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ProT 3A2  ANEXOS 

1.Produción realizada: artigos 

Para saber máis sobre o Voluntariado Vicenciano: charla na sede santiaguesa de 

Ategal 

Jessica Méndez 

Os perfís que acoden ás aulas de Ategal son diversos, grazas a isto, xuntos 

constrúen unha especie de segundo fogar no que se respira alegría e vitalidade. Bo 

exemplo supóñeno Aurora Soler, Carmiña Pensado e Mª Cruz Mato, as tres son 

alumnas do centro e colaboran voluntariamente –e, polo tanto, sen remuneración- na 

Asociación da Caridade San Vicente de Paul (Voluntariado Vicenciano).  

A Asociación da Caridade San Vicente Paul adícase, principalmente, á axuda 

dos máis desfavorecidos; acollen, así, a aqueles que se atopan en situación de 

pobreza, tanto material como física ou social, sen discriminación política, relixiosa, de 

raza, lingua, etc.  

A sede situada na capital galega atópase na rúa García Prieto, dende alí, cinco 

voluntarias – entre as que destacamos ás alumnas do centro Ategal- axudan ás 

persoas que carecen, como ben dixemos, de recursos económicos para salvagardar 

as súas necesidades vitais, atendendo, asimesmo, ás súas debilidades sociais -

debidas a insuficientes ingresos, desempregos, problemas de saúde, minusvalías, 

violencia de xénero...-  

As actividades que desenvolven no seo desta asociación, que xa vai camiño de 

celebrar o seu 350º aniversario,  as nosas protagonistas agrúpanse en: 

- Un programa de reparto gratuito de alimentos (SAC), baseado no reparto 

mensual de bolsas de alimentos procedentes do Banco de Alimentos Rías 

Altas (BARIAL).  

- Un programa de reparto gratuito de roupa, no cal se lle entrega roupa nova ou 

en bo estado a aqueles cuxa precariedade económica así o require. O material 

procede de comercios e doadores individuais.  

- Atención aos necesitados económica ou socialmente, isto é, aquelas familias 

desestructuradas, inmigrantes ou mulleres en situación de marxinación social, 

principalmente, reciben apoio na procura de traballo, axuda económica e apoio 

moral. 

Pois ben, con motivo de abrir ao mundo tan nobre iniciativa, o pasado xoves 1 de 

marzo, Aurora, Carmiña e Mª Cruz ofreceron unha charla-coloquio aberta ao público 

nunha das aulas do centro sociocultural. Durante este pequeno seminario, as 

voluntarias explicaron detalladamente as súas labores e actividades de voluntariado, 
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desenvolvendo amplamente o funcionamento da asociación e respostando ás 

cuestións dos presentes. Apoiadas por unha sinxela presentación de diapositivas, as 

nosas voluntarias deron unha lección non só práctica senón tamén moral sobre o 

reconfortante da acción desinteresada. 

 

 

Merendar é compartir 

M.CruzNegreira Rey 

A tarde soleada do 15 de marzo chegou moi alegre e divertida ás aulas de ATEGAL. 

Ás 17.30 e con rigorosa puntualidade comezaba a Merenda Solidaria, unha das 

actividades do ciclo de animación solidaria. 

No amplo e luminoso corredor situábanse ao fondo, tras unha mesa, un grupo de 

rapazas con camisetas vermellas e creativos gorros de cociñeiro. Achegámonos e 

descubrimos que son  un grupo de estudantes do colexio xesuíta San Francisco 

Javier. Teñen entre 15 e 16 anos pero xa forman un grupo de voluntarias que, 

animadas por un profesor, decidiron colaborar coa ONG Entreculturas. 

Mentres unha cámara da Televisión de Galicia recolle algunhas testemuñas, comezan 

a chegar os máis cativos do colexio. Acompañados de pais ou avós, organízanse 

nunha longa ringleira e entre sorrisos avanzan cara a esperada merenda. Nunha 

bolsiña espéranlles uns saborosos bocadillos de chourizo ou xamón e queixo, unha 

botella de auga e unha froita.  

Pronto sabemos que todos estes produtos foron doados e que esta xuntanza especial 

ten como fin a recollida de fondos para que a través de Entreculturas, se poidan 

construír e mellorar as escolas no Chad. Por iso cada bolsa de merenda ten un prezo 

de 3 euros, ademais da doazón que cada un desexe aportar. 

Pouco a pouco os nenos fanse máis numerosos, a algarabía aumenta e as voluntarias 

convértense nun mar de movementos que intentan cobrar, repartir merendas e tamén 

tomar nota dos nenos que xa recolleron a súa bolsa. Falamos con elas e cóntannos 

que asistiu máis xente da que esperaban, e que os que asistiron deixaron patente a 

súa xenerosidade cos máis desfavorecidos. E por fin despois de acabar o reparto, 

teñen tempo para relaxarse, tras un longo día preparando o evento. 

Os minutos que restan ata as seis da tarde ocúpanse con xogos no patio nos que as 

carreiras e o balón son os protagonistas. Tamén con conversas tranquilas e sobre 

todo, merendas que se comparten nesta gran familia. 

“Os soños, de a pouco, vanse construíndo” 

Ás seis da tarde somos conducidos ao auditorio, onde María Chao, directora do 

colexio San Francisco Javier, e Pablo Rodríguez, delegado de Entreculturas en 

Galicia, nos van explicar brevemente cómo se organizou esta merenda e para qué irán 
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dirixidos os fondos doados. Axiña as butacas son ocupadas polas familias do colexio, 

e tamén por un bo número de alumnos e alumnas de ATEGAL. 

María comezou dándonos a benvida a todos os asistentes. Explicou que o colexio xa 

leva organizando esta merenda durante cinco anos, pero que esta é a primeira vez na 

que participan todas as compañías xesuítas de Santiago e tamén as aulas da terceira 

idade. Rematou a súa presentación dicindo que “é importante que os nenos aprendan 

a ser solidarios, saquen eses tres euros do seu peto e saiban que con iso poden 

axudar a outras persoas”. 

Logo, Pablo Rodríguez lévanos ata o Chad. Explícanos que a situación é crítica, máis 

se nos referimos á educación. O 61,9% da poboación vive por debaixo do umbral da 

pobreza e a alfabetización en adultos é dun 32,7% para os homes e dun 21,9% para 

as mulleres. Cóntanos tamén que malia que a educación pública é gratuíta e a 

ensinanza básica obrigatoria, o goberno só destina un 10% do seu presuposto para 

este fin, polo que os pais deben soportar o custe. 

Por iso Fe y Alegría, organización de Entreculturas, comezou a traballar no 2007 na 

zona. O primeiro que se fixo foi construír pozos e bancos de cereais. Logo procedeuse 

á formación de docentes e mestres e tamén á sensibilización dos pais e nais.Hoxe, 

estase a realizar a mellora das infraestruturas das escolas comunitarias (creadas e 

coordinadas pola comunidade) de Dongom Bidio e Gourbiti, que beneficiarán a 409 

alumnos, 9 mestres e 256 pais e nais. 

Pablo remata a súa intervención sinalando que “a clave do éxito do proxecto pasa por 

que a comunidade se implique”. Deste xeito, os pais do Chad colaboran de forma 

voluntaria na construción das escolas e de todo o que sexa necesario, porque son eles 

os que queren e loitan por unha boa educación dos seus fillos. Pero asegura que 

“aínda queda moito por facer. O diñeiro chega, o diñeiro é necesario e o diñeiro é útil. 

Seguímosvos necesitando porque os soños, de a pouco, vanse construíndo”. 

E con este espírito solidario remata a merenda. Son as 18.30 e segue a lucir o sol. E 

tras unha hora moi intensa e entretida, regresamos á nosa actividade nas aulas. 

 

Axuda no Cottolengo 

BorjaOujo Paz 

Xoves 22 de marzo, eran as cinco da tarde cando o grupo pertencente ás Aulas 

Galegas da Terceira Idade chamaban ao timbre do Cottonlengo do Pai Alegre en 

Santiago de Compostela. Todos e cada un dos membros da viaxe cun sorriso na cara 

e outro no corazón dispostos á axudar aos menos favorecidos. O Cottolengo do Pai 

Alegre é unha asociación relixiosa que se encarga de coidar a mulleres 

discapacitadas, que precisan de coidados constantes. Esta partida de homes e 

mulleres solidarias encabezadas por Fátima e Miriam, chegaron ao Cottolengo coa 

vontade de facer pasar un bo rato ás mulleres que alí residen. 

Unha vez dentro, a primeira misión dos recen chegados: encher de aire os globos. 

Cada un, forzando os límites da súa capacidade pulmonar, inchou tantos globos como 
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puido, e fóronse achegando á porta do gran auditorio onte tería lugar a acción central 

da visita. Os voluntarios foron colocando cadeiras en círculos mentres as habitantes 

do Cottolengo entraban na estancia.  Cando xa todo o mundo estaba colocado nos 

seus postos, comezou a distribución dos globos entre as residentes, cada globo que 

recibían era respondido cun gran sorriso que eclipsaba calquera punto negativo. Cada 

globo e boa palabra que recibían era correspondido cun agradecemento nunca visto 

ata o momento.  

Os xogos comezaron e xa non había volta atrás, os globos estaban no aire, cada un 

botábao na medida en que podía, pero todos coa mesma ilusión. Cando a música 

comezou a sonar, xa non había marcha atrás, a felicidade inundaba a sala. Primeiro 

cun baile, no que algunhas animáronse á subir ao palco e deleitar á xente da zona 

baixa cuns movementos dignos de Michael Jackson nos seus mellores anos. Despois 

Fátima e Miriam colocaron en circulo á xente, e levaron a cabo diferentes actividades. 

Uns xogos que mesturaban coordinación e axilidade fixeron as delicias de todas as 

participantes. 

Entre tanto divertimento chegaron as seis e media, e chegou a hora da despedida. 

Despois de recoller todo, os membros das Aulas da Terceira Idade despedíronse dos 

residentes do Cottolengo, cun sorriso de ter feito algo bo polos demais.  

 

El séptimo arte solidario 

Óscar Martínez Montero 

 El pasado jueves 29 de marzo, coincidiendo con la huelga general convocada en 

España por parte de los sindicatos mayoritarios, la asociación ATEGAL desenvolvió en 
su local una nueva actividad dentro de su ciclo de actos solidarios que se llevan 
adelante durante esta primavera. La merienda solidaria o la excursión para animar a 
los enfermos del Cottolengo fueron algunas de las citas anteriores, pero en esta 
ocasión tocó algo más "en familia". 

Bajo la supervisión de la monitora Miriam, y durante una hora, varias de las alumnas 
de las aulas ocuparon el aula para jugar a las películas. Estaba prevista la presencia 
de un miembro de una ONG, pero la huelga lo impidió. Aún así esta charla se pospuso 
para otro día, de tal forma que todos los interesados puedan conocer de primera mano 
sus actos, evolución y desarrollo de actividades. 

Tras las presentaciones y romper un poco el hielo inicial ya que las alumnas no nos 
conocían personalmente y siempre cohibe un poco, nos pusimos manos a la obra. 
¿Ana y los siete? No, ¡que eso es de la tele! Es Salvar al soldado Ryan! Y así hasta 
que todas las alumnas pasaron por la bicaría del escenario para interpretar su película. 

¿Cómo? Hay muchas formas de jugar a este divertido show, pero en este caso la 
monitora optó por enseñar a cada actriz el nombre de su film en un papel para que 
posteriormente hiciera alguna escena característica.  
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Dado que el panorama cinematográfico se acababa poco a poco el juego fue 
evolucionando hacia la psicomotricidad y la flexibilidad. La monitora facilitaba una 
palabra corta a cada alumna, que esta tenía que escribir... ¡con su cuerpo! Puede 

parecer simple, pero interpretar una "T" tiene su complicación. Y una "Z", mejor no 
hablar. 

Con los sindicalistas ya recluídos en sus casas, y la actividad finalizada, ponemos 
punto y final a este ciclo solidario. Nos queda conocer lo que pasó con la ONG, que 
pasos sigue, pero esa charla será en otra ocasión. 

2.Posts de promoción no blog da asignatura “Común e 

Persoal” 

Y para empezar, fusión generacional 

Seguro que muchos de vosotros sabréis de sobras lo que es la fusión generacional. 

Entre personas adultas y jóvenes hay una serie de barreras tecnológicas que poco a 

poco se van superando con el paso del tiempo. Pero, ¿como podemos acercarnos a 

ellos? Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de ProT. Un grupo de cuatro 

valientes nos hemos echado la mochila a la espalda y, tras recorrer medio Santiago y 

un poco más al final nuestras miradas se han quedado clavadas en  la Asociación 

Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos. Con sede en Virxe da Cerca (al 

lado del Mercado de Abastos), esta entidad coordinada por Fátima y Paula permite 

seguir formando a los adultos en diversos campos. 

Tras las protocolarias charlas de rigor e intercambio de pareceres, las dos partes 

llegamos a un acuerdo. ¡Tenemos tema para el ProT! Nuestro objetivo no es solo 

superar un trabajo, sino que a través de esta actividad podamos dejar huella, o 

simplemente enseñarle a alguno de los alumnos algo de lo que hemos aprendido por 

nuestra “capacidad de esponja”. Además no tenemos duda de que podremos ampliar 

conocimientos, o incluso adquirirlos, sobre el acto de enseñar. 

¿Quienes formamos este trabajo? 

Oujo Paz, Borja; Méndez Lema, Jéssica; Negreira Rey, Cruz ; Martínez Montero, 

Óscar. 

Prometemos iros acercando semanalmente nuestros avances, pasos, aventuras y 

desventuras con este reto. ¿Quereis que les transmitamos algo especial? 

Martínez Montero, Óscar 
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ProT: e ti, que queres ser de maior? 

Ultimamente a xente preguntábame que quero ser de maior. Eu cavilaba, pero…  A 

profesora de fotoxornalismo preguntoume se quería ser fotoxornalista. “Non sei, non 

sei, non sei, non me atosiguedes, por favor!”. 

Pero por fin, o xoves pasado descubrín cos meus compañeiros do ProT o que quero 

ser. O que quero ser de sempre, dame igual: de nena, de grande, de vella, do que 

sexa. Quero ser xubilada! Quero ser xubilada e pasar o día na Virxe da Cerca, na 

Asociación Cultural de Formación Permanente de Adultos. En serio, xa me tarda. 

Teñen de todo: informática con mil especialidades, inglés, francés, ximnasia, memoria, 

pilates, etnografía, xeografía, traballos manuais, pintura, iogailates… Iogailates! E nós 

…desgraciadiños, sóimos mirar… Terémonos que conformar con levarlles “a 

comunicación” ou tomar parte dela durante un mes:  faremos notas de prensa, fotos, 

escribiremos para a revista trimestral… E miraremos como se preparan para o cruceiro 

que van facer dentro de dous meses … Vida cruel a do estudante! 

Méndez Lema, Jessica 

ProT: Colaborando con ATEGAL 

Esta semana xa nos puxemos as “mans na masa”. A semana pasada acudimos a 

diversas clases e observamos como funcionan. Foi unha grata sorpresa ver a 

capacidade de aprendizaxe e a boa vontade coa que os xubilados acudan a estas 

aulas. Teñen unha ansia de aprender poucas veces vista na xente moza. 

Paula, a coordinadora da Asociación Cultura Galega de Formación Permanente de 

Adultos en Santiago, fíxonos varias propostas para poder realizar este traballo. A 

proposta na que chegamos a un acordó foi a de facernos cargo da páxina web da 

asociación: http://www.rumorosos.com/. 

O primeiro que imos facer é acudir aos diversos actos dunha actividade de animación 

solidaria que organizan durante este mes, para obter a información. Despois 

deberemos elaborar artigos, dunha forma correcta e, a poder ser, en galego, para 

renovar a páxina web que leva sen actualizar dende o segundo trimestre do 2010. 

Unha vez teñamos feito isto a coordinadora da asociación en Santiago de Compostela 

revisará os artigos e posteriormente serán subidos a páxina web. Para comezar, 

deberíamos elaborar un breve artigo sobre a historia de ATEGAL e a súa función aquí, 

en Compostela, e posteriormente realizar artigos sobre as diversas actividades que 

leven a cabo. 

Oujo Paz, Borja 

http://www.rumorosos.com/
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ProT: A merendar! 

Esta nova semana, continuamos a nosa particular aventura con ATEGAL. E dentro do 

ciclo de actividades que están a desenvolver en animación solidaria este xoves 

tocou… Merenda Solidaria! 

Este é un acto que se celebra como quinto ano consecutivo, no que colaboran a  

ONG Entreculturas, un grupo de alumnas voluntarias do Colexio San Francisco Javier, 

ATEGAL e tamén o Colexio Maior San Agustín. As voluntarias preparan, con 

elementos doados por patrocinadores, bolsas de merenda que levan un bocadillo de 

pan de molde, unha auga e unha froita. A merenda custa 3 euros pero cada un pode 

aumentar a doazón ao que desexe. O diñeiro recaudado destínase, mediante 

Entreculturas, a mellorar as escolas de países pobres do Sur, este ano as escolas do 

Chad. 

Logo da merenda, a directora do colexio, María Chao, e o delegado de Entreculturas 

en Galicia, Pablo Rodríguez, ofreceron aos asistentes una breve charla a modo de 

explicación da colaboración das dúas entidades no proxecto. 

Para nós foi unha tarde divertida e intensa, onde compartimos experiencia e conversas 

cos nenos, cos pais, cos organizadores do evento…e tamén cos nosos compañeiros 

xornalistas da TVG e de V Televisión. 

No tocante á nosa relación coa asociación, o promedio de dúas visitas semanas fai 

que xa nos reciban como parte da familia, e así o sentimos nóstamén, que nos 

movemos polas aulas como polos corredores da nosa casa. 

E para a semana máis e mellor, pois xa estamos a organizar con eles unha visita ao 

Cotolengo para o próximo xoves! 

Negreira Rey, M.Cruz 

ProT: Bailaches Carolina, bailei si señor…” 

Continuando con nuestro trabajo de TS la semana pasada, en concreto el jueves, 

hemos visitado con ATEGAL el centro Cottolengo. Este lugar alberga a minusválidos 

“de gravedad”, de tal forma que nuestra visita junto la de Fátima y Míriam además del 

resto de asociadas de ATEGAL es una novedad para los enfermos. Llegamos 

puntuales a la cita con Iván Varela, miembro del GOBE que le toca supervisar 

nuestros progresos. Al momento apareció la expedición ATEGAL. Nos enfrascamos en 

la tarea. No es una situación cómoda, pero hay que demostrar entereza. Globos en 

mano, sonrisa en la boca y alegría en el cuerpo. Nos conducen al salon de actos, en 

donde van llegando a cuentagotas las enfermas. Al final nos tocó ejercer de 

animadores, poner nuestro grano de arena para que ese día fuera inolvidable. 

http://www.ategal.com/
http://www.entreculturas.org/red_de_jovenes/galicia
http://www.csfjesuitas.com/
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Repartimos los globos, jugamos con ellos, animamos, bailamos, cantamos y hasta 

“peloteamos” con ellos. Hora y media más tarde tocó poner fin. Los internos  del centro 

del Cottolengo nos lo agradecieron, sabemos que ha sido un día inolvidable, en 

especial para alguna de las participantes que no pararon de pedirnos bailes con 

música de David Bisbal, Civera y compañía. Algunos pudieron participar más 

activamente en las actividades. Otros, por desgracias de la vida, no pudieron pero 

según nos han afirmado las enfermeras ha sido un soplo de aire fresco para su rutina 

diaria. Este jueves, más. 

Martínez Montero, Óscar 

 

ProT: Dáme unha A, dáme unha T, dáme unha G 

O pasado xoves a tarde chegaba demasiado tranquila ás aulas de ATEGAL. Nesta 

xornada de folga festiva xeral, mentres a xente paseaba tranquila baixo o sol, nós 

dispoñiámonos a pasar probablemente o último día de actividades solidarias. 

Aínda que o previsto era unha charla interxeracional con alumnos universitarios de 

psicoloxía xerontolóxica, a particularidade do día fixo necesaria a improvisación. E 

Miriam, alumna en prácticas, deixou voar a imaxinación para unha clase de expresión 

corporal. 

Chegadas as seis da tarde, reunímonos nunha clase á que só acudiron outras cinco 

alumnas. Tras as presentacións de rigor coas que aínda non nos coñecían, Miriam 

presentou a actividade: xogar ás películas, isto é, representar coa mímica algún dos 

seus protagonistas ou algunhas pistas do título. Pronto nos trasladamos ás escenas 

de Casablanca, Memorias de África ou La vida es bella. Unha vez esgotada a 

carteleira, pasamos a outro xogo de maior dificultade: representar as letras dunha 

palabra co corpo. 

Así pasamos algo máis dunha hora, durante a que a vergoña deixou paso ao riso 

neste singular concurso.  Unha tarefa sinxela pero proveitosa, na que as alumnas, 

ademais de  pasalo ben, puideron traballar a imaxinación, a psicomotricidade e a 

memoria. Pero sobre todo aprenderon que as palabras non son imprescindibles para 

comunicárense cando compartimos unhas referencias básicas comúns. 

Sen dúbida foi unha agradable pausa á xornada, na que nós tamén disfrutamos e 

aprendemos. Polo momento, seguimos elaborando os artigos sobre as actividades. A 

ver que nos depara a vindeira semana. 

Negreira Rey, Negreira 

http://www.ategal.com/gz/inicio.htm
http://www.movimientoyexpresion.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_216A93B6A6CCE9F26535F4B4A66DEEB6B3BC0300/filename/EXPRESION%20CORPORAL.%20definicion.pdf
http://www.movimientoyexpresion.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_216A93B6A6CCE9F26535F4B4A66DEEB6B3BC0300/filename/EXPRESION%20CORPORAL.%20definicion.pdf
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ProT: ATEGAL en internet 

Cando chegamos o primeiro día e aínda non sabíamos o que iamos facer para 

colaborar coas Aulas da Terceira Idade non nos podíamos imaxinar que nos 

involucraríamos tanto e tan profundamente na labor da asociación. Tanto Paula como 

Fátima, as principais dirixentes de ATEGAL axudáronos pronto a situarnos no día a 

día. 

Ao longo destes meses de traballo tivemos que ir a cubrir diferentes actos organizados 

ou promocionados polas Aulas da Terceira Idade de Galicia. Despois de realizar 

sesións fotográficas durante os actos e cubrir a información realizamos artigos para 

subir á páxina web da asociación: www.rumorosos.com. Pero non só nos dedicamos a 

iso, a nosa labor tamén consistiu en ir ás clases, involucrarnos case ao cen por cen na 

asociación. 

A verdade é que consideramos realmente positiva a experiencia de poder traballar con 

esta asociación durante este tempo. Aprendemos como funciona por dentro, e como 

se deben elaborar notas de prensa para facer públicos. Aprendemos, en definitiva, 

como se leva a comunicación nunha asociación. 

Oujo Paz, Borja 

 

ProT: Esto es to, esto es to, esto es todo amigos 

Tras un par de meses trabajando con ATEGAL toca el momento de que nuestros 

caminos se bifurquen. Han sido dos meses de distintas experiencias que nos han 

enriquecido tanto a nivel personal como a nivel profesional, ayudandonos a ganar algo 

de experiencia a través de la redacción de artículos de sus actividades y diferentes 

notas de prensa. Paula, Fátima y Miriam nos han acogido como cuatro miembros más, 

facilitándonos el trabajo. Cottolengo, merenda solidaria o Entre Culturas ya no serán 

nunca más términos carentes de sentido para nosotros. 

Ahora toda despedirse, dar las gracias y acabar de elaborar la memoria de nuestro 

trabajo ProT, aunque esto no tiene por que ser un adiós. Dejémoslo en un simple 

hasta luego, porque seguro que volveremos a encontrarnos sin necesidad de 

adecuarnos a las pautas de un guion de trabajo o al programa de una materia. 

Creo, y hablo por el resto de mis compañeros también, que finalmente hemos dado en 

el clavo con la asociación. Gente muy cercana, amena, interactiva y participativa. 

Hemos tratado de mejorar su comunicación, hemos aprendido y aún encima hasta lo 

hemos pasado bien. ¿Que más se puede pedir? 
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Negreira Rey, Oujo Paz, Méndez Lema y Martínez Montero, eternamente agradecidos 

a ATEGAL. Para la semana os detallaremos más pormenorizadamente nuestra 

memoria, con los pasos resumidos que hemos dado. 

Martínez Montero, Óscar 
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3.Principal Información extraída de ATEGAL:  

 
Aulas de Santiago e Sede Central 

Virxe da Cerca 31 

15703 Santiago de Compostela 

Tel. 981581533 // 618 18 43 44 

administracion@ategal.com 
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DATOS XERAIS DA ENTIDADE 

 

Nome: Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos 

Fundador: Francisco Gómez, s.j. 

Director: Rafael Romero Valencia, s.j. 

Ámbito territorial: Nove localidades da Comunidade Autónoma de Galicia, Santiago, 

A Coruña, Padrón, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Ourense, Lugo, Vilalba y Monterroso. 

Área de Traballo: Adultos de 50 oumáis anos. 

 

CIF: G15496607 

Dirección:Virxe da Cerca 31, 15703 Santiago de Compostela 

Teléfonos: 981 58 15 33 // 618 18 43 44 FAX: 981581533 

Página web:www.ategal.com  Correo :coordinacion@ategal.com 

Facebook:AtegalAulas Galicia   Twitter: @ategal 

 

 

A Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos é unha 

entidade sen fins de lucro, colaboradora da Xunta de Galicia, na que están integradas 

as Aulas de Terceira Idade de Galicia. 

 

En 19173 o profesor Pierre Vellas, da universidade de Toulouse (Francia) crea a 
primeira “Universidade da Terceira Idade”. Esta iniciativa goza dun grande éxito en 
Francia, Bélxica, Suíza, Polonia e Quebec (Canada), e en 1975 créase a Asociación 
Internacional de Universidades da Terceira Idade (AIUTA) e  empézanse a organizar 
Congresos Internacionais bianuais. En 1978 o Ministerio de Cultura español crea 23 
Aulas de Terceira Idade en España segundo o modelo do Profesor Pierre Vellas. Dúas 
delas están situadas en Galicia, Santiago e Vigo. A organización do Congreso 
Fundacional de Aulas de Terceira Idade foille encomendada ao P. Francisco Gómez, 
S.J. 

 
 

1. OBXECTIVOS E ACTIVIDADES DA INSTITUCIÓN 
 

O motivo da actuación é a promoción sociocultural das persoas adultas que desexen 

perfeccionar a súa formación integral, contribuíndo á elevación do nivel cultural da 

sociedade galega. 

http://www.ategal.com/
mailto:coordinacion@ategal.com
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Obxectivos xerais 

a.  Coordinar e desenvolver as funciones das AULAS DE TERCEIRA 
IDADE na Comunidade Autónoma Galega. 

b.  O desenvolvemento de proxectos e programas que axuden a elevar os 
niveis educativos das persoas maiores. 

c. Estudiar e investigar aspectos relacionados na formación permanente 
de adultos e problemáticas da terceira idade. 

d. O intercambio de experiencias e actividades encamiñadas á mellora da 
calidade de vida e benestar das persoas maiores por medio de plans 
pedagóxicos apropiados para eles. 

e. Coordinar as relaciones cos órganos da Administración Autonómica e 
outros de carácter nacional e internacional que teñan misión dirixidas ás 
persoas maiores. 

f. A promoción e desenvolvemento de programas del voluntariado cultural 
dos maiores así como as actividades que favorezan a participación 
activa e creativa dos mesmos 

g. A defensa dos intereses comúns das Aulas da Terceira Idade de Galicia 
(ATEGAL), así como a prestación de servizos de asesoría técnica e 
pedagóxica aos seus membros. 

 

Para levar a cabo estes obxectivos a Asociación realiza as seguintes actuacións: 

 

a. Colabora coas distintas Administracións Públicas de ámbito autonómico 
e estatal mediante a realización de estudos e actuacións específicas 
sobre a formación permanente de adultos, emitindo os informes que lle 
soliciten e propoñendo a adopción de medidas para unha eficaz xestión 
dos recursos utilizados pola terceira idade 

b. Realízase o seguimento e avaliación dos programas e experiencias 
levadas a cabo por ATEGAL 

c. Favorece acordos e convenios con órganos públicos e privados de 
carácter cultural e formativo e de forma especial coas Universidades 
Galegas 

d. Busca e promove fontes de financiamento, subvencións e axudas 
económicas para alcanzar os fins establecidos e para o 
desenvolvemento dos proxectos da Asociación. 

e. Organiza y coordina cursos, xornadas, seminarios, congresos e todo 
tipo de actividades que contribúan á formación, reciclaxe e intercambio 
de experiencias de directivos, profesores, técnicos e colaboradores de 
ATEGAL  e programas socioculturais similares a favor dos maiores. 

f. Desenvolve programas de voluntariado cultural que sirvan para que as 
persoas maiores poidan seguir activas, participativas e útiles á 
sociedade. 

g. Promove xornadas de formación para as persoas maiores en zonas 
rurais e comarcais dependentes de ATEGAL. 

h. Edita material impreso, boletíns, revistas, así como material fotográfico, 
vídeos, publicacións multimedias e de calquera outro tipo de 
publicacións en apoio das actividades propias da Asociación.  
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2. DESTINATARIOS 

ATEGAL está aberta a todas as persoas de 50 ou máis anos da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Para pertencer á Asociación basta con pagar a cota de matrícula anual que da 

dereito a ter o carné de membro de ATEGAL e asistir as actividades e eventos de 

carácter gratuíto, ademais das vantaxes que en cada curso académico se inclúen. 

 

Cada membro paga unha cota anual polas materias na que se matricule, coa 

excepción das materias que se imparten de xeito gratuíto. 

O período de actividades coincide co calendario académico, de outubro a maio, e o 

prazo de inscrición é habitualmente no mes de setembro e de xaneiro. 

O alumnos de ATEGAL son fundamentalmente mulleres, se ben ano tras ano 

aumenta o número de homes matriculados, atraídos por actividades como linguas 

modernas, pintura ou internet.  

Os alumnos de ATEGAL definen á institución como un centro de formación 

sociocultural que lles axuda a mellorar a súa calidade de vida e a manterse activos  

O grado de satisfacción é de notable e o 95% dos matriculados repite ano tras ano. 

 

3. PERSOAL 

Son órganos de goberno da Asociación: 

 A Asamblea Xeral. 

 A Xunta Directiva. 
Na reunión da Asamblea Xeral do 10 de maio de 2011 acordouse por unanimidade 
a composición da nova xunta directiva que é a seguinte: 

 
Presidente:  D. Rafael Romero Valencia 

Vicepresidente: Da. Paula Sande Nieto 

Secretario:  D. Antonio Gómez Capón 

Tesoureiro: D. ÁngelFagilde Trabada 

Vocais:  D. Luis Amor Fernández 

    D. Jorge Luis Vázquez García 

    D. Pedro Armada Díez de Rivera 

    D. Ramón Fresneda del Pino 

 
A Asamblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación, a través da cal 
expresarán os socios a súa vontade e estará integrada por todos os asociados. 
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A Xunta Directiva é o órgano executivo da Asociación para exercer a dirección, o 
goberno, a representación e administración da mesma. 
 
A Asociación conta con persoal contratado con carácter permanente,que exerce a 
coordinación e administración nas distintas sedes, e con persoal contratado con 
caracter temporal, durante o período de actividades, para impartir as distintas 
materias. 
 
Froito dos convenios de colaboración con distintas institucións hai, a longo do 
curso académico, alumnos en prácticas procedentes de licenciaturas, 
diplomaturas, ciclos formativos e cursos de formación e inserción laboral. 
 

A Asociación é membro fundador da CEATE, Confederación Española de Aulas de 

Terceira Idade, e da AIUTA, Asociación Internacional de Universidades de Terceira 

Idade. 

 

4. INSTALACIÓNS 

A Asociación conta con sede en nove municipios galegos, Santiago, A Coruña, 

Padrón, Ferrol, Vigo, Ourense, Lugo, Vilalba y Monterroso. Son locais alugados ou 

cedidos polos concellos e institucións axeitados para o correcto desenvolvemento 

das actividades. 

 

 

5. FINANCIAMENTO 

A Asociación, como entidade colaboradora da Xunta de Galicia, asina un convenio 

anual coa Xunta de Galicia mediante o cal a Asociación se compromete a desenvolver 

as actividades das Aulas da Terceira Idade de Galicia. 

 

Así mesmo para financiar proxectos específicos contamos co apoio de diversas 

entidades públicas e privadas a través da convocatoria de subvencións anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 


