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PRE.E.SCOLAR NA c ·AsA, : 
UNHA .. EXPERIENCIA 

QUE s ·E VA.I FACENDO REALIDADE 

-O ·2a de Outono Eleccións 

-A visita ·do Papa 

-os NEN.OS E AS NENAS ( pax. 7 -) 
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A VISITA DO PAPA 

Hai un ano por estas datas, o Pa
pa pensaba visitar España, pero os ti .. 
ros dun atentado en Roma impedíron
Ue o seu proxecto, que quedou apra
zado pra este ano. 

Todo estaba arranxado cando a 
última hora xurdiu unha dificultarle: 
O Papa non quería que a súa visita ca
drase coa campaña . electoral pra que 
n·on fo¡;¡e aproveitada políticamente 

, por ningunha das forzas políticas. E 
resulta que nestas semanas nos entera
mos de que os sefiores do goberno fi
xeron cadrar xuntos· os dous acontece
mentos. 

No momento de escribir estas li
ñas non sabemos que solución lle van 
dar ó problema, pero de calquera xei
to nós pensamos que a única solución 
válida é, que dadas estas circunstan
cias de novo se apra~e a yisita pra des
pois das eleccións. Do contrario, os 
partidos da dereita van aproveitar es
ta ocasión, e a imaxe do Papa pode 
quedar maltreita e manipulada polí
ticamente, tanto pola presencia na te
levisión a carón de certos políticos 
coma polos temas que pode tratar (fa
milia, ensino ... ) que forman parte dos 
programas electorais. 
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UNHA PROBA DE SOLIDARIDADE 

Poucas veces e·n Galicia houbo unha unión 
tan forte como nestas semanas pra rexeitar esa 

· basura dos verquidos atómicos que a índa seguen 
envenenando a nosa mar. Esta toma de concen
cia debia :;er como a pel que cubrise o corpo do 
naso país: unha pel sensible ás inxusticias e ás 
d·esfeitas que destragan o no so pobo. 

AS ELECCIONS 

O 28 de Outubro estanios chamados á vo
tar prás eleccións ó Parlamento espafiol . Os par-· 
tidos xa se viñan preparando pra ver quen apro
veitaba mellor a tallada, ¿Qué facemos os cida
dans de a pé? Tamén ternos que prepararnos: 
Cavilar cal é o mellor programa. Non tódoJo 
partidos ofrecen boas sotucións pros 1abregos. 
obreiros e mariñeiros : as millares soluc íón s pra 
Galicia. 

A maquinaria das eleccións botouse a an·
dar, todos ternos que poñer a cabeza a trahallar 
pra ver por onde habemos tirar. 

Os galegos ternos a abriga de votar galega : 
votar os partidos da nasa Terra, pois eles son ós 
que lle doen mais os seus problemas; desde Ma
drid vense as cousa doutra mane ira ... 

CALENDARIO DAS ELECCIONS 

Os . ¡4 primeiros días de Septembro os 
partidos puideron buscar· parella : facer coali
cións con xente que pensa mais ou menos coma 
eles e que· teñen intereses semellantes. Os parti
dos fano imposible pra conquerir o poder. 

Do 1 O ó 19 deste mes ·presentan ós seus 
representantes por cada provincia. Oficialmente 
a campaña (cando nos han de bombardear con 
papeles e promesas) dura do 6 ó 26 de Outu
bro ... Odia 27 será pra " pensalo mellor"; "Xor
nada de Reflexión., lle chaman. E o ~lia 28 te
rnos que arrimar o lo~bo a un lado ou o outro. 

*· • 



O SINAL DO NENO 

Non digas que non, 
ti, c~ma min, .coma todos, 
tomen levas no teu interior 
esa·desgraciada pregunta: 
¿quen é o mais importante? 

Porque para ti, 
para min, 
para c_ase todos, 
do que se trata é desto: 
de ser o mais importante. 

Na escota ensínannos 
a ser os mqis listos. 
Na lgrexa ensínannos 
a ser os mais perfectos. 
Na Televisión ensínannos 
a ser os mais famosos. 
Na casa ensínannos 
a ser os mais ricos. 

En poucds sitios se oe deCir: 
facédevos dos últimos. 
En poucos sitios se oe de~ir: 
facédevos o servidor de todos. 

Case ninguén quere 
os últimos pastos. 
Case ninguén acepta 
ser servidor dos mais. 

Xesús sí, 
Xesús escolleu Q último lugar. 
fíxose servidor de todos. 

A ><ente de letras 
case nunca entendeu a X esús. 
A xente de lgrexa 
case nunca entendeu a X esús. 
A xente do poder 
case nunca entendeu a X esús. 
A xente dos cortos 
case nunca entendeu a X esús. 

, ': 

Domingo 25 ordinario 

t EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (9 ,30-37) 

E marcharon de alí atravesando a Galilea 
sin se deteren, pois non quería que se enteras~ 
ninguén; porque ía instruindo ós discípulos de
cíndolles: 

-O Fillo do Home será entregado nas . 
mans dos homes, que o matarán, pero unha vez 
morto, despois de tres días, resucitará. 

Eles non entendían o que lles decía, pero 
non se atrevían a facerlle preguntas. 

Chegaron a Cafarnaún, e, cando estaban 
na casa, preguntoulles: · 

- ¿De que discutiades polo camiño? · 
Eles calaron, porque no camiño discutían 

entre eles sobre quen era o mais importante. 
Sentándose, chamou ós Doce e díxolles: 

-O que queira ser o primeiro, que sexa o 
último, e servidor de todos. 

E, collendo un neno, púxoo no meio de
les e abrazándoo, dixo: 

-Quen acolle a un destes nenos no meu 
nome, a min me acolle; e quen me acolle a min 
non é amina quen acolle, senón a aquel que m~ 
enviou. 

E foi Xesús e co//eu un neno , , 
e puxoo como sina/ 
para toda a xente do mundo: 
sina/ da debilidade 
á que é bon achegarse; 
sino/ da ternura de Deus 
da que carecen moitos corazóns; 
sin_a/ da humi/dade 
coa que compre camiñar na vida; 
sinal dos pastos sen importancia 
que busca o seguidor de Xesús; 
sina/ de Xesús mesmo, 
morto e resucitado, 
por unha me/loría radical 
do mundo que nos acolle . 

," ·. 



-e. 
PREESCOLAF 

No mes de xaneirÓ deste ano, Prees_c_ofar "'!-_,Casa cwÍtpriu cinco anos. NeSte nún 
DEFINICION 

Chamámoslle Pree~lar, porque ~ unha actividade prós 
nen.os e dos nenas en eilade preescolar. E chamámoslle na Casq, · 
porque a parte mais ampla faiae na Cua. 

E unba 1etiridade educativa j>r~lar, dos-nen.os e do 
mundo riual pltgo de menos de seis anos, feita na casa e polos 
da casa coa axúda dunhas Orientacións periódicas e don mate-
rial axeitado. . 

Os educadores que act6an directamente cos nenos funda
mentalmente sc;tn os país. 

SERVICIO DE ORIENTACION 

Pra ~Des 61 país nesta· tarefa educativa hai un servi
cio .de orientación orpnizado. 

' Esta orientación faiae basicamente dunhas xuntanzas, 
que se celebran ca4a dúas semanas naquelas loc8lidades ou pa
rroquia nas que hai Preescolar na . Casa. Asisten a elas os pais 
e os nen.os. Estas reunións educativas están dirixidas na maior 
parte dos casos por mestres. Noutros é dirixida por curas, 

· axentes de Extensión Agraria,... · . 
A maioría dos nen.os atendidos están comprendidos na 

edade de tres a seis anos. Tendo en conta a edade e a capaci
dade de cada neno, estanse facendo tres ·niveles de orientación. 

No conxunto de Galicia; no curso 1981-82, houbo mais 
de seis· mil reunións deste tipo, con algo mais de 1.300 nenos, 
en 330 localidades.. 

Pra cada nivel pedagóxico hai un material axeitado, 
comprendendo cada· un dazaoito unidades. Tamén hai un mé
todo de introdución á lectura e á escritura, que consta de catro 
fases. Este material pedagóxico está concebido e elaborado po-
lo equipo de Preescolar na Casa. . _, 

T6dolos meaes, ós pais envíaselles a revista PREESCO
LAR NA CASA, coa f"tnalidade principal de animar e reforzar 
a orientación. · 
A~ de j>rimeiros de xaneiro de 1.982, os mércores, 

as 2 1 /2 da tarde, por Radio Nacional de España na Coruña 
veuse emitindo un programa radiofónico producido por .Pre
escolar. na Casa prós país e pr6s nen.os. Estímase que o escoi
taron d\J,Dha forma peri6dica unhos S.000 nenos e os seos 
país. . 

Unhá biblioteca de temática educativa preescolar está ó · 
servicio dos pais, séndolles facilitados os libros polas personas 
. encargadas de dirixir a reunión. r . 

.Prós nenos hai unhá ludoteca con xogos con virtualid.ade 
educativa, que tamén se facilitan na reunión de orien~ión. 

LOGROS 

Entre os logros que se estima que debeñ ser destacados 
están a adquisición e de8enrolo dos sentidos, da · motricidade, 

da percepción, da imaxinación, d<J 
. de, da linguaxe, da lectura, da ese: 
do cálculo, do equih1>rio emotiv• 
confianza en ·si mismo, da soci.a.lli 
integración do propio ambiente n 
unha metodoloxía preescolar axei 
ral de acordo coas características 
Galicia; acrecentamento do inter~ 
vamente como educadores dos sen 
ca dos pais, que acreditaron ser m 
escolar; desenrolo e fortalecimentc 
riquecimento das relacións veciñai 
en común. 

DIFICVLTADES 

Os logros eD. parte son lin 
atrancos a superar. Existen casos e 
ficiente as posibilidades educativas 



~ NA CASA 
nero de lrimia .. imos decir, de forma-moi reducida, alg~ desta experiencia. 

> pensamento, da creativida
ritura, da expresión plástica, 
·o afectivo, da seguridade e 
zación, do interés por saber; 
tos procesos de aprendizaxe; 
ltada ós nenos do mundo ru-
1 culturales e lingüísticas de 
S' dos pais por participar acti
lS fillos; formación psicolóxi-
1estres idóneos na tarefa pre
º das relacións pais-fillos; en
is, por ser a orientación feíta 

rutados polas dificultades e 
de país que non valoran o su
; do neno nos primeiros anos, 

nin tampouco se valoran a si mesmo bastante como educado
res. Tamén se dá unha certa desconfianza, por desconocemen
to, das pasoas que lle van a ofrecer un servicio, pois esta for
ma de proceder desinteresada non é moi habitual. A presenta
ción do materi81 pedagóxico tampouco axuda moito, pois nin 
é un hmo nin ten forma de libro. Nalgóns casos chégase a pen
sar, non só polos pais, que a educación preescolar é un Ensino 
Xeral Básico feito antes. 

Outro atranco que merma moito as poml>ilidades da ac
ción é a falta de cartos. Se non fose esto poderíase, sin esaxera
ción, facer seis ou sete veces mais. 

OBXETIVOS PRA ESTE CURSO 

_ Vaise prestar especial atención: 
• Atender directamente a uns dous mil nenos, 
• Coa radio a uns cinco mil mais polo menos, 
• Un servicio de _orientación ós pais dos nenos de menos 

de tres anos, pois estase convencido de que esta edade 
é Yi1al., pró futuro do neno e do home, 

• Trahallar en orde a conseguir uns nenos mais sanos, 
mais equihl>rados emotiva e afectivamente, 

• Aumentar o número de colaboracións e de co!abora
dores. 

RAZONS DA SUA EXISTENCIA 

Naceu, porque os que resultaron ser os seus promotores 
estaban convencidos de que a cultura e o saber, ademais de ser 
unha dimensión da persoa· desemolad~ son unha necesidade 
pra poder vivir e de que, polo contrario, a incultura e a igno.
rancia s0n medios eficaces de marxinación. de discriminación, 
de dependencia e de impotencia. 

Por outra parte, os estudios de sociolox ía educativa des
tacaban o alto porcentaxe de retraso e de fracaso escolar que 
se viña dando en Galicia, que se decía que nunha boa parte era 
debido á falta de educación preescolar. As afirmacións do~ psi
cólogos e pedagogos que veñen sostendo reiterada e unanime
mente que os primeiros anos do neno son de vital imp rcancia 
pró ulterior desenrolo intelectual e moral do neno co:1tr-boi
ron de forma decisiva a asumir esta problemática educat:Va e a 
un compromiso de actuar que responde a este convenc-. w.ento 
"os nenos de hoxe non agardan polas solucións de mañá ··, p0t 
de nada lle m senir a estes nenos oue dentro de dom a ma1. 
anos vaia haber na súa localidade unha escota de preesc lar. Eu 
resume, Preescolar na Casa ~ceo e sostense, porque a ctJtura e 
o saber son un ben, que debe chegar a todos na maior amp 1ru
de, porque pra chegar a un desemolo intelectual e a un equili
brio emotivo-afectivo é imprescindible apro ·eitar no> ben a 
inmensas posibilidades educativas que hai no neno dt- mt· o~ 
de seis años, porque os pais son in.sustituibles nesta ' .. r~fa edu
cativa e ademais está demostrado de que son ~apa L • 



A TOÑA E O MAUEL. DOUS VELLOS E UNHA SOA SOEDADE 

-No número pasado de IRIMIA contámos
vos algunhas cousiñas do Manuel e da Toña. 
Ben seguro que lembrades como nimha época as 
circunstancias malfadadas da vida os tiveron se
parados a un do outro,·e ambos illados do mun
do, por mor de viviren encerrados entre catro 
paredes dun piso da capital, aqueles que tantas 
veces viran xuntos nacer e apoñerse o sol por 
tras dos montes lonxanos desde as súas léiras. 

Daque'la época de illamento garda o Ma
nuel unha congoxa no seu corazón que ti.e qui- · 
ta anos de vida cada vei;, que se pon a re lembrar, 
mentres garda a Linda pola corda ou ~ntrecolle 
fabas pró caldo sentado á sombra da parra. De 
entre tódolos recordos hai un que sempre aso
ma á sua mente nunha mistura a partes iguales 
de tristura aceda e de gozo pillabán. A Toña in
comódaa que Manuel o conte, pero él non per
de ocasión de facelo. 

Resulta que o domingo seguinte a chega
ren o Manuel pra Barcelona e a Toña pra Tarra
sa, aló pala tarde, pra matar o ·tempo, púxose o 
Xosé a ensinarlle a seu pai como se chavellaba 
ó teléfono. O pai escoitou _as expl icacións como 
quen escoita chbver; porque nunca pensou as
treverse nin ter necesidade de facer uso de tal 
invento. Unicamente se fixou onde estaba apun
tado o riúm_ero do seu outro fillo, Xulián, co 
que vivía a. Toña. Pero ... deixade .que volo cante 
o mesmo Manuel: 

_.Chegou unha tarde, aló á tercelra sema
na de estar na capital. Unha tarde con cara de 
chover. Eu sentíame tan só e eran tantas as se
ñardades que tiña da miña Toña q'ue, aprovei
tando que non había ninguén no piso, empecei 
a darlle voltas ó disco e marquei o número do 
Xulián. Na libretiña onde estaba apuntado po
ñía "Julián~'. Tremaba coma a· vara verde. 

Pra un home. de setenta anos . e da aldea é 
un acto do mais. solemne usar por prime ira vez 
é> teléfono. · 

Axiña que marquei, -segue contando o 
Manuel,...., agardei un ·chisquiño, e lago oín do 
outro lado: "eh, eh, eh, ou". Era Toña . ._ . 

Cando Manuel con ta: este percance en pre
sencia da muller, ó chegar aquí- ·ela sempre _lle 
interrumpe: · 

-Eu tamén estaba só. Os dous estabamos 
sós. E se non fose porqJe. me deu a alma que 
eras_ tí, Manuel,'á boa hora pillaba eu aquel apa
rato na man. 

Manuel como se non quixese darse po.r 
enterado · da intervención da Toña segue ·a súa 
leria: · 

-Entonzas eu dixen: "Oiga, lé a Toña? 
Son Manuel". Ela nada, erre _que erre no seu es
tribillo de: "Eh, ·eh, eh, -ou";· E eu: "Toña, son 
Manuel, respóndeme". Despois de moito insis
tirlle respondeu: "Diga, Manuel. Diga. Dígame" 
Non houbo-quen a desmontase do "Diga. D íga-
me". , 

Volve a interrumpir a Toña: 
-Sf. A ti faiche moita ·gracia que eu te 

tratase de usté, pero, lqué sabía eu?. Así é. co-
. mo fan na televisión. Adema is ... non pod í~ de
cir outra causa, -que cando escoitei a túa fala, 
despois de tres semanas, rompín a chorar coma 
se houpera anl)s.que non talaba contigo ·mo.con 
ninguén. · · 

O manuel ·nunca quere confesar que él ta
·mén choraba, porque lle dé vergonza que se ·sai
ba, pero aquel mesmo día foi .candó tomou a . 
firme resolución de retornar coa súa Toña prá 
súa casa de aquela aldea de dazaseis casas pecha
das. Aquí polo menos --dí-, compartimos os 
dous unha soa e a ·mesma soedade. 



os nenos .e as n·enas - ( 1) 

O que diferencia ós nenas das nenas é o 
seu sexo. Este conxunto de diferencias fisiolóxi
cas non ten moita importancia astra a adoles~ 
cencia, que é cando se producen, ·tanto no car
po das rapazas coma no dos ·rapaces unha serie 
de cambios que fan mais nidia esa diferencia-
ción. 

Esa diferencia tería que se-la única. Pro, 
se ollamos ó noso redor, vemos que a realidade 
non é así, pois a sociedade vai marcando unha 
chea de diferencias, que non son naturais, senon 
artificiais. En xeral, a educación que se Hes dá 
ós nenos vai encamiñada a formar homes acti· 
vos, que saiban organizar, participar e dirixir 
dentro da sociedade; pola contra, a que se lle dá 
ás nenas, vai encamiñada a formar mulleres que 
acepten os labores secundarios que a sociedade 
lle vai ofrecer. 

Non é de extrañar, xa que logo, que a 
maioría dos postos de responsabilidade estean 

ocupados por homes, e que as ~ulleres sempre 
traballen en postos que teñan unha suborctina
ción respecto dos homes. 

Astra hai pouco pensábase que era natural 
que isto fose así (e inda queda xente que segue 
a pensar dese xeito e que, pra defende-la súa 
po~ición, apóianse astra na Biblia). Hoxe sabe
mos que iso non é nada natural, que a situación 
de inferioridade en que está a muller vén do 
peor trato que sof re na sociedade, mesmo desde 
que nace. 

Si, pe~saráti algúns~ pro, ¿entón porque a 
meirande parte dos científicos son homes? ¿E 
.cantas mulleres hai inventoras? ¿E boas escrito
ras, cantas hai na historia? Moi poucas, cóntan-
se· cos dedos dunha man. · · 

Os que razonan dese xeito esquencen que 
mal poden chegar a facer cousas importan~es as 
persoas ás que se Hes coutan tódalas posibilida
des de desenrolo. E o mesmo, fóra a alma, que 
se a unha planta lle quitáramo-1a auga e logo 
nos queixásemos de que non medrase. 

Nunha cousa teñen razón: mirando prá 
nosa sociedade, podemos chegar a pensar que os 
homes son mais imp011antes e as mulleres mais 
débiles. Pro non é verdade: hai mulleres listas e 
homes parvos, hai mulleres valerosas e homes 
cobardes. En realidade, nin a intelixencia, nin o 
traballo, nin o valor, teñen nada que ver con ser 
home ou muller. 

A situación está así: -o home sae fóra, fái 
vida social, coñece novas xentes e novas ideas ... 
mentres que a muller, pechada nun mundo limi
tado polas catro paredes da súa casa , tén como 
preocupacións mais importántes as das tarefas 
domésticas, o coidado dó' home e dos fillos, ten
do que esquencer outras posibilidad~ de evolu
cionar. 

Pro, ¿como vcP, facendo a sociedade ----é 
decir, todos nós- que os ne nos e as nenas vaian 
collendo un camiño tan distinto? Diso , se Deus 
quer, habemos falar prá semana que vén. 

A1ADALENA MARIÑO 
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A Política, amigos O malo será se cando ~~ 
tenvos moitos diversións: se ande _en plena campaña · 22 
ainda ben non soes <:f unhos · veña de visita o Papa 22 
métenche noutras eleccións. recwrendo toda España. ~~ 

O Goberno de Ucedé 
n 
22· n 
~~ viña sendo unha desfeita 

porque en vez de ir polo centro 
escoraba cara a deréita. 

Pois aínda haben:í xente 
que se bote a pensar 
que·o Santo Padre viaxe 
pra uns partidos apoiar. 

. 22 

Xa nos cálculos da xente 
wn aparecendo as pistas: 
non é difícil que gañen 
nas· urnas os socialistas. 

Vai resultar ben difícil 
que esta visita papal 
apareza .diante a xente 
coma causa ~'espiritual" 

n 
22 
22 
22 
ll 
22 
22 n 
22 
22 

iPoderemos desta vez Pra nós; irimegos todos, ll 
termos a·boa noticia o que resulta ·importante 22 

rt •,.J 1 • , • • n que os pa 1uos ga1egwstos e que con esta ocast0n ll • 
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.. lrimia" pódese mercar: · 

• En Santiqo: Librería ºAgarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruiia: t.._;brería .. .-Nos". Praza do Libro. 

• En-Lugo: Lib~ía ""Biblos"'~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. , 
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