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Mónica Fernández López. Acompanyar les famílies 
en l’educació dels seus infants

«La possibilitat d’establir contacte
directe amb les famílies em fa
aprendre, compartir», afirma amb
entusiasme la Mónica, orientadora

i integrant de l'Equip de Coordina-
ció de la Fundació Preescolar Na
Casa, quan parla de la seva feina.
I és que compartir experiències i
vivències enriqueix tothom.

Preescolar na Casa és un projecte
educatiu que, des de la dècada
de 1970, s’implementa a la comu-
nitat de Galícia. Neix amb l’objec-
tiu de pal·liar les altes taxes de
fracàs escolar a les zones rurals.
En definitiva, «es tracta d’acom-
panyar les famílies en l’educació
dels seus fills i filles, descobrint i
aprofundint en el seu desenvolu-
pament», comenta la Mónica.

La Mònica ens explica que hi ha
famílies amb necessitats sem-
blants que es troben quinzenal-
ment en espais cedits pel municipi

per compartir, dialogar, reflexionar
sobre les seves vivències al vol-
tant de l’educació dels seus fills i
filles. «Després de cada reunió,
cada orientador ha d’adaptar la
programació al seu grup. Això re-
quereix molta feina personal, però
compensa, perquè, encara que de
vegades les activitats no surtin
com t’esperes, el més ric de tot és
que es poden variar d’acord amb
les persones a qui vagin adreça-
des». Les trobades tenen una es-
tructura estable i s’hi aborden els
temes que més preocupen les fa-
mílies: «S’extreuen d’un qüestio-
nari anònim que es passa a

començament de curs, així en po-
dem recollir les expectatives i els
interessos».

Les activitats estan vinculades al
tema que s’hi tractarà –el joc, l’au-
tonomia, la curiositat, el fet d’edu-
car en valors, l ’educació no
sexista, etc.– i es disposa de la
participació de les persones adul-
tes. Per a les criatures, les activi-
tats s’adapten a les diferents
etapes.»

«L’objectiu central és reflexionar»
per millorar la vida quotidiana. Els
espazos dos familias són una tro-
bada on es prioritza el diàleg, l’a-
tenció i el respecte. La interacció
amb les nenes i els nens és potser
l’element que diferencia Preesco-
lar na Casa d’altres formacions en
format d’«escola de pares i ma-
res». Encara que hi ha un moment
de trobada solament de persones
adultes, els infants hi són presents
durant tota la sessió.

«Veure que el que diem a les famí-
lies les ajuda, és molt satisfactori,
però no és solament això, és tot el
que es comparteix.» El projecte ha
demostrat amb escreix els benefi-
cis que comporta, tant per a les fa-
mílies com per als més petits, i
s’ha anat escampant per tota la
comunitat autonòmica, de manera
que ha assolit una presència de
més d’un 90% del territori.

El que a la Mónica li aporta aquest
projecte és especialment «conèi-
xer de prop la realitat de l’entorn
rural gallec, compartir i donar su-
port a l’acció educativa de la famí-
lia, a fi que les criatures creixin i
es desenvolupin de manera sana,
equilibrada i competent». I és que,
tal com deia la Mónica, compartir
enriqueix tothom.
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