
PROXECTO  MEMORIA DEMOCRÁTICA  “EN PARADOIRO 

DESCOÑECIDO” . METODOLOXÍA DE  APRENDIZAXE E SERVIZO 

INTRODUCIÓN

a)Punto de partida

Mediante  este  proxecto  pretendemos  traballar  unha  serie  de  contidos  relacionados  ca  memoria

democrática  do  noso  país   de  forma  interdisciplinar  utilizando  a  metodoloxía  de  innovación

educativa  de  Aprendizaxe  e  Servizo.   Asemade  ó  involucrarnos  nun  proxecto  de  dimensión

internacional a través do proxecto da rede Etwining no que participan centros de Galicia, do resto

do Estado e de Francia  “En paradoiro descoñecido” contribuimos a internacionalización do noso

centro.

 b) Con que acompañantes e apoio institucional contaremos? 

Dirección do IESP Ames Concello de Ames ; ANPA  do IES de Ames algunhas das familias do 

alumnado participante. 

 

c) En que lugar situamos a experiencia?

Dentro do horario escolar e dentro das materias de:  Francés, Filosofía,  Valores Éticos, Lingua 

Galega, Educación Física, Lingua Castelá, Xeografía e Historia,. Latín,Inglés e Bioloxía e 

Xeoloxía. Tamén algunha das actividades terán lugar fóra do horario escolar.  

 

d) Posibilidades e participación  de  grupos

Os grupos de alumnado de  ESO e Bacharelato mostra un alto grao de interese pola memoria 

democrática e desexos de aprender sobre a incidencia dos acontecementos do pasado na súa 

contorna e na vida de seus familiares e persoas coñecidas.

O alumnado de  4º de ESO  realizará actividades cooperativas co alumnado do seu mesmo nivel do  

IES “Pedras Rubias” de Salvaterra  do Miño.

No resto das  actividades participarán todos os  grupos que o  profesorado participante no proxecto  

considere,
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FORMULACIÓN DO PROXECTO

1. Problemática ou realidade social á que atende 

Homenaxe e reparación histórica ás vitimas da dictadura mediante a investigación e a difusión  da

realidade e o contexto no que tiveron que desenvolver a sua experiencia vital.

2. Obxectivos do servizo

A nivel comunitario, a nivel do alumnado e a nivel do grupo-clase. 

- Valorar  a  importancia  do  correcto  coñecemento  da  herdanza  cultural  para  adquirir  e

desenvolver un pensamento libre. 

- Recoñecer o valor estrutural da verdade e da xustiza á hora de conformar os alicerces dun

sistema democrático.

- Reflexionar sobre o posible papel activo dun mesmo na construción da cultura, así como na

súa difusión e preservación. 

- Reflexionar e  argumentar sobre a relación entre a liberdade interior e a liberdade social e

política. 

- Construír unha historia literaria con trasfondo filosófico. 

- Achegar  un  coñecemento  racional  e  crítico  do  pasado de  Galicia  e  España,  e  como se

incardina nas mesmas o concello de Ames. 

- Facilitar un coñecemento básico dos métodos, técnicas e instrumentos de análise principais

do historiador ou historiadora. 

- Achegar  a  capacidade  de  examinar  criticamente  calquera  clase  de  fontes  e  documentos

históricos. 

- Adequerir  as ferramentas básicas para a actividade investigadora.

- Desenvolver  a  condición  necesaria  da  lectura  e  do  tratamento  da  información  como

estratexia de aprendizaxe. 

- Recoñecer  a  importancia  do  xusto  coñecemento  do  contexto  á  hora  de  desenvolver

aprendizaxes.  

- Crear un bo clima escolar, asentado na cooperación e na colaboración.
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3. Aprendizaxes vinculadas ao servizo

- Diferenciación, creación e manexo de distintos tipos de textos: poético, narrativo, filosófico,

propagandístico, histórico.

- Creación de produtos multimedia sobre a temática (videos, programas de radio...)

- Aprendizaxe  colaborativa  mediante  actividades  comúns  con  outros  centros  que  estean

presentes no proxecto “En paradoiro descoñecido” a través da plataforma etwining e outras

ferramentas colaborativas.

- A expresión da realidade baixo distintas formas de comunicación e información.

4. Definir o servizo.   

 

 4,1-Actividades no centro e nas aulas

a)  Departamentos  de Linguas. Traballar  o campo semántico da memoria democrática: persoas

desaparecidas,  desprazadas  forzosas,  exiliadas,  represaliadas,  memoria  democrática,  República,

franquismo,  persoas  refuxiadas,  apátridas,  falanxistas,  masonas,  xudeas,  comunistas,  carlistas,

tradicionalistas,  monarquía,  vítima  e  vitimario,  verdugos  voluntarios,  manipulación  e  verdade,

censura, batallón de traballadores, campos de concentración, etc... 

Temporalización: Ao  longo do curso

 

b) Interdisciplinar. Análise de acontecementos históricos  como p.ex, o Golpe de Estado do 18 de

xullo a través da prensa da época a nivel local e estata, ou o acontecemento da Retirada desde finais

de xaneiro de 1939, cando Barcelona cae fronte ao exército dos sublevados.. Diferenciación dun

texto: propagandístico, informativo, xurídico, instrución militar. 

Temporalización: Ao longo do curso

c)Interdisciplinar en colaboración coa Biblioteca  Lectura de poemas e textos no Dia mundial da

Poesía o 21 de marzo sobre a represión e a guerra civil. Apoio da Biblioteca.

Temporalización: 21 de marzo de 2019

d)  Interdisciplinar  en  colaboración  coa  Biblioteca. Lectura  de  poemas  e  textos  vinculados  á

migración no Día Internacional das Persoas Migrantes o 18 de Decembro para sensibilizar sobre

os procesos de violencia como causa do éxodo de millóns de persoas. Establecer a relación evidente
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co éxodo das persoas republicanas durante a Guerra Civil.  

Temporalización: 18 de Decembro. 

d)   Concurso  de  relato  breve  :  periodicidade  trimestral  .   Interdisciplinar  en  colaboración  ca

Biblioteca.Os relatos gañadores serán  lidos o Dia das Letras Galegas.

Temporalización:17 de maio.

e)  Historia e Filosofia.   Análise e selección de  material audiovisual  e cinematográfico    adicado á

guerra civil  e o franquismo. En base a 3 eixos:

- O inicio da guerra e a represión.(P.ex: “A lingua das volvoretas”, José Luis Cuerda “O lápis

do carpinteiro” Antón Reixa  “Tierra y Libertad”  Ken Loach e “Caudillo”  Basilio Martín

Patino.

- A vida cotiá no franquismo. Bases ideolóxicas da Ditadura e a desmitificación da suposta

prosperidade. “Queridisimos verdugos” Basilio Martín Patino, “Canciones para después de

una guerra” Basilio Martín Patino “ El Verdugo “ Luis Garcia Berlanga “Plácido”   Luis

Garcia Berlanga  “El Pisito” Marco Ferreri

- A situación da muller  no franquismo: “Calle Mayor” José Antonio Bardem  “El mundo

sigue” Fernando Fernán Gómez.

- Represión  e  influencia  do  franquismo  nos  territorios  coloniais.  Documentais  Marrocos,

Guinea e Sáhara Ocidental.

Temporalización: Ao longo do curso

f) Filosofia. Análise de textos filosóficos e políticos     sobre as bases ideolóxicas  dos contendentes da

guerra civil. María Zambrano e a filosofia do exilio. Unamuno e Ortega e Gaset e Vallejo Nájera.

Temporalización:Ao longo de todo o curso

g) Interdisciplinar: Exposición fotográfica: Así vivíamos con Franco!:

Solicitar aos nenos e nenas un traballo de recuperación de fotografías das súas

familias,  dos  avós  e  avoas...,  da  memoria  que  se  garda  nas  casas...e  despois  de

describila (traballo que realizarán os alumnos e alumnas) realizar unha exposición nun

local  que  habilite  o  Concello  para  que  sexa  de  coñecemento  e  goce  de  toda  a

comunidade.

Do material  analizado o alumnado realizará unhos productos de material escritos e multimedia. 

h)  Bioloxia  e  Xeoloxía,  Xeografía  e  Hª.  Análise  de  destrución  do  hábitat  e  o  impacto
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medioambental  no  planeamento e  nas  obras  de  infraestruturas  realizadas  polo  franquismo.

(pantanos,disecación  de  lagoas,  construción  de  embalses,  planeamento  urbanístico

desorganizado.,,,,),.

4.2 Actividades na  contorna.

 

a)  Elaboración dun  roteiro  da memoria e  da represión  franquista  na comarca  da  Mahía,  con

vinculación  a  Compostela  e  a  Lavacolla,  onde  estaba  instalado  un  barracón  para  presos

republicanos, que foron os que construíron o aeroporto e con conexión dos espazos da memoria

sepultada  (as  posibles  fosas  e  demais  lugares  onde  foron  asasinadas  persoas  simpatizantes  da

Segunda República) do concello e da comarca. Implica a todos os departamentos que se uniron ao

proxecto. Como exemplos inmediatos: 

Xeografía  => o  recoñecemento  do terreo...os  trazos da Galicia  que agocha os

silencios...paisaxe, camiños, paraxes de singular beleza…

Educación  Física  =>  recoñecemento  das  posibilidades  saúdables  que  ofrece  o

roteiro como espazo relacional entre ser humano, natureza e recoñecemento do

noso pasado.

Lingua (toponimia) e música (cancións e bailes) => moita da memoria depende da

microtoponimia...a memoria vincúlase tamén a un territorio que mudou de faciana

paisaxística e xeográfica e que perdeu a súa toponimia de menor entidade...facer

memoria é devolver a vida a estes topónimos…Dentro da lingua e conectado coa

música,  o  patrimonio  inmaterial...existen  coplas...cancións...refráns...bailes  que

nacen  no  contexto  da  Ditadura….cal  é  a  súa  existencia  e  recoñecemento  en

Ames? Superaron ou non as gadoupas da censura?

Historia => por pura evidencia científica: coñecer como se desenvolveu o proceso

do golpe de estado-guerra civil  e a forte represión...:  a memoria silenciada nas

fosas...a persecución...a resistencia...os principais trazos do franquismo represor

na comarca...e tamén como modelou os actos da vida cotiá o franquismo (que dá

nome á exposición que definimos abaixo)...

Filosofía => a reflexión sobre a importancia que achega o coñecemento da nosa
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contorna para a conformación do noso propio pensamento, da nosa identidade e

da nosa relación con esta contorna e coas demais persoas. 

Sería  preciso  incorporar  a  cooperación  do(s)  responsable(s)  do(s)  concello(s)

implicado(s) para delimitar o roteiro físico-deportivo-histórico/memorial.

Temporalizacíón: Todo o curso

b)  Interdisciplinar:  Día  Internacional  dos  Dereitos  Humanos.  Aproveitando  esta  efemérede,

practicaremos unha lembranza do dereito á verdade e á reparación, vinculando así este día ao 30 de

agosto, cando se alerta sobre a existencia de persoas vítimas de desaparicións forzadas. Realización

dun panel conmemorativo que ofreza un percorrido xeográfico explicativo sobre este feito. 

Temporalización: 10 de decembro de 2018.

c) Interdisciplinar. Dia da Paz. 30 de xaneiro realización dun programa de Radio no que participe

alumnado e convidados para falar sobre o tema.

Temporalización: 30 de xaneiro de 2019.

d)  Departamentos  de  Linguas.Elaboración  de  cuestionarios  previos  para  a  realización  de

entrevistas por parte do alumnado de 4º de ESO aos seus avós, avoas ou persoas maiores do seu

entorno. Algúns dos aspectos que constarán serán: o relato da súa infancia, a asistencia á escola, as

condicións  de traballo,  as  vivencias  propias  da represión franquista,  o  exilio  ou emigración,  as

condicións  da  vivenda,  a  situación  da  muller...  facendo  especial  fincapé  nos  anos  da  guerra  e

posguerra. O relato, na medida do posible, irá acompañado dun arquivo fotográfico ou de material

audiovisual dun inmenso valor testemuñal.

Temporalización:  2º Trimestre.

e) Interdisciplinar As cartas e postais da memoria. Recuperar dos arquivos familiares do alumnado

testemuñas  gráficas  baixo  forma  de  cartas  e  postais  que  acheguen  valor  informativo  sobre  a

memoria. Esta actividade implica á familia e ao alumnado na incorporación da memoria familiar a

un proceso colectivo. Loxicamente na reprodución facsimilada procurarase a eliminación dos datos

persoais innecesarios para o fin da actividade que será elaborar un libro de cartas e postais previa

selección do material. 

 

f)  Educación  Física  e  Música.  Actividade  de  presentación  de  Xogos  populares,  actividades

deportivas e bailes   prohibidos   polo franquismo. 
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Temporalización: 2º ou 3º trimestre

g) Busca de casos na comarca e en Galicia de persoas exiliadas que  combatesen  na  segunda

guerra  mundial  ou  que  fosen  vítimas  da  política  nazi  de  exterminio  e  xenocidio. Traballar  co

Memorial  de  Mauthausen,  campo,  xunto  co  de  Gusen,  ao  que  foron  enviados  a  maioría  dos

republicanos e republicanas de Galicia e do Estado español. 

Temporalización: 2º Trimestre.

h) Busca de documentos con indicación da presenza do Concello de Ames durante a guerra civil. 

Temporalización: Ao longo de todo curso.

i)  A represión no Concello de Ames,  desde os paseos e asasinatos de persoas simpatizantes da

Segunda República ata a represión do Tribunal de Orde Pública. 

Temporalización: Ao longo do curso.

k) Exposición fotográfica: Así vivíamos con Franco!:

Solicitar aos nenos e nenas un traballo de recuperación de fotografías das súas familias,

dos  avós  e  avoas...,  da  memoria  que  se  garda  nas  casas...e  despois  de  describila

(traballo que realizarán os alumnos e alumnas) realizar unha exposición nun local que

habilite o Concello para que sexa de coñecemento e goce de toda a comunidade

Temporalización: 3º trimestre.

l)  Interdisciplinar. Actividade sobre o 80 aniversario da derrota  e o exilio da República.

Emisión  do  documental:  “La  retirada”  de  Yvonne  Roudot  Martínez.  Elaboración  dun

producto multimedia sobre este feito  histórico.

Temporalización: 2º trimestre (xaneiro-febreiro 2019)

m) Interdisciplinar. A Galicia que resiste! Participación de persoas relacionadas co Concello de

Ames nas accións de resistencia no interior (coas prácticas de guerrillas e con accións clandestinas

de contestación ao réxime de Franco) e no exterior (coa acción das persoas exiliadas en defensa da

República e de Galicia). Aproveitaremos que o Día das Artes Galegas do 2019 está dedicado a Luís

Seoane para  formularmos  a  importancia  da Galicia  da  Diáspora  na defensa  da  República  (con

especial  importancia  para  artistas  literarios  e  plásticos  de  Galicia).  Proxección  do documental:

Camilo de Dios, o último guerrilleiro de Galicia.

Temporalización: 2º ou 3º trimestre.
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4.3   Saidas  e  actividades  colaborativas  co  IES  “Pedras  Rubias”  de  Salceda  de

Caselas dentro do marco do Proxecto  Etwinning.

a) Interdisciplinar.  Visita ao IES de Ames do alumnado do IES “Pedra de Rubias” de Salceda de

Caselas. Actividades de recepción e benvida ás 13:30 horas. *Alumnado 4º de ESO

Temporalización:14 de novembro

b) Interdisciplinar.  Visita    á   exposición “Castelao Maxistral”     para o alumnado de 4º de ESO que

contén, xunto a 92 pezas máis, a obra de Castelao “A derradeira leición do mestre” que o autor

pintou na Arxentina en 1945 en homenaxe ao seu amigo Alexandre Bóveda, fusilado o 17 de

agosto de 1936. *Alumnado 4º de ESO

Temporalización: 28 de novembro 

 c) Visita  á Illa de S. Simón co IES “Pedras Rubias” de Salceda de Caselas  realizar a lectura do

libro de Agustín Fernández Paz  Noite de voraces sombras, visitarase a Illa de San Simón. Deste

xeito, o alumnado introducirase na historia da Guerra Civil en Galicia e poderán relacionar os feitos

narrados na obra coas experiencias do seu entorno familiar.

*Alumnado 4º da ESO

Temporalización:  2º ou 3º trimestres.

 

e) Exposición itinerante  “Exilio e Deportación, de Monterrei e Boborás aos campos nazis

-Consta de 14 paneis que inclúen un breve texto de presentación, testemuños directos e imaxes.

Exporase do 19 ao 30 de novembro. O obxectivo é dar a coñecer   experiencias  vividas  polos

exiliados  republicanos  españois  deportados  aos  campos  nazis  e  concienciar  ao  alumnado  da

necesidade de loitar para que non se volva repetir a traxedia vivida polos republicanos.

Temporalización: Outubro do 2019. *É a primeira data en que está disponible.

f) Interdisciplinar. Elaboración dun blog común entre o alumnado do IES de Ames e o IES “Pedras

Rubias” de Salceda de Caselas.

Temporalización: Durante todo o curso.

g)Interdisciplinar. Actividades de comunicación  a través das TIC e encontros virtuais con alumnos
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doutros centros. Utilizacion da plataforma Etwinning.

Elaboranse productos comúns  multimedia.

Temporalización: Durante todo o curso

5. Actividades vinculadas ó Plan de Formación  

8 horas de formación para 3 relatorios dados por especialistas que aparecen no Plan de Formación

de Profesorado e que están dirixidas a todo o profesorado comprometido  no Plan de Formación.. 

Relatorios previstos suxetos a modificacións de relatores e datas.

-” A represión na comarca da Mahía e Compostela”: Victor Santidrián

Temporalización: Marzo/abril.

- “A educación universitaria durante o franquismo”  : Ricardo Gurriarán.

Temporalización: Marzo/abril.

- A vida cotiá no franquismo: profesorado ou persoal investigador de historia da USC   (Ana

Cabana)

Temporalización: Marzo/abril. 

6. Alumnado o que vai dirixido

Alumnado das etapas de ESO e Bacharelato. Curso preferente 4º da ESO (actividades en común

co “IES  “Pedras Rubias”)

7. Metodoloxía 

Utilizarase  a  metodoloxía  de  aprendizaxe  e  servizo  coa  que  se  elaborarán  produtos,  tanto

multimedia como de participación na organización xeral do centro. Na elaboración de productos

utilizaranse  técnicas  cooperativas de traballo en grupo.

8. Recursos necesarios

Material audiovisual e bibliografia. Bibliografía sobre a temática de Aprendizaxe Servizo Cámaras
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de fotografía Cámara de vídeo Gravadora de voz Ordenadores portátiles do espazo Abalar 

Permisos de saída polos arredores do Centro para o alumnado participante: 

9. Requisitos previos de tipo formal 

Permisos, autorizacións, notificacións, seguros… 

10. Avaliación 

 

Nivel de adquisición dos obxectivos previsto Interese e participación do alumnado nas actividades

propostas  Nivel  de  implicación  conseguido  entre  as  familias  do  alumnado  para  que  participen

naquelas actividades que se lle propoñan 

-Continuidade do proxecto apoiándose nas conclusións do observatorio que se creará con motivo

deste proxecto. 

-Previsión das ferramentas e métodos de avaliación que nos permitirán saber si conseguimos os

obxectivos e, no seu caso, que valor académico lles outorgaremos. 

11. Outros aspectos a ter en conta

Anota reflexións, previsión de posibles dificultades, ou outros aspectos que consideres relevantes na

planificación do proxecto. 

 -Conseguir  a  implicación  doutros  axentes  no  proxecto:  participación  de  pais  e  nais,  apoio  do

concello e doutras asociacións do concello 

 -Organización horaria para poder facer as saídas pertinentes do centro en varios días, dado que

afecta o proxecto a grupos de diferentes niveis 
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