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CONCLUSIÓNS 
 
Onte domingo, 8 de marzo de 2015, concluíu o VIII Encontro de debate sobre o medio rural que 
baixo a temática “Alternativas educativas de desenvolvemento rural comunitario”, foi organizado 
polo grupo de educación no rural do movemento galego de renovación pedagóxica NOVA ESCOLA 
GALEGA. 
 
Cunha concorrencia de case 60 persoas matriculadas máis unha vintena aproximadamente de 
membros da comunidade educativa local, ao longo da fin de semana fóronse desenvolvendo no 
CEIP de Samos as diversas actividades previstas no programa (cun elevado nivel de satisfacción, 
expresada formal e informalmente pola inmensa maioría de participantes), a partir das que se 
poden extraer as seguintes conclusións: 
 

- A educación no medio rural está indisolublemente unida ao contexto, á cultura, á lingua 
propia, pero sobre todo ás comunidades rurais. Non se entende aquela sen estas. As 
actuacións educativas de éxito no medio rural acontecen especialmente cando se dilúen os 
muros psicolóxicos ou escolásticos que impiden a permeabilidade entre as familias e as 
aulas. As mellores escolas rurais son aquelas que integran a comunidade na súa actividade 
diaria, e ademais a propia escola sae do recinto escolar a interactuar coa comunidade. 
 

- As diversas experiencias educativas expostas no Encontro, tanto de carácter escolar formal 
como de carácter libertario ou non formal, permiten afirmar que o medio rural segue a ser 
un laboratorio de innovación pedagóxica do que se poden extractar estratexias e 
ferramentas apropiadas mesmo para empregar en contextos urbanos. 
 

- A presenza do medio rural no currículo e nos materiais curriculares das etapas de 
educación infantil, primaria e secundaria é escaso, e normalmente atópase asociado ao 
atraso, o tradicional, a falta de “cultura”, o propio de persoas que non tiveron outro 
remedio que quedar alí. Unha parte importante das actividades pedagóxicas do rural 
acubilla un currículo oculto que traballa para dominar, amansar e adocenar ao alumnado 
rural a través de fórmulas pedagóxicas máis ou menos convencionais. 
 

- A acción pedagóxica é un recurso de desenvolvemento comunitario no rural de primeira 
orde, polo que debe ser posto en valor se queremos dinamizar a actividade social, 
económica e cultural nos contextos rurais. 
 

- As políticas de desenvolvemento do rural que se precisan teñen que poñer o acento nas 
potencialidades endóxenas de cada contexto rural, e non en favorecer a depredación dos 
recursos naturais, que frecuentemente son esquilmados por intereses económicos alleos 
ao rural, comprometendo en certos casos a cultura, os modos de convivencia e o 
patrimonio das zonas rurais. 
 

- A educación no rural galego precisa ser considerada como unha dimensión máis dentro 
dun desexable plan de desenvolvemento integral do medio rural galego que tivese en 
conta máis elementos que os meramente económicos, os cales son imprescindibles pero 
non permiten valorar na súa complexidade e diversidade as razóns do despoboamento do 
rural, do avellentamento da súa poboación e, o que é máis problemático de cara ao futuro, 
da súa reducidísima taxa de natalidade. Os problemas do rural deben ser enfrontados con 
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carácter transversal e non unicamente sectorial (agricultura, turismo, sanidade, industria, 
educación, servizos sociais, infraestruturas, medio ambiente, cultura, etc.), e isto é unha 
responsabilidade especialmente das administracións. 
 

A organización do Encontro, secundada en todo momento pola asociación UN PASO POLO 
FUTURO conformada pola comunidade educativa do CEIP de Samos, e co apoio da Vicepresidencia 
Primeira da Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Samos, quixo tamén ofrecer neste VIII 
Encontro unha mostra da diversidade e vitalidade cultural que abroia do medio rural. 
 
Así, ao longo dos dous días de actividade houbo ocasión para compartir música, baile e canto 
tradicionais galegos, teatro, rap rural, música popular, e unha sentida homenaxe (con visita 
incluída á súa casa natal, na Lóuzara xabreira) a Fiz Vergara Vilariño cuxa lírica, auténtico diamante 
poético, foi e segue a ser verdade profunda das terras e das xentes desta parte do Courel. 
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