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“Aproveitamento 
dos Recursos do 
Medio Natural”: 
unha ferramenta 
educativa 
máis contra o 
despoboamento 
do rural

1. LIMIAR

O despoboamento é, na ac-
tualidade, a maior das lacras 
que sofre a Galiza interior. As 
máis de 1.500 entidades sin-
gulares de poboación abando-
nadas (das máis de 30.000 que 
rexistra o Nomenclátor en Gali-
za) e as preto de 4.000 que son 
candidatas certas a selo en moi 
breve prazo (Pazo Labrador e 
Moragón Arias, 2013), demos-
tran de xeito irrefutable que 
estamos a vivir un proceso de-
nominado “demotanasia”. Este 
termo combina “poboación” 
con “morte” du nha maneira 
enxeñosa para aludir á morte 
paulatina dun territorio, ao seu 
esgotamento demográfico, con 
todas as consecuencias que se 
derivan diso, a raíz dunha serie 
de omisións ou accións políticas 
ou socioeconómicas que afec-
tan directa o indirectamente a 
ese territorio (Pazo Labrador e 
Moragón Arias, 2018).

Unha desas accións ou omisións 
históricas veu da man do ensino, 
xa que os contidos traballados 
na escola evidenciaban distan-
ciamento ás realidades cotiás 
dos nenos e nenas de aldea. En 
efecto, ese currículo deseñado 
a centos de quilómetros ignora-
ba a ruralidade galega e contri-
buía á súa desvalorización; boa 
mostra disto é o feito de que ata 
hai pouco máis de corenta anos 
mesmo prohibía o uso do idio-
ma materno.

Os docentes e as familias (cun 
mínimo de recursos económi-
cos) animaban daquela o alum-
nado rural con bos resultados 
académicos a seguir estudando, 
a ir á universidade e a procu-
rar nas áreas urbanas un futu-
ro laboral. En contraposición, o 
alumnado que non era capaz de 
seguir o ritmo escolar (os “fra-
casados para o sistema educa-
tivo”), tiña como única opción 
seguir na explotación familiar, 
dirixíndoa con moitísimo traba-
llo pero cunha escasa formación 
técnica. Eran tempos en que 
todo o “rural” era negativo, en 
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que o idioma falado nese basto 
territorio era pouco valorado, en 
que as escolas rurais non chega-
ban ao “nivel” dos centros de 
ensino das cidades, e en que 
os traballos na cidade garantían 
unha vida máis acomodada e, 
supostamente, de maior consi-
deración social.

Aínda que todos eses matices 
que vivimos moitas xeracións 
nos últimos cincuenta anos fo-
ron mellorando algo dende co-
mezos do século XXI, podemos 
aseverar que a día de hoxe aín-
da seguen plenamente vixen-
tes no imaxinario popular. Con 
todo, nos últimos tempos, mar-
cados primeiro pola crise eco-
nómica do 2008 e agora pola 
actual crise sanitaria derivada da 
COVID-19, vemos como está a 
se materializar certo “retorno” 
ao rural, polo momento de xei-
to tímido (o 2021 arrancaba cu-
nha tendencia alcista no censo 
da maioría dos concellos rurais 
con respecto ao ano anterior).

Estaremos vivindo na actualida-
de un punto de inflexión para 
reverter esa tendencia demota-
násica? Está claro que se o en-
sino tivo nun tempo parte de 
culpa no éxodo cara ás cidades, 
ten que ser agora o gran alia-
do para que o cambio de ten-
dencia teña solidez e futuro. A 
escola debe poñer en valor o ru-
ral, non dun xeito idílico, bucó-
lico ou costumista, senón dende 
un punto de vista realista, mo-
derno e sustentable, poñen-
do de manifesto, entre outras, 
as oportunidades económicas 
que no contexto rural se poden 
aproveitar.

2. CREACIÓN DA MATERIA 
ARMN

Detrás dos proxectos edu-
cativos adoita haber sempre 
circunstancias persoais que mar-
can a praxe docente. No meu 
caso, nacín, estudei, vivo e tra-
ballo no medio rural. Foi ese 
medio o que elixín tamén para 
educar os meus fillos, nunha mi-
litancia que trato de inculcar-
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lles porque non se pode ensinar 
algo no que non se cre e prac-
tica. Durante moitos anos fun 
profesor no CPI de Cervantes, 
na alta montaña luguesa, e ese 
contacto coa comunidade edu-
cativa (compañeiros, familias, 
veciñanza e, sobre todo, alum-
nado) levoume a ver de primeira 
man a sangría poboacional que 
experimentaba a montaña lu-
cense, pero tamén como unha 
parte desa sociedade loitaba 
con moita dignidade por evita-
la. O espertar da miña concien-
cia levoume a apreciar certas 
actividades que realizaban as e 
os naturais relacionadas co seu 
medio, para posteriormente in-
tentar traballalas como proxec-
tos de centro interdisciplinares e 
para todos os niveis.

O primeiro deses proxectos tivo 
como centro de interese o pan; 
traballamos durante dous cur-
sos cos nenos e nenas de todo 
o centro (dende 4º de Infan-
til a 4º da ESO) todo o ciclo do 
pan, e mesmo chegaron a facelo 
coas súas propias mans. Outro 
dos proxectos desenvolvidos 
con grande éxito foi o do mel 
(en colaboración coa Reserva da 
Biosfera dos Ancares Lucenses 
e a Asociación Galega de Api-
cultura), coa intención última de 
que as e os alumnos percibisen 
o potencial económico que po-
suían os seus lugares de orixe.

O cambio de destino ao IES Pe-
dregal de Irimia permitiume ver 
que as tendencias demotaná-
sicas, aínda que menos acusa-
das que na montaña, estaban 
xeneralizadas por todo o rural 
galego, e que para intentar re-
vertelas educativamente non 
podiamos fiar todo a activida-
des puntuais ou á vontade dun 
grupo de profesores (compro-
metidos para desenvolver ini-
ciativas comúns dende distintas 
materias… aínda que isto se-
ría o ideal), xa que as dificulta-
des para levar a cabo proxectos 
interdisciplinares no sistema 
educativo actual seguen a ser, 

dende o meu punto de vista, 
aínda importantes.

Convencinme pois de que a 
mellor maneira de superar a si-
tuación sería a través dunha 
materia específica (“Aproveita-
mento dos Recursos do Medio 
Natural”) que tratase a temáti-
ca dun xeito integrado e esta-
ble no tempo, aproveitando a 
posibilidade que neste momen-
to ofrece a lexislación educativa 
vixente de crear materias de li-
bre configuración do centro en 
1º da ESO, 2º da ESO ou Ba-
charelato. Ademais, os contidos 
desta materia deberían par-
tir da realidade contextual na 
que vive o alumnado, seguin-
do os principios pedagóxicos 
do PBE (Place-Based Education) 
que tan bos resultados ofreceu 
nos traballos desenvolvidos por 
John Dewey (hai un século) e 
por recoñecidos estudosos ac-
tuais como Sobel (2008), Smith 
(2010), Gruenewald (2014)... To-
dos eles consideran, igual que 
recoñece a UNESCO (2012: 30), 
que o espazo-contexto local é 

Imaxe aérea das instalacións exteriores empregadas polo 
alumnado de ARMN
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un recurso educativo poliédrico 
de primeira orde.

3. OBXECTIVO PRINCIPAL E 
CONTIDOS

Como se poderá inferir do an-
tes indicado, a principal motiva-
ción que impulsou a creación da 
materia foi revalorizar a cultura 
rural no só polo seu valor etno-
gráfico, senón tamén e especial-
mente como oportunidade de 
desenvolvemento persoal, pro-
fesional, económico e social.

Así, dende hai tres cursos veño 
impartindo a materia ARMN no 
2º curso da ESO do IES Pedre-
gal de Irimia, que inclúe conti-
dos agrupados nos seguintes 
seis bloques temáticos:

t� A relación co medio natural: 
coñecemento da contorna, sus-
tentabilidade, produción eco-
lóxica e experiencias reais de 
aproveitamento dos recursos.

t� O monte multifuncional: es-
trutura da propiedade e xes-
tión, especies arbóreas galegas, 
aproveitamento madeireiro, os 
froitos do monte (a castaña), mi-
coloxía e pastoreo.

t� Fruticultura: especies e va-
riedades, plantación, labores de 
mantemento: a poda, multipli-
cación, enfermidades e pragas.

t� Horticultura: especies e va-
riedades, a horta e o inverna-
doiro, sementeira e transplante, 
o solo, labores de mantemento: 
a rega, enfermidades e pragas.

t� Apicultura: polinización e 
flora melífera, as abellas: mes-
tra, obreira e abázcaro, a col-
mea e os utensilios do apicultor, 
o apiario: estrutura e empraza-
mento, a reprodución: control 
da enxamía e multiplicación, sa-
nidade apícola: enfermidades e 
inimigos e produtos das abellas: 
a esmelga.

t� Ferramentas para o me-
dio rural: administracións pú-
blicas, cooperativismo, as TIC 

no medio rural, formación e 
investigación.

4. CALENDARIO DE 
IMPLANTACIÓN E 
DESENVOLVEMENTO

No curso 2017-18 o claustro e o 
consello escolar do IES Pedregal 
de Irimia aprobaron (por unani-
midade) o currículo da materia 
ARMN como libre configuración 
propia do centro, a impartir en 
2º da ESO e cunha carga lectiva 
de 1 hora semanal. A inspección 
educativa deu o visto e prace ao 
proxecto.

No curso 2018-2019 impartiu-
se por vez primeira a materia, 
sendo escollida polo 59% do 
alumnado (a folla de matrícu-
la permitía a escolla entre catro 
materias). Os resultados acadé-
micos foron óptimos: 100% de 
aprobados na avaliación ordi-
naria e unha nota media de 7,4; 
quedaron algúns contidos por 
traballar pero o alumnado valo-
rou positivamente a experiencia.

No curso 2019-2020 impártese 
por segunda vez, sendo elixida 
polo 55% do alumnado, tamén 
cuns bos resultados (100% de 
aprobados na avaliación ordina-
ria e unha nota media de 8,2). 
Neste curso enfrontamos o con-
finamento pola pandemia coa 
substitución dos contidos prác-
ticos do terceiro trimestre por 
novos recursos de índole au-
diovisual que estiveron a dis-

posición do alumnado a través 
de E-Dixgal. A maior parte do 
alumnado seguiu as clases se-
manais con puntualidade e in-
terese, entregando os traballos 
propostos polo profesor.

No curso 2020-2021 impártese 
por terceira vez, sendo escollida 
polo 72% das alumnas e alum-
nos. Preguntándolles sobre o 
porqué da escolla, as respostas 
máis habituais foron: a existen-
cia de prácticas, as saídas esco-

lares e a posta en valor da súa 
contorna familiar.

5. O POTENCIAL DA 
MATERIA NO MEDIO 
URBANO

Se o alumnado do medio vile-
go-rural na actualidade posúe 
coñecementos máis ou menos 
vagos sobre os contidos a tra-
tar na materia, o certo é que por 
fortuna a maioría adoitan con-
tar con grandes mestres e mes-
tras nas casas ou na veciñanza. 
En efecto, os asuntos da mate-
ria resúltanlle recoñecibles ao 
alumnado porque están presen-
tes nas conversas diarias da súa 
contorna familiar, e malia que 
non son considerados xa sufi-
cientemente importantes para 
ser transmitidos ás xeracións 
máis novas (agora enténdese 
máis importante a robótica, a 
programación, o inglés...), se-
guen igualmente representando 
aprendizaxes significativas den-
de o punto de vista da psico-
loxía construtivista.

Porén, para os nenos e nenas 
das vilas grandes e das cida-
des estes contidos están máis 
afastados da súa realidade, e 
son afortunados aqueles que 
polo menos teñen a posibilida-
de de coñecelos nas visitas de 
fin de semana ou durante as va-
cacións. Tendo en conta que a 
maioría da poboación galega 
actual é urbana, estase privan-
do á maior parte da mocidade 
galega duns coñecementos de 
gran valía, que a pon en desvan-
taxe neste eido respecto da mo-
cidade rural. Dende o principio 
de equidade entre o alumna-
do, fornecer estes contidos den-
tro do ensino obrigatorio é máis 
que unha necesidade no siste-
ma educativo actual.

6. CONCLUSIÓNS

Como vimos nos apartados an-
teriores, a materia “Aproveita-
mento dos Recursos do Medio 
Natural” ofrece un inmenso 
potencial para coñecer mellor 
a cultura rural local, axudar a 
identificar na contorna xeográ-
fica do alumnado posibles saí-
das de tipo económico-laboral, 
aumentar a autoestima das mo-
zas e mozos que viven no medio 
rural (Outeiro Iglesias, 2019), e 
fomentar a valoración, recoñe-
cemento e comprensión dos 
que viven noutros ámbitos.

Sendo este o terceiro curso no 
que se imparte no IES Pedre-
gal de Irimia (Meira), cabe cua-
lificar os resultados como moi 
positivos, polo que se suxire a 
extensión da iniciativa (como 
proxecto interdisciplinar, Plan 
Proxecta, materia de libre con-
figuración de centro ou autonó-
mica) a calquera tipo de centro 
escolar (rural ou urbano), sem-
pre que se elaboren previa-
mente uns recursos básicos e 
contextualizados que faciliten 
a correspondente docencia por 
parte de profesorado de cien-
cias, non necesariamente espe-
cializado na temática. 
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Estación meteorolóxica (esquerda) e 
invernadoiro (fondo) do centro.

Exposición micolóxica organizada na 
biblioteca do centro polo alumnado da 
materia.

Achegas da materia ao proxecto Erasmus+ “Umbrella”, no que participa o IES Pedregal de Irimia.

Pequena biblioteca da materia.


