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LIBRES 
Hoxe, 25 de novembro de 2014, día internacional contra a 
violencia machista, queremos deixar constancia da nosa 
máis absoluta repulsa a todos e cada un dos casos de vio-
lencia exercida contra as mulleres, sexa da forma e no 
lugar que sexa, sen limitarnos ó ámbito da parella, pois 
todas-os somos coñecedoras dos distintos tipos de violen-
cia que transcenden  ese parámetro do compañeiro senti-
mental (tal e como recolle a lei orgánica 1/2004), ao darse 
tamén unha violencia de tipo estrutural, institucional e/ou 
sistémica. A campaña contra os micromachismos que te-
mos en marcha vén a poñer de relevo a importancia que 
ten denunciar estas sutilezas machistas. 

Pero hoxe non queremos dar unha clase de tipos de vio-
lencia (que poderiamos) senón queremos facer unha alega-
ción e un chamamento. 

Unha alegación a favor de todas nós, de todas as persoas 
que día a día “facemos algo”, o que está nas nosas mans, 
contra a violencia machista; unha alegación a favor de quen 
denuncia as inxustizas e de quen prevé calquera acto vio-
lento, así sexa provocado pola mesmísima igrexa. Unha 
alegación tamén na figura das e dos profesionais da educa-
ción social quen consideramos a perspectiva de xénero e 
o principio de igualdade algo transversal e transformador, 
que estamos preparadas para difundilo, e que ademais, 
actuamos en consecuencia, a través da educación en valo-
res, de obradoiros de habilidades sociais, traballando a 
convivencia, a comunicación, creando comunidade… dán-
dolle ese matiz pedagóxico ó noso ámbito profesional do 
social. 

Queremos tamén facer un chamamento; a definirnos LI-
BRES, a sentirnos e a reivindicarnos como tal. 

Estamos vendo como a Real Academia Española (R.A.E.) 
non é exemplo de igualdade nin ten en consideración a 
perspectiva de xénero, case que nunca (ou nunca?). Mos-
tra diso está na propia definición de “libre” que transcribi-
mos: “ liberdade é a facultade natural que ten o home de 
obrar dunha maneira ou doutra, e de non obrar, polo que 
é responsable dos seus actos”. Así fala dos homes e así 
nos gustaría que falase tamén das mulleres, esa outra gran 
metade da humanidade que queda invisible, para, ademais 
de definirnos, sentirnos e reivindicarnos, puideramos 
tamén lernos LIBRES, rompendo barreiras que algún día 
cederán. Fálannos dunha facultade natural que temos de 
ordenarnos e controlarnos a nós mesmas-os, pero non 
recoñecen ás mulleres. Se non che nomean non existes, 
lema de campañas feministas que segue sendo tan actual e 
veraz. Queremos que se nos nomee, queremos ser LI-
BRES. 

A ética filosófica, agora que estamos con este tema tan 
propio do desenvolvemento profesional, sinala que a liber-
dade é inherente ás persoas, fundamentado na autocon-
ciencia e responsabilidade que non pode remitir a ningún 

outro ser humano. 

Polo tanto, este principio de sermos LIBRES querémolo 
fusionar con outro que tamén depende en boa medida da 
autoconciencia e responsabilidade persoal, que é o de 
IGUAIS, sermos IGUAIS. 

Queremos definirnos, reivindicarnos, sentirnos e lernos 
LIBRES e IGUAIS para non ter que celebrar nunca máis 
estea efeméride, e dedicarnos ao que realmente importa 
que é acadar unha sociedade máis xusta e corresponsable, 
onde os homes sexan libres e responsables de obrar ou 
non contra as mulleres e as mulleres sexamos libres e res-
ponsables de denunciar estes feitos e vivir sen ataduras, 
deixar de ser para sempre escravas do outro xénero para 
ser amigas e compañeiras. 

Quererán eles ser amigos e compañeiros nosos, sendo 
libres e iguais, en igualdade de condicións? Poderemos 
conquistar este reto? 

As educadoras e os educadores sociais iso agardamos e 
para iso traballamos. E para ese noso quefacer precisamos 
de moita vontade política, moita conciencia cívica, moita 
crítica construtiva para desmontar falsos mitos e crernos 
LIBRES e IGUAIS POR NATUREZA; precisamos vontades 
que permitan o traballo socioeducativo desde a raíz, que 
se considere unha cuestión de estado abordar a violencia 
machista a tódolos niveis e que se conte connosco para 
iso, que somos profesionais e sabemos como facelo: 

• Obradoiros en centros educativos 
• Campañas divulgativas 
• Recursos económicos e materiais para as mulleres 

maltratadas e as súas familias 
• Apoios familiares 
• Educación familiar 
• Programas específicos para adolescentes e mocidade 
• Educación afectivo sexual 
• Perspectiva de xénero “inxectada” de maneira trans-

versal 
• Educación, educación, educación….moita, máis, 

EDUCACIÓN SOCIAL para sermos LIBRES e 
IGUAIS 

Chamámonos LIBRES porque outras mulleres o berraron 
antes e sufriron o seu efecto, pero vemos que a lista de 
cousas por facer é grande e non podemos-debemos-
queremos parar. 

Violencia machista NUNCA MÁIS!  

Tema do mes 

 
 

Sofía Riveiro Olveira 
Presidenta do Ceesg 
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III Concurso de Proxectos de Educación Social “Memorial Toni Juliá” 

Quen foi Toni Julià? 
Toni Julià (1941–2009). Educador social 

que liderou o impulso desta profesión 

en Cataluña e no resto do Estado a par-

tir dos anos 60. 

Foi impulsor da creación do primeiro 

Centro de Formación de Educadores 

Especializados en Barcelona e partici-

pou no desenvolvemento de outras es-

colas de formación especializada, sendo 

a  primeira persoa en Cataluña que obti-

vo un título formativo como educador 

especializado, xa no ano 1967, título que 

conseguiu tras os estudos realizados en 

Tolouse. 

Sempre comprometido coa profesión, 

formou parte da Xunta de Goberno do 

Colexio de Educadoras e Educadores 

Sociais de Cataluña ata 2008; foi vice-

presidente da Asociación Internacional 

de Educadores Sociais (AIEJI) e director 

da súa Oficina Europea; dirixiu a secreta-

ría científica do I Congreso Estatal do 

Educador Social en Murcia (1995); presi-

diu o XV Congreso Mundial de Educa-

ción Social da AIEJI en Barcelona (2001), 

e foi supervisor de varios equipos socio-

educativos. 

Con motivo da celebración do Día Mundial da Educación Social 

(2 de outubro), o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educado-

ras e Educadores Sociais (CGCEES), en colaboración cos Colexios 

Profesionais Autonómicos e as Asociacións Profesionais existen-

tes, convoca o 3º CONCURSO ESTATAL DE PROXECTOS DE EDUCA-

CIÓN SOCIAL, que leva o nome de "Memorial Toni Julià" en ho-

menaxe a un dos máis importantes precursores da nosa profe-

sión no Estado. 

A convocatoria consiste nun concurso de proxectos profesionais 

realizados por educadoras e educadores sociais ou estudantes 

de educación social, premiándose as que se consideren máis in-

teresantes e innovadoras, e facilitando a súa futura difusión. 

O concurso é a nivel estatal, e os traballos deben presentarse no 

Colexio profesional ou asociación de Educación social da comuni-

dade autónoma na que se desenvolva o proxecto ou onde estea 

colexiada/o actualmente a persoa que o presenta. A entidade 

autonómica, a través dun tribunal creado para o certame, encar-

garase de seleccionar os traballos finalistas, que serán enviados 

ao CGCEES para que outro tribunal elixa os proxectos gañado-

res. 

O concurso establece dúas modalidades de presentación: indivi-

dual e colectiva. 

O Ceesg quere colaborar con esta iniciativa de forma activa e 

amosar o interese por facer un recoñecemento público a todos 

aqueles proxectos que cheguen ao colexio. Por iso, publicamos 

unhas cláusulas específicas a través das cales se establecen dous 

premios que se concederán 

aos proxectos presentados 

no Ceesg que resulten fina-

listas (é dicir, que pasen á 

fase estatal do concurso). 

Toda a información, as bases 

xerais (fase estatal) e as 

cláusulas específicas (fase 

galega), podedes atopalas 

na web do Ceesg. 



Jesús Vilar presenta en Galicia o seu último libro 
Entre o 3 e o 5 de decembro 
Jesús Vilar visitará as tres 
Universidades galegas, onde 
se realizarán diferentes actos 
para debater sobre a ética 
profesional na Educación 
Social e presentar o libro 
“Cuestiones éticas de la 
Educación Social. Del com-
promiso político a la res-
ponsabilidad en la práctica 
profesional”. 

O xoves 4 de decem-
bro participará como mem-
bro do tribunal dunha tese 
doutoral na Facultade de 

Ciencias da Educación do Campus de Ourense. Trátase do 
primeiro doutoramento dunha persoa graduada en Educa-
ción Social. 

Na mesma data, ás 19:00 h. celebrarase a presentación 
do libro a cargo de Jesús Vilar no Salón de Actos da Fa-
cultade de Ciencias da Educación da Universidade de 
Santiago de Compostela (Campus Vida). Na organización 
deste acto colabora o Grupo de Investigación en Peda-
goxía Social e Educación Ambiental (SEPA), cuxo obxecti-
vo é incentivar a investigación no eido educativo e so-
cial.  

A continuación desta presentación, ás 20:30 h., terá 
lugar o acto de constitución da Comisión de ética e 
benestar profesional do Colexio de Educadoras e Edu-
cadores Sociais de Galicia, amadriñado por Carme 
Adán, que participará no evento. 

Na Facultade de Ciencias da Edu-
cación da Universidade de A Co-
ruña, a presentación do libro 
enmárcase na “Xornada de traba-
llo: Cuestións éticas na Educación 
Social. Do Compromiso político á 
responsabilidade na práctica pro-
fesional” onde Jesús Vilar abor-
dará o sentido da ética na Educa-
ción Social e na práctica cotiá do 
exercicio profesional. Esta xorna-
da desenvolverase o venres 5 de 
decembro as 12:00 ho-
ras no Salón de Graos da Facul-
tade de Ciencias da Educación 

da Universidade da Coruña coa colaboración da Comi-
sión de Cultura. 

Na tarde do venres 5 o Ceesg realizará unha xuntanza 
para establecer as bases da Comisión de ética e benestar 
profesional, que se encargará da creación e seguimento 
do código deontolóxico na profesión da Educación Social 
en Galicia. É unha convocatoria aberta a todas as cole-
xiadas e colexiados que desexen participar na comi-
sión. 

A traxectoria de Jesús Vilar no eido da Pedagoxía Social 
é amplo, comeza a súa formación diplomándose en Ma-
xisterio e realiza o doutoramento en Pedagoxía. A súa 
experiencia profesional comeza como mestre e, poste-
riormente, educador social con nenos en situación de 
risco social e mozos infractores. Dende o ano 1994 é pro-

fesor da Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés da Universitat Ramon Llull. Tamén dirixe a revista 
“Educación social. Revista de intervención socioeducati-
va”. Os temas nos que actualmente traballa son a ética 
profesional no campo socioeducativo, os retos da forma-
ción inicial e permanente dos profesionais da educación 
social en escenarios de complexidade e o estudo da apli-
cación da Convención dos Dereitos da Infancia. Ten nu-
merosas publicacións sobre ética e deontoloxía profesio-
nal entre outros temas vinculados á Educación Social. 

O obxectivo do libro é estudar que forma adoptou a ética 
na educación social, como se chegou até o punto actual 
e os principais retos de futuro.  Para o que, despois dun-
ha presentación teórica sobre ética profesional, se anali-
za o proceso de construción da identidade dos profesio-
nais da educación social e o 
xeito no que a ética estivo pre-
sente neste proceso.  En segun-
do lugar, analízanse as princi-
pais fontes de conflitividade 
moral na profesión e as princi-
pais dificultades formais coas 
que se atopan os profesionais á 
hora de xestionar os conflitos 
de valor que aparecen na prác-
tica profesional.  Finalmente, 
apórtanse criterios para a xes-
tión dos conflitos de valor e se 
propoñen unha vías de traballo 
sobre como vincular o sentido 
moral do profesional coa súa práctica cotiá. 

Recorda as datas e lugares: 

• Xoves 4 de decembro: Participación no tribunal dun-
ha tese doutoral sobre Intervención socioeducativa 
con menores en protección. Ás 11:30 no Salón de 
Grados "Vicente Risco", na 4ª planta do Edificio de 
Ferro na Facultade de Ciencias da Educación do 
Campus de Ourense, Universidade de Vigo. 

• Xoves 4 de decembro: Presentación do libro 
"Cuestiones éticas en la educación social" ás 19:00 h. 
no Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Edu-
cación da Universidade de Santiago de Compostela 
(Campus Vida) 

• Xoves 4 de decembro: Acto público de constitución 
da Comisión de Ética e Benestar Profesional do Ceesg 
ás 20:30 h. no Salón de Actos da Facultade de Cien-
cias da Educación da Universidade de Santiago de 
Compostela (Campus Vida) 

• Venres 5 de decembro: Xornada de traballo e pre-
sentación do libro "Cuestións éticas na Educación 
Social" ás 12:00 h. no Salón de Graos da Facultade de 
Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. 

• Venres 5 de decembro: Sesión de traballo para sen-
tar as bases da Comisión Ética e de Benestar Profe-
sional do Ceesg ás 17:00 na Facultade de Ciencias da 
Educación da Universidade da Coruña (necesario con-
firmar asistencia) 

O libro pode mercarse en librerías ou directamente na 
web da editorial UOC. 

actualidade 

Jesús Vilar 

Carme Adán 



Presentación do libro 

Cuestiones éticas en la  
Educación Social 

Del compromiso político a la responsabilidad 
en la práctica profesional 

 

Jesús Vilar Martín 

Xoves 4 de decembro  

19:00 h. 
Salón de Actos da Facultade de Ciencias da Educación. 

Universidade de Santiago.  Campus Vida. 

Organiza: Colabora: 

A continuación, ás 20:30 h., terá lugar o  
 

Acto público de constitución da Comisión de  
Ética e Benestar Profesional do Ceesg.  

Intervirán: 
• Sofía Riveiro Olveira, Presidenta do Ceesg. 
• Alfonso Tembrás López, Coordinador da Comisión. 
• Carme Adán Villamarín, Política e Catedrática de Filosofía. 



A renda básica de cidadanía, unha mirada desde a educación social 
O escenarioO escenarioO escenarioO escenario    
Vivimos nunha época onde os dereitos sociais se ven 
cada vez máis recortados (vivenda, educación, sanidade, 
servizos sociais). Asistimos a un escenario onde parece 
que para poder sobrevivir ou cubrir as nosas necesidades 
básicas (alimentarnos, vestirnos) temos que subscribir un 
contrato, un compromiso, facer algo a cambio de.... 
outras veces temos que mendigar tratamentos médicos, 
saír na tele, escribir cartas ás raíñas, coleccionar tapóns. 

E, á vez, observamos pasmadas como persoas da clase 
política, algunhas, da banca ou da empresa, outras, se 
lucran e enriquecen grazas a que grande parte da 
poboación se empobrece. Resulta que unha das críticas 
que moitas veces se lle fai á renda básica é que a xente 
se pode acostumar a non traballar, a vaguear, e isto 
xustamente é o que observamos naquelas persoas que 
adquiren tantos privilexios por nada (léase caso portas 
xiratorias Gallardón, tarxetas negras utilizadas por ex-
ministros e políticos, futbolistas aos que lles regalan 
coches etc.). Ah!!, pero iso si, ás persoas que perciben a 
RISGA, que non se lles ocorra que os fillos/as vaian a 
actividades extraescolares das caras, non, hai prioridades 
nos gastos. 

Parece que esquecemos que a desigualdade non existe 
per se, que os valores culturais (traballo, perseveranza, 
tolerancia, non violencia, xustiza) transmítense e son 
adquiridos de forma diferente segundo en que familia se 
naza e segundo as circunstancias e contexto que rodea a 
esa familia ou a un grupo de poboación concreto. 

A educación socialA educación socialA educación socialA educación social    
Pois ben, a nosa profesión quere promover cambios cara 
situacións de equidade e de xustiza social a través da 
educación. Para nós isto é incompatible con traballar 
coas persoas desde a ameaza, desde a chantaxe. 
Retomemos os conceptos de dignidade e de cidadanía. 
Por certo, o lema da celebración do Día Internacional da 
Educación deste ano 2014 o pasado 2 de outubro, foi: “A 
máis educación social, máis cidadanía” Por qué? Afirmar 
isto para nós como educadoras sociais significa que as 
persoas consigan exercer os seus dereitos e tamén 
deberes mediante un proceso educativo ou mediante un 
proceso de acompañamento socioeducativo para o 
cambio social, para un cambio persoal, grupal, de 
situación familiar, etc. Conseguimos que haxa un 
proceso educativo cando somos capaces de crear un 
vínculo de confianza, afectivo, de honestidade coa outra 
persoa. En caso contrario, o acompañamento nese 
proxecto de cambio non é posible. Como di Jordi 
Usurriaga, as accións de transformación non nacen da 
imposición, nacen do desexo. E esa é a nosa misión 
como educadoras sociais, provocar o desexo de cambio. 
Na situación actual que se da na RISGA estamos 
atacando directamente a dignidade dignidade dignidade dignidade das persoas. Cómo é 
posible que para poder comer esixamos determinados 

requisitos, é que non é bastante o feito de ter nacido e ser 
persoa? A principal imposición (obxectivo en termos 
técnicos), a integración laboral, a persecución dun 
emprego que nunca chega, que nos aboca á indefensión 
aprendida (dannos paus e máis paus, e ao final xa 
facemos o que esperan que fagamos), veña entrevistas de 
emprego, que nunca nos collen, levo anos anotada no 
SEPE, nunca me chamaron. Por outra banda, aínda que 
teñamos un emprego na actualidade, somos pobres, 
cobramos menos que a prestación por desemprego. O 
emprego non está garantido e vai ser moi difícil garantilo, 
a tecnoloxía está aí e vén para quedarse, por qué non 
aproveitarnos disto para vivir mellor?, con maior calidade 
de vida, estando empregadas menos horas, disfrutando 
máis dos que nos rodean, educando e educándonos, 
aprendendo, participando no barrio ou parroquia. 

Queremos servizos sociais universaisuniversaisuniversaisuniversais, por iso, a renda 
básica de cidadanía se contempla como universal, para 
todas as persoas, é un mínimo ao que todo o mundo ten 
dereito, igual que temos dereito á sanidade, a educación1. 
Desde este enfoque universal pretendemos ir reducindo o 
estigma da exclusión: os que non serven para traballar, os 
que non se integran, os que non teñen formación. 
Ademais, aínda que os ricos perciban esta renda, na súa 
declaración do IRPF a perderían. Non se debe esquecer, 
que a renda básica forma parte dunha política fiscal e 
económica que pretende unha redistribución da riqueza, 
na que os pobres saen gañando e os ricos perdendo. 

Por último, é unha renda individualrenda individualrenda individualrenda individual, non familiar, porque 
primeiro somos persoas, e temos dereito á nosa 
individualidade, a gobernar os nosos cartos, e a non 
condicionar o proxecto de vida persoal ao feito de 
convivir con outras persoas. 

1Na actualidade, temos a persoas pertencentes a diferentes colectivos en 
situación de exclusión social enfrontados, a uns lle dan e outros non, uns o 

merecen máis que outros, porque hai que enfrontarse?, porque é o que quere o 
sistema, os locais en contra dos inmigrantes, os que levan máis tempo vivindo e 

os que levan menos, ...) 

Intervención realizada no marco da mesa redonda 
“RISGA ou renda básica de cidadanía?” No IV Foro sobre 
pobreza, exclusión social, terceiro sector e voluntariado. 

9 de outubro de 2014 

Para saber máis...Para saber máis...Para saber máis...Para saber máis...    

https://goteo.org/project/ilp-renta-basica  

http://ilprentabasica.org/ 

http://odscoia.arkipelagos.net/category/clasificacion/RBiS 

http://rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre.org/
etiquetas/ilp-renta-basica 

https://www.facebook.com/RentaBasicaUniversal 

Podes asinar a ILP pola renda básica universal aquí:  
https://www.mifirma.com/proposals/46  

 
Eva López Soto 
Educadora Social 
Colexiada nº 924 

Secretaria do Ceesg 
  

 



I Concurso Olladas dende a Educación Social 

O pasado xoves 13 de novembro celebrouse a 
entrega de premios do concurso fotográfico Olladas 
dende a Educación Social. 

O fallo do xurado premiou na categoría de alumnado 
a fotografía “Made in Spain” de Jessica Senín, e 
outorgou unha mención ao traballo “Rampla de 
Alfonso Molina” de Patricia Misa. En canto ás 
fotografías presentadas polo profesorado o premio 
foi para as imaxes “Villa Consuelo” de Laura Cruz, e 
obtivo unha mención especial a fotografía “As 
extraterrestres” de Araceli Serantes. 

Alfonso Tembrás, que interveu no acto como 
representante do Ceesg e do xurado, agradeceu o 
esforzo do PIC na organización deste concurso, e 
destacou a importancia de fortalecer o vínculo entre 

o mundo académico e o profesional, o cal é un dos 
motivos polos que se constituíu o propio PIC. 

As gañadoras do concurso recibiron como agasallo o 
libro “Imagina cuántas palabras” que nace dun 
proxecto colaborativo que mestura a palabra coa 
fotografía. 

Este concurso naceu como iniciativa das 
dinamizadoras do Punto de Información Colexial 
(PIC) do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais 
de Galicia (Ceesg). A intención desta actividade é 
inmortalizar en imaxes a mirada socioeducativa da 
vida cotiá e da contorna que nos rodea.  

Vexamos as fotografías premiadas, coas reflexións 
das súas respectivas autoras: 

Made in Spain, primeiro premio na categoría de Alumnado, por Jéssica Senín. 

Fai anos, se me ensinaran esta fotografía, pensaría que non está feita aquí. É unha realidade, vivimos nunha socieda-
de multicultural, na que ademáis do peso cultural, está cruzada pola realidade social, que indica situacións asimétri-
cas, desiguales, realidades inclusivas para uns e excluíntes para outros e que inciden nas relacións interculturais. O 
sistema educativo ten un peso moi importante ante este feito, cada vez fálase máis de educación multicultural… pero, 
parome a pensar nos fillos/as deste home… a súa educación será asimilista? Recibirán a mesma educación que recibin 
eu fai non tantos anos? 

 Deberíase incidir cada vez máis na construcción dunha educación que descubra e reforce en cada individuo o que o fai 
semellante aos demáis, pero tamén nas súas diferenzas, na diversidade cultural, asegurando sempre a igualdade de 
oportunidades, cara a inclusión social. 



Villa Consuelo (2 fotos), primeiro premio na categoría de Profesorado, por Laura Cruz. 

Consolo: dise do “descanso e alivio da pena, molestia ou fatiga que aflixe ou oprime o ánimo”. 
Villa Consuelo é o nome do que, noutrora, foi a residencia dunha familia asentada nun dos enclaves máis influíntes 
da Terra de Lemos. Contrasta coa desolación que ilustra a imaxe, unha aldea abandonada na que xa non para o 
tren, unha vía morta. Amosa a desesperación por acabar coa soidade, co illamento, por recuperar a vitalidade: 
“Aparece dunha vez na miña vida, por favor”. 

É o retrato da dimensión territorial da exclusión, tan estendida en Galicia. 



As extraterrestres, mención especial na categoría 

de Profesorado, por Araceli Serantes. 

As extraterrestres invaden as rúas. 

As cidades son creadas e recreadas polas persoas 
que viven nelas. Calquer obxecto, calquera som-
bra, calquera fenda… pode desencadear interven-
cións que as fan máis humanas, máis sorprenden-
tes, máis singulares, máis elas mesmas. 

Rampla de Alfonso Molina, mención especial na 

categoría de Alumnado, por Patricia Misa. 

As personas con unha discapacidade física que lles 
impida desenvolverse dunha maneira totalmente 
autónoma e precisen dunha cadeira de rodas para 
poder desprazarse pola cidade de A Coruña 
atópanse con moitas dificultades. 

A pesar de que os autobuses urbanos da cidade 
están adaptados a persoas que precisan dunha 
cadeira de rodas, non é doado realizar tarefas tan 
sinxelas como cruzar unha estrada. Concretamen-
te no caso da “Avenida Alcalde Alfonso Molina”, 
onde os pasos de peatóns son pontes cunha eleva-
ción bastante pronunciada, o que limita que estas 
persoas poidan atravesar a rúa. Así mesmo, os 
accesos a ditas pontes están nunha situación de 
precariedade moi importante, sobre todo cando 
chove. 

Polo tanto, todas aquelas persoas que teñan al-
gún problema de movilidade non poden realizar 
tarefas doadas da vida cotiá. Ás veces pensamos 
que as cidades están adaptadas a persoas con 
movilidade reducida, pero iso como podemos com-
probar no noso día a día, é unha utopía. 



Actividades de A Eira do Ceesg 

O Grupo de Traballo a Eira do Ceesg organiza no 

mes de decembro dúas actividades. 

O día 4 de decembro ás 12:00 na Facultade de 

Ciencias da Educación da Universidade de 

Santiago (Campus Vida) terá lugar a sesión in-

formativa “Retos da Educación social: Petro-

leoadicción”, organizada en colaboración do gru-

po SEPA da Universidade de Santiago de Com-

postela. 

E o día 10 de decembro, tamén na mesma Fa-

cultade, e xunto ao SEPA, terá lugar a mesa re-

donda: Dinamización comunitaria en contextos 

rurais galegos.  

Con esta mesa, o grupo de traballo A Eira do 

Ceesg achega iniciativas que se están a desen-

volver actualmente baixo a filosofía da Educación 

Ambiental e o Desenvolvemento Comunitario, ao 

mesmo tempo que pode darse a coñecer, res-

pondendo aos obxectivos que noteñen marca-

dos como grupo de traballo. 

A mesa organízase no marco da materia de Edu-

cación para o Desenvolvemento Comunitario en 

Contextos Rurais e Urbanos, impartida pola pro-

fesora Rita Gradaílle.  

Á mesa estarán convidados Saka, que presentará 

a iniciativa de “Froitos do Courel”, un proxecto 

que nace da suma de esforzos dalgunha xente 

establecida en zonas fortemente despoboadas 

artellando xeitos de habitabilidade e produción 

respectuosos co entorno natural, social e cultural. 

Procuran influír positivamente na conservación 

do medio que nos rodea, recuperando soutos 

abandoados e outros espazos e estructuras co-

mo camiños, fontes, pasteiros, airas, sequeiros. 

O colectivo pretende divulgar e distribuír pro-

ductos autóctonos, dinamizando o mercado local 

desde unha perspectiva saudable e ambiental e, 

ao tempo, visibilizando a potencialidade e rique-

za da serra do Courel 

Tamén participará Manu, do proxecto de Dina-

mización comunitaria no Concello de Pol. Pre-

sentará unha iniciativa cidadá que traballa na 

promoción da participación social e a dinamiza-

ción do tecido asociativo, incluíndo as ANPAS 

dos diferentes centros educativos. Aínda que de 

carácter recente, é un proxecto innovador que 

trata de articular diferentes iniciativas presentes 

no territorio buscando sinerxias e, ademais, tra-

balla na dinamización comunitaria buscando no-

vos perfís de participación no eido local. 

Por outra banda, o grupo creou unha páxina en 

facebook. Podedes atopalas co nome “A Eira do 

Ceesg”: 

A Eira do Ceesg 



No noso 2º aniversario, as Fiadeiras organizamos 
un fermoso acto co que pretendíamos comezar a 
compartir e tecer redes que permitiran mellorar 
o traballo en igualdade que hai séculos iniciaron 
outras compañeiras dende o feminismo. Non 
queríamos facelo soas, pois pensamos que esta 
tarefa, a tarefa de cambiar o mundo parece máis 
posible e real se estamos xuntas. Por este moti-
vo, preparamos un encontro na Casa Museo Emi-
lia Pardo Bazán de A Coruña onde presentaba-
mos o documental “O liño, arte e cultura” e com-
partíamos conversas Feministas coas compañei-
ras da Asociación de Mulleres Rurais de Insua 
(Vilalba). 

Ese día, 3 de outubro de 2013, quedou marcado 
para sempre, para nós, como un exemplo de que 
a sororidade entre as mulleres pode cambiar o 
mundo, e as Fiadeiras como educadoras sociais 
queremos seguir a traballar para conseguilo. 

Moito foi o que aprendimos destas mulleres fei-
tas a si mesmas, que nos transmitiron con rotun-
didade e dozura todo o seu saber arredor do liño 
e os seus traballos, contribuíndo así, a construír a 
historia das mulleres labregas.Tanto nos marcou 

Fiadeiras… 3 anos de andaina 

esta actividade, que este mesmo ano decidimos 
por unanimidade volver a conmemorar o aniver-
sario de Fiadeiras compartindo o noso tempo 
coas mulleres rurais de Insua; por iso nos despra-
zamos ata alí: ata o seu Concello, ata a súa parro-
quia, ata o seu lugar, ata o seu local…ata as súas 
vidas. Pois é no próximo e no cotiá onde pode-
mos recoñecernos como mulleres e entre mulle-
res, creando redes de loita feminista. 

Coa nosa chegada a Insua abriuse ante o grupo 
unha realidade, a das mulleres rurais, que non 
sempre temos presente nas nosas accións urba-
nitas. Alí compartimos e tecemos lazos de sorori-
dade, conversamos, comemos, rimos, emocioná-
monos e aprendemos, aprendemos moito destas 
mulleres sabias e cheas de experiencias e histo-
rias de vida, ás que sempre temos que valorar no 
noso camiño cara o cambio. 

Nesa tarde lúdica, puidemos testar a importancia 

do compromiso cunha idea, a de dedicarse un 

tempo propio, un tempo para as mulleres; o cal é 

unha realidade varias tardes á semana a pesares 

da falta de apoio que en moitas ocasións as 

acompaña. 



Resultado da campaña Micromachismos, moito máis que micro 

Con motivo do 25 de novembro, Día Internacio-
nal contra a Violencia contra as Mulleres, o gru-
po Fiadeiras presentaunos o resultado da cam-
paña de sensibilización que iniciou na primavera 
pasada baixo o lema: 

MicroMachismos, moito máis que micro 

A idea da campaña era recoller experiencias de 
mulleres en relación ás formas sutís en que se 
presenta o patriarcado, precisamente coa inten-
ción de visibilizar a súa importancia. O grupo 
compartiu as narracións que foron chegando e 
que permiten exemplificar a violencia que segui-

mos aturando na vida cotiá como nenas e mulle-
res. Fiadeiras quere que sexa unha ferramenta 
para sensibilizar e formar á cidadanía e tamén ás 
educadoras e educadores sociais, que como pro-
fesionais da educación precisamos integrar unha 
ollada feminista no noso labor para que esta se-
xa efectivamente unha praxe a prol da igualdade 
e da liberdade das persoas. 

No seu blogue pode verse a presentación que 
fixeron para presentar o que foi a campaña, as 
conclusións e as experiencias recollidas. 

Cambios na cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil Profesional 

A partir de xaneiro, cambiamos a póliza colectiva de 
seguro de Responsabilidade Civil Profesional,  para 
mellorar as súa coberturas ás colexiadas e colexiados 
no seu exercicio profesional. 

A nova póliza formalizarase coa compañía 
aseguradora Zurich, a través da correduría Serpreco.  

Moi pronto estará disponible a documentación das 
condicións particulares, sumas aseguradas, etc. pero 
como características máis destacadas sinalamos: 

• O custe do seguro será de 4,50 € ao ano. 

• Ámbito territorial: as coberturas teñen efectos 
sobre reclamacións efectuadas ao asegurado en 
función da súa Responsabilidade Civil Profesional 
na Unión Europea. 

• Límites asegurados: 
∗ Suma asegurada: 300.000€, por sinistro e 
asegurado. 

∗ Límite máximo da póliza: 2.000.000€ 
∗ Franquicia: 10%, mínimo 150€ e máximo 
1.500€ 

• Queda amparada a actividade de mediación baixo 
o establecido na Lei 5/2012, de 5 de marzo, de 
mediación en asuntos civís e mercantís. 

Seguirá sendo un servizo de adscrición voluntaria, e 
o seu custe xirarase en recibo separado, a maiores da 
cota de mantemento colexial.  

As persoas que queiran ser beneficiarias deste seguro 
no 2015 poden solicitalo en calquera momento, pero é 
recomendable facelo antes do 31 de decembro. 

No caso das persoas que tivesen contratado este 
servizo no 2014, renovarase automaticamente a 
súa adscrición a esta nova póliza, salvo 
manifestación expresa de baixa antes do 31 de 
decembro. 

Para unha mellor cobertura dos riscos do teu traballo, 
animámoste a que solicites a túa adhesión á nova 
póliza!: 

http://ceesg.org/servizos/seguro 



formación 

VII Xornada Os recursos educativos en galego: Educación Social 

Pois o primeiro é unha buxaina 

(máis coñecido como trompo ou 

peonza en castelán), logo temos 

unha carraca e as pequeniñas da 

cunca son menos coñecidas, son 

pirindolas. Moi parecidas á 

buxaina, tamén xiran pero coa 

diferenza de que non precisan o 

cordel para xirar.  

Feita esta introdución, 

comezamos xa a xogar, explicando o nome do xogo e a 

vinculación que este ten coa lingua, as normas de xogo 

e, tras xogar, as par#cipantes dicían se o coñecían ou 

non e se sabían doutras formas de xogar. Dos xogos 

presentados ninguén os coñecía polo que supuxo un 

enriquecemento para as persoas asistentes aínda que 

nós quedamos con ganas de saber se se chaman de 

xeito dis#nto ou hai diferenzas entre dis#ntas zonas de 

Galicia. Así que, animámoste a xogar e par#cipar! 

Deco�n, Decotán 

O neno ou nena, debruzado sobre a mesa, ou noutra 

postura semellante, pero en todo caso cos ollos 

tapados, escoita o recitado e trata de saber cántos 

dedos lle puxo a outra persoa no lombo. Se acerta co 

número de dedos, líbrase e pasará a apandar a outra, 

intercambiando os papeis. Se non acerta, o xogo 

con#núa coa segunda parte do recitado e recibindo 

O pasado xoves día 2 de 

outubro, Escaravellando 

es#vo na Facultade de 

Ciencias da Educación da 

USC para celebrar o Día 

Mundial da Educación 

Social no marco das 

Xornadas sobre “Recursos 

educa�vos en galego”.  

No momento no que nos 

propuxeron par#cipar nestas xornadas, comezamos a 

pensar cómo poder unir o ámbito da infancia e a 

adolescencia. As posibilidades eran moitas pero 

finalmente decidimos realizar unha sesión de xogos. Por 

qué? Moi simple, porque todas e todos aínda levamos 

unha nena ou neno dentro e, por outra banda, a nosa 

lingua ten bastantes palabras para designar o xogo ou 

elementos do xogo, par#ndo dos propios nomes dos 

xogos. Palabras, que nalgunhas ocasións se están a 

perder na lingua co#á. Cantas de nós dicimos argallar?  

Cantas de nós dicimos brincar? Ou buxaina? Ou 

trebello? Así pois, atopamos a unión perfecta entre 

infancia e lingua! 

Aínda que antes de comezar a xogar, consideramos 

preciso realizar algúns apuntamentos sobre o xogo. Só 

xogan as nenas e os nenos? As asistentes á sesión 

6ñano claro: non. Non só xogan as nenas e nenos senón 

que nos acompaña ao longo da vida, é unha necesidade 

vital. Ben é certo que durante a etapa infan#l ten unha 

especial importancia pois é un medio de aprendizaxe 

espontánea, un campo de experimentación. De entre as 

numerosas definicións de xogo, tres caracterís#cas son 

comúns: o xogo é libre e espontáneo, produce pracer 

en si mesmo e, na ac#vidade lúdica, hai sempre un 

predominio dos medios sobre as fins, sendo a 

finalidade, o xogar simplemente.  

En canto ao xogo popular e tradicional, en Galicia temos 

infinidade de xogos, creados aquí e, por tanto, 

respondendo á realidade par#cular galega. E que esta é 

unha das caracterís#cas dos xogos tradicionais, que 

nacen nunha determinada comunidade para sa#sfacer 

as necesidades lúdicas desta. No marco deste 

enraizamento na cultura propia, os xogos gardan, por 

suposto, vinculación coa lingua propia pois temos na 

nosa lingua un rico vocabulario para expresar 

sensacións lúdicas como brincar, xogar, argallar, 

trebello… ou para designar estes xoguetes que lle 

amosamos aos asistentes. Saberíamos como se chaman 

en galego? 

Xogamos como nen@s, aprendemos como maiores 



Interesante páxina con recursos 

⇒ Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) – Ponteceso 

E, por suposto, agradecer a colaboración a Garlopín, 

xogos e xoguetes (páxina de Facebook) por facilitarnos 

a foto.  

E, para rematar a sesión, rematamos cun pequeno xogo 

– agasallo que moitas persoas xa coñecían. Ten 

numerosos nomes como o bico do galo, cu de galiña, 

ceo – inferno, o futuro,  o adiviño de papel, 6a maría… 

Así pois, cada quen fixo o seu pero coa variante que 

incluímos, que é que cada quen escribiu as súas 

palabras favoritas en galego e tamén en catalán, pois 

había un alumno e unha alumna de Girona, para logo 

regalarlle o seu bico do galo a outra persoa. E así 

rematamos a sesión, regalando palabras cun xogo. 

Entre as máis escoitadas estaban bolboreta, agarimo, 

bico, cóxegas.. e tamén outras menos “agarimosas” 

coma xanela ou morcego.  

Nós tamén quixemos facerlles un regalo en forma de 

palabras que son estas bonitas palabras de autor ou 

autora descoñecida que reflicten moi ben a necesidade 

de seguir conservando algo de nenas e nenos e que, 

ademais, traducido ao galego ten unha palabra moi 

bonita e pouco usada subs#tuída pola palabra en 

castelán, a ver se sabedes cal é!  

palmadiñas no lombo como cantos dedos #ña 

colocados.  

O puño, puñete 

Os/as par#cipantes colocan os puños pechados, 

alterna#vamente, uns enriba dos outros. Un/unha 

xogador/a deixa unha man libre, coa que vai sinalando, 

mentres o diálogo ten lugar, cada un dos puños 

apiñados (quen contesta a cada pregunta é o respec#vo 

dono/a de cada puño), empezando polo de máis abaixo. 

Cando o diálogo remata, todas as par#cipantes 

comezan a facer como que devanasen meadas coas 

mans, e toda clase de parvadas que provoquen que 

algunha das outras par#cipantes ría. A primeira en rir 

recibe un cas#go, que pode ser diferente de cada vez. 

Por outra parte, o diálogo máis longo ten lugar entre o 

director/a do xogo e a dona do puño situado máis 

arriba.  

 

Tras estes dous xogos, realizamos dous máis movidos, 

con música! Foron “O mazarico” e a  “Serra”, as dúas 

can#gas e poden atopar no libro-CD “Para cantar e 

bailar” que recolle outras danzas coa súa explicación 

coreográfica e outra información de interese como o 

lugar de recollida da danza, dis#ntas variantes, orixe da 

peza… Este é un dos recursos que empregamos entre 

outros moitos como “Tastarabás” (Cor#zas. A. 

Tastarabás. Enciclopedia de brinquedos tradicionais. 

Edicións Xerais, 2013). Tamén lle botamos unha ollada a 

estes recursos web: 

⇒ Brinquedia, Rede Galega do Xogo Tradicional 

⇒ Asociación Europea de Xogos e Deportes 

Tradicionais 

⇒ Aprender a xogar: Os xogos en imaxes. Páxina web 

da Coordinadora Galega de Equipos de 

Normalización e Dinamización Lingüís#ca. 

⇒ XOTRAMU. Xogos Tradicionais Muimenta - A Terra 

Chá 

⇒ O portal da tradición lúdica 

⇒ Orella Pendella, ditos, recitados e cancións infan6s. 



Todos os servizos dun colexio profesional ao teu alcance. 

Infórmate no Ceesg. Tlf. 981.552.206 

Moi pronto, a infor�ación completa en www.ceesg.org 

I Encontro Luso-Galaico de Educación Social 

Vigo 

Marzo 2015 



Palabra de xitana: feminismo xitano 

"Ao	sistema	vénlle	moi	ben	que	
os	 xitanos	 esteamos	 nunha	
franxa	 da	 que	 non	 poidamos	
saír”	 Pepi	 Fernandez,	
traballadora	social.	

"Hai	 moitos	 estereotipos	 que	
romper,	moita	mitoloxía	e	unha	
tendencia	das	paias	europeas	a	
considerar	 que	 son	 o	 modelo,	

as	 únicas	 liberadas.	 As	 nosas	 dinámicas	 son	
diferentes,	queremos	emanciparnos	ao	noso	xeito.	
por	 que	 non	 pode	 existir	 a	 diversidade?"	 Rosa	
Jiménez,	directora	da	asociación	Sim	Romı́.  

"A	todo	o	mundo	lle	custa	moito	traballo	saber	quen	é.	
Mesmo	pode	ser	que	morras	e	non	o	saibas.	Que	é	ser	
xitano?	E	español?	E	europeo?	Que	é	ser	muller?	Que	é	
ser	 home?	A	identidade	é	algo	que	cada	un	ten	que	
traballar	 -re&lexiona	 Araceli	 Cañadas,	 doutoranda	 na	
Universidade	 de	 Alcalá,	 onde	 imparte	 a	 materia	
"Xitanos	 de	 España,	 historia	 e	 cultura"-.	 "A	 diferenza	
que	hai	entre	a	identidade	xitana	e	as	demais	é	que,	se	
ti	queres	afondar	na	túa	identidade	paia,	tes	argumen-
tos,	libros,	documentos,	profesores	etc.	Pero	se	ti	que-
res	afondar	na	túa	identidade	xitana,	careces	dun	cor-
pus	bibliográ&ico	ou	documental,	careces	dunha	tradi-
ción	 académica...	Neses	momentos,	 vólvente	 remitir	 a	
eses	 esquemas	 &ixos	 e	 estereotipados,	 e	 encóntraste	
entre	iso	ou	a	nada". 	

O	 último	 informe	 da	 Fundación	 Secretariado	 Xitano,	
xunto	 ao	 Centro	 Nacional	 de	 Innovación	 e	 Investiga-
ción	Educativa	(CNIIE),	bota	uns	datos	desalentadores:	
"Só	o	62,7%	completou	como	máximo	a	educación	pri-
maria,	 só	 o	 24,8%	 conseguiu	 o	 tı́tulo	 de	 graduado	 da	
ESO	e	unicamente	o	7,4%	logrou	&inalizar	a	educación	
secundaria	 non	 obrigatoria	 (bacharelato	 e	 formación	
profesional	de	grao	medio)	".	

"O	primeiro	documento	coñecido	ata	o	momento	onde	
se	fala	da	chegada	dos	xitanos	a	España	data	de	1425,	
estamos	 a	 falar	 do	 século	 XV	 -explica	 Cañadas-.	 Esta-

mos	a	dicir	que,	 en	 seis	 séculos,	 a	 comunidade	xitana	
só	se	dedicou	a	ler	a	man	e	a	delinquir?	E< 	ilóxico...	Ha-
berá	unha	parte	da	poboación	xitana	que	fose	á	univer-
sidade,	 dende	 sempre,	 pero	 son	 os	 xitanos	 invisibles	
porque	non	se	quere	mostrar	esa	realidade". 	

"A	 educación	 en	 xeral	 é	moi	mala	 e,	 se	 xa	 falamos	de	
temas	de	interculturalidad	e	de	respecto	ao	diferente,	a	
cousa	complı́case...	pero	para	todo	o	mundo.	E< 	un	pro-
blema	 de	 como	 está	 montado	 o	 sistema	educativo",	
que	 "en	 xeral	non	sabe	manexar	a	interculturalida-
de".	
Eu	vin	nalgunhas	clases	como	o	profesor	ou	a	profeso-
ra	 lle	di	 á	 nena	ou	ao	neno	xitano	que	 se	durma,	que	
mentres	 non	 a	 lı́e,	 xa	 todo	 está	 ben,	 porque	 esa	 é	 a	
imaxe	 que	 se	 ten	 do	 pobo	 xitano...	 Coma	 se	 sempre	
estivesen	a	causar	problemas	en	clase,	cando	en	reali-
dade	non	é	ası́",	di	Gina,	estudante	de	Traballo	Social.	

"A	iso	chámaselle	o	efecto	Pigmalión",	puntualiza	Pa-
tricia	 Caro,	 estudante	 de	 Psicoloxı́a	 e	 integrante	 da	
asociación	Gitanas	Feministas	pola	Diversidade.	

"E< 	 fascismo.	Ao	sistema	vénlle	moi	ben	que	os	xitanos	
esteamos	 nunha	 franxa	 social	 da	 que	 non	 poidamos	
saı́r".	a&irma	Pepi	Fernandez,	traballadora	social.  

Soraya	 Giménez,	 que	 traballa	 no	 Instituto	 de	 Cultura	
Xitana,	 insiste	na	 importancia	de	valorar	e	 traballar	o	
conquistado.	 "Se	 os	 medios	 de	 comunicación	 nos	

Noemí Villaverde  

Educadora social e antropóloga 

@Antropologaluna 

www.facebook.com/
unaantropologa.enlaluna 

bloguES 



estereotipan	 e	 se	 ríen	 de	 nós	 [en	 referencia	 ao	
programa	 'Palabra	 de	 gitano'	 que	 emiten	 en	
España],	 fagamos	medios	 de	 comunicación	 xitanos	
e	 loitemos.	 En	 realidade	 é	 un	 problema	 de	
autoestima".	

Isabel	 Jiménez,	 responsable	 territorial	 da	 Funda-
ción	 Secretariado	 Xitano	 en	 Aragón,	 recalca	 "Os	
programas	da	tele	 %ixéronnos	moito	dano.	 Mos-
tran	a	parte	máis	 folclórica	e	afastada	da	realidade	
que	 encontran",	 sinalando	 ademais	 que	 "os	 actos	
como	 vodas	 e	 rituais	 que	 se	 ensinan	 pola	 tele	 hai	
moito	tempo	que	pasaron	á	historia	para	a	maiorı́a	
das	familias,	que	pre&iren,	como	todo	o	mundo,	algo	
máis	discreto,". 	

Celia	 Gabarri,	 técnica	 na	 Fundación	 Secretariado	
Xitano,	é	a	quinta	de	seis	irmáns	e	a	única	que	deci-
diu	estudar.	Unha	é	libre	se	pode	elixir.	Non	se	pode	
dicir	que	se	elixe	libremente	se	só	coñeces	un	cami-
ño	 e	 a	 formación	 é	 o	 camiño	 da	 igualdade	 de	
oportunidades"	"A	 traxectoria	 tradicional	 era	 que	
aos	 16	 casaban	 e	 pasaban	 a	 ser	 mulleres	 sen	 un	
proceso	de	maduración	emocional.	Agora,	iso	está	a	
cambiar.	Nais	con	33	anos	queren	que	as	súas	&illas	
elixan,	vexan	mundo	e	estuden".	 "Aı́nda	que	a	por-
centaxe	 de	 universitarias	 xitanas	 é	 moi	 baixa,	 un	
2%	en	España,	cada	dez	universitarios	xitanos	oito	
somos	mulleres."	

Oı́n	un	profesor	dicirlle	a	unha	nena	'Pero	ti,	que	fas	
aquı́	 se	 podes	 vender	 no	 mercado?	 Non	 perdas	 o	
tempo'.	 Se	 se	 desmoraliza	unha	nena,	 iso	 únese	
aos	 seus	 medos	 por	 ser	 a	 diferente	 entre	 paios",	
conta	 Rosa	 Jiménez,	 directora	 da	 asociación	 Sim	
Romı́.  

Un	 dos	 temas	 recorrentes	 cando	 se	 fala	 de	
machismo	 na	 comunidade	 xitana	 é	 o	 pano;	 unha	
proba	que	demostra	&iguradamente	a	virxindade	da	
noiva	o	mesmo	dıá	da	voda.	Soraya	Motos,	tamén	da	
asociación,	defende	que	é	unha	cuestión	cultural.	As	
católicas	 tamén	 van	 de	 branco,	 simbolizando	
pureza	ao	altar.	Non	hai	tanta	diferenza	entre	unhas	
e	 outras.	A	 cousa	 está	moito	máis	evolucionada	e	
modernizada	do	que	cree	todo	o	mundo.	Tratamos	
de	quedar	 coas	moitas	 cousas	boas	que	 ten	a	nosa	
cultura	 e	 deixar	 atrás	 aqueles	 costumes	 que	 non	
nos	 gustan,	 que	 eran	 negativos	 e	 coartaban	

liberdades".	

Jiménez	 quéixase	 das	 "burradas"	 que	 se	 din	 sobre	
as	 xitanas.	 "E< 	 necesario	 contextualizar.	 O	
machismo	 está	 en	 todas	 as	 partes	 e	 non	 só	 no	
pobo	 xitano.	 O	 que	 pasa	 é	 que	 está	 máis	
estereotipado	na	nosa	cultura.	Vennos	en	zapatillas	
de	 andar	 por	 casa	 e	 asıǵnannos	 marxinación...	
Nalgúns	 ou	moitos	 casos	 pode	 ser	 ası́,	 pero	 é	 que	
non	se	visibilizan	outras	formas	de	ser	xitanas"	

"Nas	 tendas,	 séguennos;	 á	 hora	 de	 alugar	 un	 piso,	
dan	por	feito	que	llo	vas	destruı́r;	cando	vas	buscar	
traballo,	 mı́rante	 con	 receo;	 cando	 pedimos	 unha	
subvención,	 entramos	 no	 epı́grafe	 como	
migrantes..."	 conta,	 entre	 risas.	 "Cando	 oio	
estereotipos,	 pregúntome	 onde	 está	 o	 respecto	 á	
diferenza,	por	que	non	pode	haber	diversidade,	por	
que	 para	 integrarme	 teño	 que	 converterme	 en	
ti.	Aı́nda	que	me	forme,	conquiste	espazos,	salga	de	
casa,	participe	na	vida	pública...	non	quero	deixar	de	
ser	xitana	porque	estou	orgullosa	de	selo”.		

Cada	 vez	 somos	máis	 visibles,	 vennos	 as	 caras	 o	 8	
de	 marzo,	 loitamos	 man	 a	 man	 con	 outras	 mulle-
res".	 "Hai	 moitos	 estereotipos	 que	 romper,	 moita	
mitoloxı́a	 e	 unha	 tendencia	 das	 paias	 europeas	 a	
considerar	 que	 son	 o	modelo,	 as	 únicas	 liberadas.	
As	 nosas	 dinámicas	 son	 diferentes,	 queremos	
emanciparnos	 ao	 noso	 xeito.	 Por	 que	 non	 pode	
existir	a	diversidade?" 	

Queremos	 que	 entendan	 a	 educación	 das	mulleres	
como	algo	bo	para	a	familia	e	a	comunidade.	Que-
remos	que	os	homes	nos	acompañen	neste	camiño	
de	 loita.	 Imos	 devagar,	 pero	 chegaremos".	 "	 (Nas	
nosas	 dinámicas)	 prevalece	 a	 colectividade	 por	
enriba	do	individualismo.	 Entendemos	 a	 liberda-
de	de	xeito	diferente".	

"Os	homes	comprenderon	que	un	paxaro	non	pode	
voar	cunha	soa	á"	di	a	presidenta	da	Asociación	de	
Mulleres	Xitanas	Progresistas,	Aurora	Vázquez. 	



"É	 un	 patrimonio	 impresionante	 que	 non	 se	
aprecia,	non	se	coñece	e	non	se	valora.	E< 	fantástico	
o	 feito	 da	 identidade,	 a	 familia,	 os	 ritos	 sobre	 os	
defuntos,	 a	 estrutura	 de	 idades,	 o	 respecto	 entre	
grupos	 de	 idade,	 a	 paixón	 polos	 nenos...	 hai	
tantı́simas	 cousas	 importantes!	 -a&irma	 Ana	
Giménez	 Adelantado,	 gitana	 kalé	 e	 Doutora	 en	
Antropoloxı́a.-		

“Un	ser	humano	é,	fundamentalmente,	a	súa	cultura	
e	as	súas	circunstancias.	Por	suposto	a	antropoloxı́a	
axúdame	 a	 entender	 o	meu	mundo	 xitano,	 no	 que	
eu	vivo,	e	podo	analizar	a	familia,	os	nenos,	a	escola,	
as	 relacións	ou	a	 realidade	 cotiá.	 Pero	 ser	 xitana	 é	
unha	 condición	 absolutamente	 diversa.	 Vivimos	
nunha	 sociedade	 moi	 variada	 e	 pluricultural	 en	
moitos	sentidos.	Nese	sentido,	a	
abstracción	que	nós	facemos	de	
ser	muller	xitana	 é	 falsa,	 é	 teó-
rica,	 porque	 non	 ten	 nada	 que	
ver	 coa	 cotianidade	 de	 moitas	
mulleres.	Hai	que	facer	esa	abs-
tracción,	 si,	 pero	hai	 que	 expli-
cala	 a	 través	 das	 vivencias	 de	
diferentes	 mulleres	 e	 permitir	
que	elas	o	expliquen.”		

Non	 é	 Palabra	 de	 Xitano,	 senón	Xitanas	con	Pala-
bra.  

	

Fontes: 

	http://www.gitanos.org/
publicaciones/50mujeres/pdf/Ana-Gimenez-
Adelantado.pdf		

http://www.elnortedecastilla.es/20130419/local/
segovia/mujeres-gitanas-reivindican-educacion-
201304191506.html	

http://www.heraldo.es/noticias/
sociedad/2014/01/12/
quot_los_programas_tele_han_hecho_mucho_dano_p
ueblo_gitano_quot_264628_310.html	

http://www.eldiario.es/desalambre/sistema-
capitalista-valores-opuestos-
gitanos_0_214179116.html	

http://www.pikaramagazine.com/2013/10/una-
revolucion-lenta-pero-irreversible/	

http://es.scribd.com/doc/27980278/Roles-de-
genero-Teresa-San-Roman	

http://aecgit.pangea.org/boletines/boletin28/
REVISTA28.pdf	

http://vimeo.com/81108066		

	

Artigo	de	divulgación	publicado	no	blog	
unaantropologaenlaluna.blogspot.com		

	

Febreiro	de	2014	

Para ler e reflexionar... 

Convivir con Alzheimer. (Jordi Matías-Guiu Guía). 2009.  
Cando unha persoa recibe a noticia de que padece a enfermidade de Alzhéimer, a 
súa familia cre, nun primeiro momento, que todo terminou e que algo insuperable 
acaba de acontecer nas súas vidas. Pero non é así, dende ese momento queda moito 
por facer para mellorar e afianzar a calidade de vida do enfermo e dos familiares 
máis próximos, e iso dependerá fundamentalmente de como sen enfoquen as 
actuacións e relacións  co paciente.  
Aprender a convivir coa enfermidade de Alzheimer é a diferenza crucial entre que 
sexa o mellor posible para o enfermo e os seus familiares ou, polo contrario, que se 
converta nun drama para todos os implicados. Neste libro atopamos cen preguntas e 
respostas para contribuír a familiarizarse e convivir coa enfermidade do século XXI. 

Obras que podes atopar na biblioteca do Ceesg 



Que fago eu pola educación social?, o que fago é 
sinxelo: crer e apostar por ela. 

Crer porque é unha profesión imprescindible, apostar 
por ela porque é un dereito da cidadanía, como di a 
nosa definición. 

Fai máis de 30 anos que desenvolvo o meu traballo de 
educador nun centro de menores, e dende o primeiro 
día decateime que o ámbito educativo no que poñiamos 
todos os nosos esforzos e coñecementos debía acadar 
a máxima excelencia competencial. Non chegaba coas 
boas intencións e desexos, tiñamos que estar formados 
e informados, para poder contribuír a que cada unha/un 
das nenas e nenos integrantes do meu centro fosen 
quen de crecer en positivo, resolvendo os seus conflitos 
internos e sociais e propiciando a busca das súas 
propias metas, converténdose en axentes necesarios e 
activos do seu contorno. 

Non existía por aquel entón ningunha titulación 
universitaria que nos amparase, avalase e formase 
especificamente no noso labor. Non era doado atopar 
bibliografía, nin formación específica. Nin tan sequera 
contabamos cunha denominación oficial. É máis, cando 
nos preguntaban a que nos dedicabamos, tiñamos que 
dar mil explicacións, non sempre entendidas, porque 
ben pouco se sabía da importancia e o exercicio do/a 
Educador/a.  

E de aí saíu a necesidade de apostar, apostar por poñela 
en valor, porque, en definitiva, supoñía reivindicar os 
dereitos de todas/os aquelas/es coas/os que 
interviñamos. No meu caso, centrei os esforzos na 
busca doutras compañeiras e compañeiros que crían no 
que estabamos a facer, que propoñían novas iniciativas 
e que, coma min, sentían a necesidade de conseguir, 
deste, un colectivo cohesionado, forte, para que a súa 
visibilidade fose o primeiro chanzo na defensa dos 
dereitos da cidadanía. Os campos de traballo, xa 
sabedes, son e eran moitos. As primeiras xuntanzas así 
o constataban, compartíamos mesa compañeiras e 
compañeiros de centros de menores, do ámbito da 
drogadicción, da discapacidade, da animación 
sociocultural... de toda Galicia. 

Pronto nos achegamos á Universidade, en concreto á 
de Santiago, e avogamos decididamente pola creación 
da nosa diplomatura.  

Paralelamente, comezamos a crear as primeiras 
asociacións de educadoras e educadores de Galicia. “A 
Nosa Xeira” dos centros de protección de menores, 
recén transferidos á Comunidade Autónoma, e a 
Asociación profesional de Educadores Sociais de Galicia 
como primeiro xerme do asociacionismo actual, que 
cheguei a presidir na súa última andaina. 

Pero entendiamos que non podiamos quedar pechados 
en Galicia, que debiamos ter contacto cos outros 
territorios estatais. Algún deles, como no caso de 
Cataluña, que xa contaban cunha tradición máis 

arraigada no recoñecemento da Educación Social. Esta 
aposta foi un gran acerto. Fíxonos sentir parte dun gran 
equipo, e desdeñar a idea, moi xeneralizada, de 
illamento e soidade que ás veces amordazábannos.  

Da suma de tantas apostas naceu FEAPES e despois 
ASEDES como entidades asociativas a nivel estatal, nas 
que colaborei con moita ilusión. 

E, case que por último, chegou a aposta polos colexios 
profesionais. Non foi unha aposta fácil. Non 
pretendiamos crear novos organismos que só 
defendesen uns postos de traballo senón que queriamos 
unhas organizacións que tivesen unha clara armazón 
social, que desen respostas ás persoas a nivel individual 
e á cidadanía en xeral. 

Así naceu, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais 
de Galicia (Ceesg), o segundo do Estado Español, que 
tiven a honra de presidir dende a súa creación e posta en 
marcha. Un instrumento hoxe fundamental da profesión 
en Galicia, polo seu traballo, pola visibilización da 
profesión e pola defensa dos servizos sociais, 
especialmente nestes momentos en que están tan 
ameazados polas políticas neoliberais que rexeitan e 
atacan o incipiente estado do benestar que estabamos a 
construír. 

Outros Colexios, noutras comunidades autónomas, 
foron xurdindo e nace da súa conxunción o Consello 
Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais 
Estatal, no que participei activamente na súa formación, 
a petición do Colexio de Galicia. Tiven a gran distinción 
de ser elixido por todas as entidades do Estado para 
presidilo dende a súa creación ata fai uns días. 

Crer e apostar, nesta orde, é o que fago pola Educación 
Social. Non é fácil artellar o traballo colectivo, o traballo 
no meu centro, as miñas obrigas persoais,... pero aínda 
así, podo dicir, que a Educación Social fixo máis por min 
do que eu lle puiden achegar a ela. Agasalloume con 
infinidade de aprendizaxes, regaladas polas/os nenas e 
nenos que teñen pasado polo meu centro, polas 
compañeiras e compañeiros das asociacións, do Colexio 
de Galicia e do resto do Estado. Ensinoume a mirar, a 
observar, a sentir, a valorar, outras realidades que 
parecían afastadas e que estaban tan preto! Deume voz 
para poder sublimar a voz daqueles que a sociedade só 
escoita en murmurios. Permitiume traballar pola utopía 
e vela esvaecer ao converterse en realidade. Propúxome 
a posibilidade de cambio para mellorar a sociedade, para 
facela máis xusta, e amosoume o seu camiño,... en 
definitiva, creou e apostou por min, fíxome medrar 
como persoa. 

 
Alberto Fernández de Sanmamed 

Educador Social 
Colexiado nº 104 
Vogal do Ceesg  

QuE fas ti pola educación social? 

 



Actuacións 

Entrega dos premios Olladas dende a Educación Social. 
A Facultade de Ciencias da Educación acolle o acto de 
entrega de premios deste concurso fotográfico impulsa-
do polas dinamizado-
ras do PIC da Coruña, 
coa intención de in-
mortalizar en imaxes 
a mirada socioeduca-
tiva da vida cotiá e 
da contorna que nos 
rodea. 

Solicitude de inspección a centro de atención a meno-
res. Tras recibir informacións de irregularidades nun 
centro, puxemos a información en coñecemento do ser-
vizo de inspección da Xunta de Galicia, para que investi-
guen o caso e tomen as medidas oportunas. 

Reunión do Foro de Inmigración. As entidades de San-
tiago integradas no foro reunímonos de novo, para falar 
entre outros asuntos da continuación da campaña SOS 
Dereitos das persoas migrantes. 

Xornada darredor da mobilidade. Encontro que serviu 
como xornada de peche da estadía do grupo de estudan-
tes franceses que fixeron prácticas de animación socio-
cultural na comarca de Compostela, nun proxecto no 
que o Ceesg tivo unha gran implicación. Compartiron as 
súas experiencias e vivencias, pensamos en qué quere-
mos facer, e vimos as posibilidades de como levalo a 
cabo.  

Reunión con APTSES. Avanzamos na organización do I 
Encontro lusogalaico de profesionais da Educación So-
cial, que terá lugar en marzo de 2015 en Vigo. 

Reunión coa FEGAMP. Con motivo da solicitude que fi-
xemos para que a rede CeMit conte con educadoras/es 
sociais, primando este perfil sobre outros de carácter 
máis técnico que veñen demandando nos últimos tem-
pos. 

Pleno e asemblea de Unión Profesional de Galicia. 
Aprobouse a adhesión de novos colexios profesionais e 
tomáronse acordos sobre a edición da Guía de peritos 
xudiciais 2015.  

Inauguración do Máster de Mediación. Participamos na 
inauguración do Máster de Mediación que organiza e im-
parte a Universidade de Santiago, e que ten por obxecti-
vo xeral formar profesionais no dominio das técnicas de 
mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar 
un conflito. 

Xuntanza con Agaceme. Achegámonos a esta entidade 
para coñecernos, interesarnos pola situación laboral das 
educadoras e educadores sociais nos centros de meno-
res, e explorar posibles colaboracións. 

Formación: Atención centrada na persoa: introdución ao modelo dende unha perspectiva socioeduca-
tiva. O Geix impulsa unha formación que ten por obxectivo dotar ás/aos profesionais de capacidades para 
mellorar a atención prestada ás persoas institucionalizadas, actuando dun xeito máis comprensible, comu-
nicativo e participativo. 

Asistencia a conferencia sobre mediación intraxudi-
cial. A Unión Profesional de Galicia organizou unha con-
ferencia impartida polo xuíz Juan Martínez Moya, presi-
dente do Consello Xeral do Poder Xudicial da Rexión de 
Murcia, onde se puxo en práctica unha unidade de me-
diación intraxudicial que funciona de xeito regular den-
de hai dous anos. 

Ciclo de Cine. Proxeccións de A Eira 
e Escaravellando. O Centro Social 
Pontevedra Leste acolleu a proxec-
ción a cargo do grupo A Eira do Ceesg, 
centrado en Educación ambiental e 
Desenvolvemento comunitario, que 
proxectou a película "Luna de Avella-
neda". Pola súa banda, o grupo Esca-
ravellando, centrado en infancia e 
adolescencia, proxectou o filme 
“Diarios de la calle”, na Sala de Xun-
tas da Facultade de Ciencias da Edu-

cación da Universidade de Santiago. 

Acto na Casa Museo Emilia Pardo Bazán. O grupo 
Fiadeiras foi convidado a falar nunha mesa redonda que 
se celebra con motivo 
do día para a erradica-
ción da violencia de 
xénero. Falaron da súa 
campaña Micromachis-
mos, moito máis que 
micro. 



Participación no II Congreso internacional de interven-
ción e prevención da violencia de xénero. Asistimos a 
este congreso, e fixemos unha intervención deixando 
clara a presenza da educación social. 

Candidatura ao Concurso Manuel Beiras. Este concurso, 
convocado polo concello de Santiago, recoñece o esforzo 
das empresas no proceso de facer normal o uso da lingua 
galega. Presentamos a nosa candidatura para a actual 
convocatoria. 

Servizo xurídico do Ceesg. O Servizo xurídico do Ceesg 
está dispoñible na sede do Ceesg. As persoas colexiadas 
poderán achegarse ata as oficinas para recibir orienta-
ción e asesoramento xurídico sobre calquera cuestión 
que queira plantexar. 

Concentración contra a violencia machista. Convocada 
por entidades sindicais, en Santiago de Compostela o día 
25 de novembro. 

Cita coa Subdirección Xeral de Servizos Sociais e Xes-
tión Económica. Abordamos a necesidade de modificar 
a Relación de Postos de Traballo da Consellería de Tra-
ballo e Benestar, para que os postos de “Educador/a. 
Profesor/a especial” pase a denominarse “Educador/a 
social”, e que nos futuros procesos selectivos se admite 
soamente a titulación ou habilitación en Educación So-
cial. 

Achegas ao Informe de obxectivos e medidas da estra-
texia de inclusión social de Galicia e ao documento 
base da Estratexia de Inclusión Social da Poboación 
Xitana en Galicia. Fixemos alegacións para mellorar o 
texto destas estratexias que marcará o traballo na área 
de inclusión social de 2014 a 2020. 

Participación nas Marchas da dignidade. O 29 de nove-
mbro as Marchas da Dignidade voltaron á rúa, nesta oca-
sión con marchas en todo o 
estado. En Galicia, na Pra-
za do Obradoiro confluiron 
todas as marchas dende 
todas as localidades gale-
gas. 

Asistencia á proxección da II Invernada de cine, en 
Cabreiros. Na proxec-
ción do día 29 vimos o 
filme "El legado de un 
amor infinito", e Pilar 
Rey falounos sobre o 
dó.  

Manifesto 25N. No Día Internacional para a erradicación 
da violencia machista, fixemos público un manifesto no 
que deixamos constancia da nosa máis absoluta repulsa a 
todos e cada un dos casos de violencia exercida contra 
as mulleres. 



Educador/a social. Elaboración de listas de substitución 
de persoal para o concello. Lugo. 

Educador/a social. Para impartir obradoiros de perspecti-
va de xénero. Ferrolterra. 

 

Educador/a social. Para empresa de actividades de tempo 
libre. A Coruña. 

Orientador/a laboral. Para actividades de información, 
orientación e prospección de emprego. Tui. 

Estas son algunhas das ofertas de emprego que se publicaron este mes na nosa web. Para ver a información completa e 
actualizada, revisa a web do Ceesg: http://ceesg.org/servizos/emprego/bolsa-emprego-do-ceesg  

Novas Dos boletíns 

EMPrEgO 

AXUDAS E SUBVENCIÓNS 

Consellería de Traballo e Benestar: Orde do 12 de no-
vembro de 2014 pola que se modifica a Orde do 2 de xa-
neiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 
4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o 
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito 
ás prestacións do Sistema para a autonomía e a atención 
á dependencia, o procedemento para a elaboración do 
programa individual de atención e a organización e o fun-
cionamento dos órganos técnicos competentes. DOG 
19/11/14 

 
 

LEXISLACIÓN E NORMATIVA 

Consellería de Traballo e Benestar: Decreto 140/2014, do 
23 de outubro, polo que se modifica o Decreto 40/2014, do 
20 de marzo, polo que se crea a Axencia Galega de Servizos 
Sociais e se aproban os seus estatutos. DOG 12/11/14  

Consellería de Sanidade: ORDE do 18 de novembro de 
2014 pola que se regula a composición e o funcionamento 
da Comisión Galega de Coordinación e Seguimento da Ac-
tividade  fronte á Infección por VIH/sida e outras infeccións 
de transmisión sexual (ITS). DOG 24/11/14 

Consellería de Traballo e Benestar: Decreto 148/2014, do 
6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 
16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunita-
rios e o seu financiamento. DOG 27/11/14 

Formación  

VI Seminario- Obradoiro Internacional de Avaliación de materiais didácticos.  
A educación e os materiais didácticos en Finlandia: Que podemos aprender?  

Descrición: É unha actividade con distintos modelos de avaliación de recursos 
educativos dirixidos aos distintos ámbitos de ensino. Procuramos ofrecer ferra-
mentas de acción que o profesorado utilice no mesmo momento de realizar 
esta actividade formativa, cuestionando os propios materiais e o uso que se 
deriva da súa práctica reflexiva nas aulas.  

Metodoloxía: 
• Sesións teóricas: conferencia, relatorio a mesa redonda; que servirán para 

situar a cuestión da avaliación no conxunto da toma de decisións en función 
dos recursos dispoñibles. 

• Obradoiros: de modalidade rotatoria (para poder asistir a dous deles) e cun 
número limitado de participantes por obradoiro. Son sesións participativas, 
onde a/o asistente se inicia no desenvolvemento práctico da avaliación de 
materiais a partir de modelos con criterios científicos para o procedemento 
de análise de materiais e recursos educativos da actividade diaria. Nestas 
sesións a/o asistente pode achegar materiais propios. 

Organiza: Nova Escola Galega.  
Data: 20 e 21 de febreiro de 2015.      
Lugar: Vedra.    
Prezo: 40 €. Persoas en desemprego: 30€. Socias/os NEG e membros da comu-

nidade educativa de Vedra: 20€ 
Máis información:  
www.nova-escola-galega.org 
neg@mundo-r.com 


