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Colabora
Comunidade educativa dos centros de Fene
[CEIP O Ramo, Os Casais e Centieiras; CPR Jorge
Juan de Perlío; CPI A Xunqueira e IES de Fene].



Odía 5 de novembro de 1916 eran inauguradas as escolas Concepción Arenal e Curros Enríquez.
Foran fundadas dende A Habana pola Sociedad de Instrucción Naturales del Ayuntamiento de Fene.
Cen anos despois dese acontecemento histórico o Concello quere convidar ao alumnado e ás súas

familias a participar nos diferentes actos conmemorativos que ten preparados. Con esta iniciativa trátase
de render homenaxe a todas as persoas que, dende a outra beira do Atlántico e dende as diferentes pa-
rroquias do noso concello, contribuíron co seu apoio económico, a súa colaboración solidaria, de forma
anónima e desinteresada, á modernización do panorama educativo entre os anos de 1916 e 1930.

Antes da implantación desas escolas de americanos, a situación escolar era realmente desoladora: falta
de escolas en varias parroquias, locais mal dotados, sistema educativo anticuado, carencia de material
didáctico e elevadas taxas de analfabetismo, maioritariamente na poboación escolar feminina. A partir de
1916 agromou ente nós unha radical transformación educativa grazas á implantación dos planteis esco-
lares Concepción Arenal e Curros Enríquez. Levantáronse dous modernos edificios, ben dotados e con
todos os adiantos hixiénicos, renováronse os currículos escolares con novas materias de estudo, incor-
porouse ao ensino un material didáctico ata entón descoñecido, escolleuse a un profesorado moi ben
preparado, creouse unha Biblioteca circulante e o alumnado participou de forma activa en diferentes ta-
refas, como excursións, coro infantil, teatro e horto escolar. Grazas a ese esforzo colectivo, centos de
nenos e nenas do noso concello, seguramente familiares nosos, puideron acceder de forma gratuíta ás
aulas e mellorar o seu nivel de instrución.

Hoxe, en agradecemento a esa valiosa contribución, que poñía en valor a importancia da educación, gus-
taríanos contar coa vosa participación nesta merecida homenaxe conmemorativa do CENTENARIO DAS ES-
COLAS DOS NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE FENE, 1916-2016.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DO
“CENTENARIO DAS ESCOLAS DE INSTRUCIÓN
DOS NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE FENE”
Na Casa da Cultura do 23 de novembro ao 16 de decembro

Inauguración
23 de novembro ás 20.00 h

Horario
Luns a venres: 10.00 a 13.00 h I 16.00 h a 21.00 h
Sábados: 10.00 a 13.00 h
Domingos e festivos: pechado

Comisario
Guillermo Llorca Freire

CONFERENCIAS SOBRE
AS SOCIEDADES DE INSTRUCIÓN E AS ESCOLAS DE EMIGRANTES
Na Casa da Cultura ás 20.00 h.

Xoves, 24 de novembro
Conferencia de Guillermo Llorca Freire
“As sociedades de Instrución de Fene e as escolas de emigrantes no seu centenario”

Martes, 29 de novembro
Conferencia de Juan A. Carneiro Rey
“As Sociedades de Instrución de Mugardos”

Mércores, 30 de novembro
Conferencia de Ernesto López Naveiras
“A Alianza Aresana e a Sociedade de Instrución de Redes-Camouco”

RECOMPILACIÓN ARQUIVO GRÁFICO
‘AS FOTOGRAFÍAS DAS ESCOLAS DE ANTONTE, ONTE E HOXE’

• Dende o 18 de novembro até o 22 de decembro, nos centros de ensino de Fene, farase un chamamento
ao alumnado para que traia fotografías escolares dos seus avós/avoas, pai/nai e do propio/a alumno/a.

• O centro procederá a dixitalizar as fotografías e a entregalas en formato JPG, debidamente identifica-
das (un cartafol por cada neno/a coas fotografías del/dela e dos seus ascendentes), no Departamento de
Cultura á volta das vacacións de Nadal. As fotografías hanse publicar en formato dixital en páxina web.

CENTENARIO DAS ESCOLAS DOS
“NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE FENE”, 1916-2016
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