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CORRESPONDENTE XUVENÍS 3.0:
VIEIROS DE INFORMACIÓN
O día 12 de xuño, a Directora Xeral de Xuventude, dona Cristina Pichel Toimil, e o Director do Centro Coordinador de Información Xuvenil de Galicia, don Jesús Antelo, visitaron o Instituto IES SATURNINO MONTOJO. Entregaron os diplomas de voluntariado, que teñen un recoñecemento oficial moi importante para o noso currículo, aos trinta e catro Correspondentes Xuvenís e felicitáronnos polas actividades
desenvolvidas. Salientaron o bo traballo do equipo de Correspondentes do IES Saturnino Montojo desde
hai seis anos e comentaron que é un referente. Animáronnos a seguir colaborando. Correspondentes
Xuvenís 3.0 é un dos programas de innovación educativa do Plan Proxecta. Promove a socialización,
a realización persoal, a interdisciplinariedade, o compromiso, a colaboración e o voluntariado e, sobre
todo, o valor da información.
Co noso traballo temos como obxectivo primordial que o instituto estea mellor informado e ofreza
a posibilidade de que moitos alumnos e alumnas participen en certames, bolsas, campamentos… Ademais, este ano á Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organizou dous encontros intercentros,
nos que aprendemos e compartimos experiencias e aprendizaxes con correspondentes doutros institutos de Galicia e do resto de España.
Dona Cristina Pichel, a nova Directora Xeral de Xuventude, estivo conversando cos mozas e mozos que formamos o equipo e respondeu a unha serie de preguntas que lle fixemos.
O problema non é se os mozos e
mozas teñen moita ou pouca información. O problema é que hai
demasiada información hoxe en
día e non é fácil discernir o que é
realmente interesante. Todos os
proxectos que axuden a que fagades unha reflexión crítica sobre o
que é a información e o que é boa e
mala información, resultará bo para
a vosa vida diaria.
Alba: Considera que os intercambios xuvenís son importantes para
a nosa formación? Como os promoven e que recomendación nos faría
para participar?
Luna: Como Directora Xeral de Xuventude e Voluntariado, cales son os
principais obxectivos do seu Departamento?
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Un primeiro obxectivos é dar opcións para facer fronte aos retos que
se vos van presentar na sociedade.
Un segundo reto é favorecer a participación, de xeito semellante a
como facedes vós aquí, que vos implicades como correspondentes na
vida do instituto.
Como terceiro obxectivo, un tema
que sempre me gusta recordar:
dar oferta dun bo ocio educativo.
É verdade que na actualidade hai

moitas opcións, pero non debemos
esquecer que é un ámbito que debemos ter presente e no que debemos ofrecervos actividades de lecer formativas e responsables para
evitar que vos decantedes por condutas menos axeitadas.
L una : O piar do programa de Correspondentes é a difusión da información, especialmente a través
das redes sociais, cre que as mozas e mozos están suficientemente informados sobre temas importantes para o seu futuro ou pensa
que se fai uso inadecuado das
mesmas?

Nos intercambios, igual que os encontros que facemos, fomentamos
a convivencia e coñecemos a moita
xente nova e diversa que vén a estes intercambios. O máis importante
é que da diferenza se aprende...
Lucas : Moitos de nós participamos
en encontros con outros correspondentes de Galicia e doutras comunidades. Queremos agradecer
que se organicen este tipo de actividades e gustaríanos solicitar que
se promovan máis iniciativas deste
tipo, porque nos dá pena que se
suspendese o de xuño. Pensan organizar máis encontros?
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Si, como xa dixen é moi importante promover a convivencia e tentaremos realizar un campamento ao
comezo do próximo curso.
Paula Carrasco: Os campamentos
de verán son moi ben acollidos e
teñen grande demanda. Algúns
dos que estamos aquí solicitámolos e quedamos sen praza, cre que
se poderían ofertar máis?
Obviamente sempre se pode facer
máis, pero cómpre destacar que
Galicia é a comunidade autónoma
que máis prazas oferta de campamentos de verán para vós, a mocidade. Cando sexades maiores
tamén poderedes participar non
campos de voluntariado. Certamente a demanda é moi alta e gran
parte das veces non hai praza para
todas as persoas solicitantes.
Con respecto ao ano pasado, en
Galicia aumentamos un total de
60 prazas, que aínda que pareza
pouco, son difíciles de conseguir
por motivos de xestión. Ademais,
os albergues e complexos onde se
realizan os campamentos, están
“ao tope”, non caben máis nenos.

que son diferentes a nós. Eu teño
30 anos, pero sei que, cando era
máis nova, tiña inquedanzas distintas a vós. A xuventude cambia e
debemos telo en conta
No mundo en que vivimos en ocasións tendemos a esquecer a solidariedade porque tendemos a
ser egoístas; mais se alguén pode
cambiar estas dinámicas, sodes
vós, a xente nova. Eu anímovos aos
mozos e mozas a cambiar, para
que todos sexamos máis solidarios
e comprometidos.
Antón: Neste centro desde Dinamización Lingüística fomentamos as
actividades interxeracionais e teñen moito éxito as que realizamos
en colaboración con Afundación
Abanca. Que opina vostede sobre
este tema? Promóvense desde a
DXX?
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Pois para min este é un tema moi
interesante porque eu penso que
fomentar o contacto entre dúas xeracións totalmente distintas, as cales teñen e tive-ron vivencias moi
diferentes e diversos puntos de
vista, favorece que poidan aprender a unha da outra; porque adoita dicirse que son os pequenos
quen teñen que aprender dos máis
maiores, pero moitas veces hai
cousas que só se poden aprender
dos máis pequenos. Contrastar as
ideas destas dúas xeracións, como
xa dixen, tan diferentes, paréceme
estupendo; ambas se benefician.
Os
proxectos
interxeracionais
tamén os temos en conta dende a
Dirección Xeral de Xuventude. Por
poñer un exemplo, nós traballamos
nun proxecto chamado Programa
Compaño, que é para favorecer
o acompañamento das persoas
maiores que viven soas e, malia
que son autónomas, lles falta compaña. Cando sexades maiores, anímovos a participar compartindo o
voso tempo con elas; por exemplo,
xogando con eles ao xadrez ou ao
parchís, acompáñanos aos sitios,
axudándoos a camiñar mellor e a
apoiarse.
Mateo: No noso instituto o proxecto de Correspondentes está coordinando polos departamentos de
Lingua Galega e Dinamización,
desde os que se tenta frear a perda de prestixio do galego entre os
alumnos e alumnas. É indubidable
que a mocidade actual cada vez
emprega menos a lingua galega,

Álex: Considera que a xuventude
actual é solidaria e comprometida?
Como cre que se podería fomentar
en maior medida o voluntariado?
Eu creo que si, en xeral. Ás veces
tendemos, sobre todo segundo vamos cumprindo anos, a “demonizar” as xeracións máis novas, por-
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que opina sobre isto? Desde a
DXX hai propostas para dinamizar o uso do galego?
Na miña opinión, hai que incentivar o seu uso en todos os ámbitos. Creo que a mocidade actual
ten maiores coñecementos da lingua ca xeracións anteriores, pero
emprégaa menos. É un tema que
hai que traballar. Malia que non
se lle pode dicir a ninguén a lingua na que ten que falar, hai que
fomentar un uso activo da lingua
galega e amosar que ten utilidade; non soamente en Galicia, senón tamén en Portugal ou Brasil
nos axuda a comunicarnos.
Hai que fomentar o emprego da
lingua entre a xente nova porque é
un patrimonio noso moi importante.
Na Dirección Xeral de Xuventude
temos un plan en colaboración coa
Secretaría Xeral de Política Lingüística que está a punto de saír para
fomentar o uso do galego entre a
mocidade, pero non podo concretar os datos ata que non sexa oficial posto que depende de varios
departamentos. Si podo avanzar
que nos imos centrar nos ámbitos
que resultan atractivos á mocidade: festivais, tendas, deportes vinculados á cultura urbana…. E ata aí
vos podo contar.
Candela: Que preparación debe ter
alguén para conseguir desempeñar

un alto cargo coma o seu? Pensaba dedicarse á política cando era
pequena?

Noelia: Que recomendacións nos
daría sobre a elección dos nosos
estudos futuros?

Eu sempre quixen ser periodista,
xa de pequena dicía “perióquido,
perióquido”.
Sinceramente, respecto ao posto
de Directora Xeral, as cousas moitas veces aparecen, non se buscan. Eu non busquei este posto,
pero, cando mo propuxeron, pareceume moi interesante porque
permite facer algo para servir a
túa xente, neste caso, á mocidade,
e ver que se pode facer por vós e
dar respostas as vosas inquedanzas. O que hai que ter é ganas de
facer algo bo, de intentar mellorar
as cousas. A preparación vaise collendo co tempo.

Na miña opinión o fundamental sobre a elección dos vosos estudos
futuros é facer o que vos guste. Se
facedes algo que ten moita saída
laboral e estades despois amargados, pensaredes que perdestes
uns anos estupendos da vosa vida.
Unha vez que xa sabedes o que
queredes e o que vos gusta, tedes
que esforzarvos moito para conseguilo e, sobre todo, tedes que gozar do que facedes.

Agradecemos á DXX a organización deste proxecto e, especialmente, a posibilidade que nos
ofrece de participar en encontros
con alumnado doutros institutos
de Galicia e do resto de España
e solicitamos que se promovan
máis iniciativas deste tipo.
Podedes ver algunhas das actividades nas que nos implicamos
no seguinte enlace:
http://www.edu.xunta.gal/centros/
iessaturninomontojo/node/1944
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