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1

Nombre

ESCOLAS DE ENSINO GALEGO SEMENTE

2

Idioma

GALEGOPORTUGUÊS

3

Área de trabajo
(educación, comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Educaçom

Email o teléfono de
contacto

sementecompostela@gmail.com

4

Activismo social

tfno: 626472832

5

Redes sociales 
(Página
web, Facebook, Twitter…)

http://sementecompostela.com/index.php/projeto
https://www.facebook.com/semente.compostela?fref=ts

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

As 
Escolas de Ensino Galego Semente
som umha iniciativa social, popular,
autogestionada, sem ánimo de lucro, que pretende conformar, junto com outros
projetos semelhantes, as bases necessárias para a criaçom da 
Escola Nacional
Galega
. É um projeto de imersiom linguística para nenos e nenas de 2 a 6 anos em
entornos urbanos de maioria social castelámfalante

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

Nas Escolas de Ensino Galego, todas as atividades som desenvolvidas na língua do
nosso povo, favorecendo a aquisiçom, cuidado e consolidaçom da
mesma. Entendemos o idioma galego como parte indissolúvel da nossa cultura, da
nossa história e do nosso futuro, e defendemos o seu carácter internacional,
criando um espaço de interculturalidade e formentando a importáncia do respeito
a outras culturas que vivem no nosso país.
As Escolas de Ensino Galego som um projeto de imersiom linguística que
desenvolve uma pedagogía transformadora ao serviço dos interesses populares

3

Precedentes
(Motivaciones o

Despois de corenta anos desde o final do régime franquista no estado espanhol, o
sistema escolar galego continua a nom ser útil para o desenvolvimento da lingua
galega. As nenas e nenos galegofalantes perdem a sua lingua ao entrar o sistema e
as crianças castelámfalantes nom adquirem adecuadamente a lingua própria da

necesidades previas a la
implementación)

Galiza. Só um 7% das escolas públicas urbanas de infantil tenhem o galego como
lingua veicular. Despois de décadas a sofrer um ensino desgaleguizador, um
coletivo de ativistas sociais e mais e pais decidimos crear a nossa própria escola de
imersiom e mantemento linguístico baseada na autogestiom.

4

Objetivos

Nas Escolas de Ensino Galego Semente temos como objetivo a creaçom dum
modelo de imersiom linguística eficaz, útil e creativo, vinculado inseparavelmente á
consecucióm dumha escola de qualidade pedagógica. O nosso objetivo é a
creaciom dum modelo de creaçom social dumha escola participativa, comunitária,
que forme parte dum proceso social de revitalizaçom da nossa língua e de cámbio
social.

5

Área de influencia
general y colateral

A Semente começa como um projeto local, com dous nenos em 2011 em Santiago
de Compostela. Cinco anos despois temos duas escolas e 40 famílias a participar do
projeto em Compostela. Outra Escola Semente em Vigo, outra em Trasancos e o
ano que vem abrirá outra Escola Semente em Lugo.
Semente está a trabalhar no ámbito escolar de idade de 2 a 6 anos. Mas tamém
desenvolve o seu projeto fora do espaço e tempo escolar, no tempo livre das
famílias com a creaçom dumha iniciativa preescolar, Sementinhas, e a participaçom
em dinámicas de normalizaçom social fora da Escola.

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

Semente começa a existir como um projeto da Associaçom Cultural Gentalha do
Pichel e mais adiante configurase como um projeto popular autónomo e
autogestionado. Esta autogestiom é possivel graças à participaçom de socios e
socias colaboradoras, famílias e outras persoas que colaboram no projeto: artistas,
medios de comunicaçom alternativos, agentes de colaboraçom pedagógica, etc. O
projeto mantemse basicamente sem ajudas institucionais.

7

Periodo de
implementación

Semente começa a existir em 2011. O nosso projeto pretende configurarse como
um modelo de creatividade, teórica e prática, a longo praço
.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión 
(número de
personas, expansión
interna e externa…)

Desde o primeiro curso, alunado de Semente vemse duplicando ano tras ano e
segue em expansiom. As nossas expetativas de famílias e agentes colaboradores
som boas. As atividades de colaboraçom, participaçom e dinamizaçom da Semente
crescem cada ano em apoio social.

9

Inversión 
(económica,
tiempo, personas…

Neste momento, Semente conta com seis educadoras: quatro em Compostela,
umha em Vigo e outra em Trasancos.
Semente funciona com tempo de militáncia social e grupos autogestionados
assembleariamente. A militáncia e o compromiso social é a energia do nosso
projeto.

10

Resultados obtenidos

1.

Os nenos e nenas galegofalantes da Semente consolidam o seu idioma,
verdadeira innovaçom nos contextos urbanos galegos, onde
maioritariamente se desgaleguizam.

2.

As crianças castelámfalantes iniciam um processo de adquisiçom do
idioma galego.

3.

A Semente impulsa umha conciencia social de que só a participaçom
social direta pode transformar a situaçom da nossa língua, e impulsa um
proceso de responsabilizaçom social no proceso de normalizaçom do
nosso idioma e melhora da qualidade educativa.

4.

A Semente impulsa a efetividade da dimensiom internacional do nosso
idioma, o galegoportuguês, ampliando as nossas funçons linguísticas.

5.

Confiança social: o projeto é um referente como modelo de qualidade educativa

transformadora.

11

Documentación, material
referente

12

Video de presentación

A Semente explicada para as nenas e nenos vascos por Porrotx e Marimotots:
https://www.youtube.com/watch?v=5jdXA3BvIN8

13

Información
complementaria

