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No día a día a xente miúda traballa, en xeral, cunha gran motivación.

ESCOLA MARÍA SOLIÑA
( PUBAI-ORISSA , INDIA)

Esfórzanse en aprender, xogan, axúdanse e son autónomos na realización de

A contorna da escola é de carácter rural. A poboación, extremadamente

pequenas tarefas. Para eles, poder estudar é un privilexio. O ensino é na lingua de

pobre, mantén unha estrutura social primitiva na que os caciques locais seguen a

Orissa -o “oriya”, cun alfabeto de seu-, ademais aprenden no 1º curso o alfabeto

ostentar un gran poder.

inglés xunto cunha pequena introdución a este idioma.

Actualmente 335 alumnos estudan de primeiro a sétimo. Non obstante
“Shanga” pretende acadar a totalidade do ensino básico oficial da India que
comprende dez cursos o que significaría a escolarización duns 500 nenos e nenas.
O edificio conta con oito aulas distribuídas en dúas plantas, amplos
corredores cubertos que se utilizan para que o alumnado coma, xogue e se refuxie
das chuvias e -en construcións anexas- dez aseos e cociña.
Asúmense vinte seis

nóminas con persoal autóctono: profesorado,

peóns, persoal de cociña, coidadores, vixiante nocturno e un coordinador do
proxecto.
“María Soliña” é máis que unha escola. Dáselle a todo o alumnado a
comida do mediodía e aos que quedan a durmir por mor da precariedade na que
viven ou por dificultades de desprazamento- comen tamén pola mañá, pola noite e
a media tarde.

Na anoitecida –unha vez rematada a xornada escolar-

é o

momento das actividades de lecer: Educación física, ioga, música e danza.

Recentemente vense de facer a instalación da acometida eléctrica,
imprescindible para a depuración da auga, uso de ventiladores e luz.
Outra mellora inaprazable é a adquisición dunha depuradora debido á
contaminación da auga polo uso de pesticidas e abonos químicos.
Neste momento desenvólvese unha nova fase do proxecto, levándose a
cabo traballos de ampliación. Comezou a construción dun edificio complementario
que contará con dúas aulas, unha sala de usos múltiples, outra para o profesorado
e espazo para obradoiros.
Para máis información visita a páxina: www.shangaindia.org

