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Ikasle 
gaztelanIa-hIztunak 

48 orduz galegoz
galiziako oleiros udalerriko maría Casares ikastetxe publikoko 
ikasleak dira. 12 eta 17 urte arteko 600 ikasletatik inork ez du 

eguneroko hizkuntza galegoa. maiatzean erronka jo zuten 
hainbat irakaslek eta ikaslek: ea gai garen 48 orduz galizieraz 
aritzeko. 200 ikaslek hartu dute parte eta haien inguruan uste 

baino galego hiztun gehiago aurkitu dute.

   oNiNtZa irureta aZKuNe  

  Maria Casares De oleiros iKastetXeaK utZia

Oso ezaugarri bereziak ditu A Co-
ruña probintziako Oleiros udale-
rriak. 35.000 biztanleko herria 
A Coruña hiriaren ondo-ondoan 

dago. Eremu urbanoa da, baina lo-toki 
funtzioak betetzen ditu. Espainiako Es-
tatuko per capita errenta altuenetakoa 
dauka. Erabat gaztelania hiztun diren 600 
ikasle hartzen dituen María Casares ikas-
tetxe publikoa hor kokatuta dago.

Nel Vidal irakasleak bere lehen ikas-
turtea bukatu berri du ikastetxe horre-
tan eta aurreko urtearekiko sekulako al-
dea sumatu du. Aurrez, Costa da Morte 
inguruan eman zituen eskolak, ia ikasle 
guztiek galizieraz hitz egiten zuten, egu-
neroko hizkuntza zuten. Oleiros berriz, 
eremu urbanoa da, eta halako eremue-
tan batez beste galizieraren erabilera 
%15ekoa da; txarrenean %10ekoa. Olei-
rosek marka guztiak gainditzen ditu, 
María Casares ikastetxean inork ez du 
galegoa eguneroko hizkuntza. 

ikasTeTXeTik kanPora ere bai
Irakasleek izan zuten erronka jotzeko 
ideia eta ikasleek egitasmoa zehazte-
ko pausoak eman zituzten. Irakasleek, 
ikasleek eta ikastetxeko gainerako lan-

gileek hartu zuten parte. Maiatzaren 14 
eta 15ean egin zuten. Helburu nagusiak 
bitan labur daitezke. Batetik, erabilera 
bultzatzea, ikasleak ohar daitezela 
gai direla galegoz egiteko, ez 
dute erabiltzen baina gaita-
suna badute. Bestetik, ikas-
leei ikusaraztea ezkutuan 
dagoela galegoa, helduek 
ere haurrei ez dietela ga-
legoz egiten, baina ho-
rrek ez duela esan nahi 
galegoz dakien jendea ez 
dagoenik haien inguruan. 
Ikasleei eskatuko diete proba-
tzea, galegoz egitea, eta kontura-
tuko dira nola hizkuntza berean erantzu-
ten dien askok. 

Hoxe falo galego (gaur galegoz egingo 
dut) txapa jarri zuten paparrean ikas-
leek, hemen hainbat egitasmotan azken 
urteetan egin den moduan. Helburu na-
gusia ez zen identifikatuta egotea bai-
zik eta ikasleari gogoraraztea bi egunez 
galegoz egin behar zuela. Ikastetxeko 
eremutik kanpo ere egun osoz galizieraz 
egitea zen erronka. Hasierako asmoa rol 
hori baino ez sortzea zen, baina antola-
keta taldean parte hartu zuten ikasleak 

beldurtu ziren. Haien ustez, ikasle ba-
tzuentzat oso zaila izango zen etxean, 
kirol elkartean... toki guztietan galegoa-

ri eustea. Beraz, ikasleen eskariz 
ProGalego rola sortu zuten eta 

ikasle horiek erronka ikas-
tetxera mugatuko zuten.  
Besteen konpromisoak 
ProGalegoPlus zuen ize-
na. Ikasleen harridura-
rako, parte hartu zuten 
200 ikasleetatik %90ak 

48 orduz bizitzako eremu 
guztietan galegoz egiten 

saiatzea aukeratu zuen.

federico García lorcaren 
Poemak ere GaleGoz
Galizian, eskola publikoan, ez daukate 
D eredurik, alegia, ikasgai guztiak gale-
goz ikasteko aukerarik. María Casares 
ikastetxean bi eratako moldeak daude. 
Ikasleen %20k heren bat gaztelaniaz, he-
ren bat galegoz eta heren bat atzerriko 
hizkuntzan (ia denek ingelesa eta gutxi 
batzuek frantsesa) dauka. %80k here-
na pasatxo du galizieraz eta gainerako 
guztia gaztelaniaz. Esan dugu ikastetxe-
ko komunitate osoak hartu zuela par-
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te erronkan, tartean irakasleak, bada bi 
egun horietan, ohiz kanpo, ikasgaiak ga-
legoz eman zituzten. Hizkuntza horretan 
egiteaz gain, galegoari lotutako kontuak 
landu zituzten, esate baterako musikan 
gaur egun galegoz ari diren musika tal-
deak landu zituzten. Gaztelania ikasgaia 
bera ere galegoz eman zuten eta García 
Lorca poetak galegoz idatzi zituen poe-
mak aztertu zituzten.

okinak badaki-eTa!
Antolaketan ikastetxeko Hizkuntza Nor-
malizazio Taldeak hartu zuen parte, ira-
kasleek eta ikasleek, alegia. Oso pozik 
daude lortutako emaitzekin. 50 bat par-
te-hartzaile espero zituzten eta 200ek 
sinatu zuten hizkuntza konpromisoaren 
kontratua. Konpromisoa hartu eta txapa 
janzteaz gain, ikasle gehienak erronka 

betetzen serio aritu direla uste dute. De-
nek haien bizipenak eta hausnarketak 
bildu dituzte, idatziz edo bideoz. Nel Vi-
dal irakasleak laburtu dizkigu gogoeta 
esanguratsuenak eta gehienek egin di-
tuztenak: “Ikasleek esaten edo pentsa-
tzen zuten hemen inork ez duela galegoz 
egiten, beraz ezin dutela galegoz egin. Bi 
egunetan ohartu dira gezurra dela uste 
hori, jende asko da galegoz hitz egiteko 
gai. Ikasleek ez zieten galizieraz egiten, 
beraz beraiei inork ez zien galegoz eran-
tzuten. Harrituta geratu dira eta honela-
ko adibideak eman dituzte: ‘Okindegira 
joan nintzen eta konturatu nintzen oki-
nak badakiela galegoz. Kafetegira joan 
nintzen eta galegoz erantzun zidan...’”.  
Ezkutuan zegoen hizkuntza argitara ate-
ra da. Beste gauza batekin ere harrituta 
geratu dira ikasleak: haiek galegoz hasi 

eta jendeak ez du ezer berezirik adiera-
zi, ez positiboa ez negatiboa. Parte-har-
tzaile batek ondoko adibidea jarri du: 
“Goizean jaiki eta proba egitea pentsatu 
nuen. Inoiz galegoz egiten ez diodan ai-
tari galegoz egin nion eta berak galegoz 
erantzun zidan, natural-natural, ezer ere 
esan gabe”.

Bi eguneko erronka, ikastetxe bakar 
batek egina. Hala ere, oihartzun handia 
izan zuen hedabideetan. Vidalek argi 
utzi nahi du ez dutela ezer berririk as-
matu, Euskal Herriko egitasmoei eta Ga-
lizian egiten den 21 días co galego (Po-
bra do Caramiñal ikastetxean 2013an 
abiatua) egitasmoari begira aritu direla. 
Bi horiek kontuan hartuta, sekula gale-
goz hitz egiten ez duten gazteen erreali-
tatera egokitutako erronka aurrera era-
maten saiatu dira. 

TXApA pApArrEAn: “hoxe FALo gALego” (gAUr gALegoz egingo dUt) txAPA eskUtAn dUte erronkALAriek. Bi AUkerA zitUzten: Bi egUnez 
ikAstetxeAn gALegoAri eUtsi edo Bi egUnez BizitzAko ereMU gUztietAn heLdU hizkUntzAri. iA denek BigArrenA AUkerAtU zUten. 

bAbESlEA: Lezoko UniBertsitAteko UdALA


