




FRANCESCO
TONUCCI

Francesco Tonucci é un investigador e pedagogo 
italiano nado en Fano o 5 de xullo de 1940. En 1966 
realizou os seus primeiros debuxos de carácter 
pedagóxico e desde 1968, co heterónimo de Frato, 
comezou un traballo gráfico sistemático coa intención 
de expoñer o seu pensamento educativo a través de 
viñetas e debuxos. Unido ao Parque das Ciencias 
desde a súa orixe, como fonte de inspiración e como 
impulsor da súa creación, agora volve ao museo para 
mostrar a través desta exposición o seu concepto da 
educación baseado no respecto e a escoita das nenas 
e nenos e no valor da participación para fomentar a 
aprendizaxe e promover a curiosidade.
O seu traballo é moi valorado internacionalmente e 
tamén en España e en Andalucía, onde se lle 
outorgou a Medalla de Ouro ao Mérito en Educación 
no ano 2012.

IMAXINAR A EDUCACIÓN.
50 ANOS CON FRATO

Educar non é unha tarefa fácil. A educación necesita 
unha reflexión constante e unha renovación 
permanente e para iso é moi conveniente dispoñer de 
espellos que devolvan a imaxe do que non se fai ben. 
O humor é un dos espellos máis importantes. É o que, 
desde hai medio século, vén facendo Frato.
As súas viñetas reflicten, sempre desde a perspectiva 
das nenas e nenos, os erros e as contradicións da 
educación nas sociedades urbanas e desenvolvidas. A 
exposición Imaxinar a educación. 50 anos con Frato 
é unha invitación a pensar, a discutir prácticas 
desacertadas, a imaxinar un cambio. E ao mesmo 
tempo é unha oportunidade para mostrar a 
intelixencia e a creatividade da infancia, a súa 
capacidade para aprender e construír.



1. AS VIÑETAS DE FRATO
DANNOS A BENVIDA

Unha selección das mellores viñetas do autor permítelles ás 
persoas visitantes mergullar na teoría pedagóxica de Frato. 
Un percorrido gráfico no que o investigador e pedagogo 
italiano reflicte sempre desde a perspectiva das nenas e 
nenos a escola, a familia, a cidade, é dicir, os principais 
ámbitos onde se desenvolve a vida desde a infancia.



2. O MUNDO DE FRATO
A través de máis dun cento de debuxos orixinais, obxectos e 
instrumentos de traballo, vídeos, fotos, libros etc., 
percórrese a traxectoria vital, artística e pedagóxica de 
Francesco Tonucci. É o seu particular recuncho, no que quen 
o desexe poderá coñecer con maior profundidade a persoa 
e o personaxe.



3. CEN MANS, CEN LINGUAXES “O neno ten cen linguas, cen mans, cen maneiras de 
pensar... pero cando termina a escola roubáronlle 99”. As 
palabras do filósofo italiano Loris Magaluzzi sustentan esta 
área que, a través de imaxes e propostas interactivas, anima 
ao público a que use as súas mans para pensar, para 
experimentar... ao tempo que reivindica a importancia da 
integración das actividades manuais e artísticas na escola 
para que todas as nenas e nenos poidan desenvolver as súas 
calidades e os seus talentos.



4. BICICLETA, ESPAZO PARA
GOZAR, INVESTIGAR E APRENDER

Simple e sofisticado, así é o funcionamento da bicicleta, a 
protagonista deste espazo participativo. Nel reflíctese o 
valor de liberdade e autonomía, que leva implícito o uso da 
bicicleta desde a infancia, á vez que se explica o proceso 
físico e mecánico que permite o movemento. Aquí as 
persoas visitantes aprenderán a montar e desmontar unha 
bicicleta, coñecerán os múltiples beneficios que o uso da bici 
ten para a saúde e o medio e achegaranse aos valores sociais 
que favorece.



 
5. CONSTRUCIÓNS. PEQUENAS
PEZAS, GRANDES CREACIÓNS Unha zona para darlles renda solta á curiosidade e á 

creatividade. Aquí o público de todas as idades pode 
construír as súas propias pezas a través de materiais sinxelos 
e reciclados. Imaxinación e liberdade para a creación son as 
únicas ferramentas necesarias neste espazo.



6. XOGUETES. A XOGAR NON SE APRENDE
PERO XOGANDO APRÉNDESE A aprendizaxe a través do xogo é a proposta. Partindo de 

modelos de xoguetes, convídase ás persoas asistentes a que 
deseñen outros novos, investiguen mecanismos, indaguen 
en novas formas de comunicar a través do xogo... En 
definitiva, a que aprendan coa propia experiencia.





 
 

8. ÁGORA. NENAS E NENOS
TOMAN A PALABRA










