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MEMORIA DO ProT 1A2 

“Traballando con Abertal” 

Alonso Moreda, Sara 

Asensio Castro, Carlos 

Baamonde Bermúdez, Carlos 

 1.- Pretensións previas do traballo.  

Observar a comunicación entre nenos e adultos 
(monitores) e en especial cos nenos pertencentes a 
fogares desestruturados. Á súa vez, pretendíamos ver 
como se organizaban e participar activamente nas 
actividades destinadas para eles. 

Ademáis, pretendíamos coñecer a labor social de Abertal, e 
os métodos psicolóxicos, de motivación e integración que 
utilizan para encouzar ós nenos dentro da sociedade. 

Finalmente, queríamos analizar en primeira persoa as 
diferenzas entre os nenos de casa de acollida e os demais. 

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo. 

O noso obxectivo era, e así llo expresamos a Abertal, que 
nos permitiran participar en calidade de monitor, facendo 
todo o seu traballo cos nenos (tempo de amigos, 
conciliación, evaluación posterior do seu comportamento…) 
para acadar as nosas pretensións anteriores. 

O obxectivo de Abertal foi presentarnos a alternativa 
Vaivén, que pretende facer unha oferta integral de 
actividades de tempo libre, educando en valores humanos 
(tolerancia, ecoloxía, o non sexismo…), fomentando o uso 
educativo do tempo libre e transmitir hábitos e habilidades 
de convivencia, traballo en grupo, etc. 
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En canto á dinámica de traballo, ofrecéronnos traballar no 
grupo Andaina (entre 9-11 anos) no que as actividades do 
día desenvolvíanse cunha acollida libre, un xogo do día 
educativo, tempo de reflexión e posterior avaliación dos 
monitores. 

3.- A organización interna da asociación e as súas 
dinámicas de traballo. Misión da asociación e 
necesidade da aportación do grupo de traballo ProT na 
organización. Incidencia das accións emprendidas polo 
grupo. Posibilidades de intercambio futuro (co grupo, 
coa asignatura) 

Abertal traballa con tres grupos de nenos, Cativos (6-8 
anos), Andaina (9-11 anos) e ADS (12-14 anos), todos eles 
pertencentes á alternativa Vaivén. Dentro de  cada un 
destes grupos hai un coordinador, que se encarga de 
organizar as actividades trimestrais, redactar as actas 
semanas e coordinar ó grupo de monitores, que varían en 
número segundo os nenos do grupo.  

A súa dinámica de traballo susténtase en dous principios 
pedagóxicos que marcan as actuacións no tempo libre: 
principio de acción-reflexión, que lle permite ofertarlle aos 
nenos, mediante experiencias concretas (xogo, traballo en 
grupo…) valores que lles permitan vivir en sociedade. E o 
principio de acompañamento, que consiste en acompañar 
ao rapaz no seu proceso de maduración dándolle 
actividades de tempo libre ao longo do período que 
comprende dende a infancia até a adolescencia.  

A misión da asociación é educar, integrar e inculcar novos 
valores ós nenos mediante a ocupación do seu tempo libre. 

Por último hai que destacar que dentro da alternativa 
Vaivén o grupo Andaina ten unha proposta educativa e 
pedagóxica propia baseada nos “Sete pilares Andaina” que 
son: 
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1. Formamos un grupo unido e somos todos irmáns. 

2. Rexeitamos a violencia e traballamos pola paz.  

3. Respectamos, protexemos e amamos á natureza.  

4. Somos alegres, divertidos e levamos a alegría aos 
demais.  

5. Somos sinceros, obedientes e agradecidos con todos.  

6. Somos limpos, ordenados, aplicados e aproveitamos ben 
o tempo.  

7. Estamos sempre dispostos a axudar a quen o precise; 
somos xenerosos e compartimos todo. 

O que se pretende é que os nenos, na súa aprendizaxe 
semanal, asimilen estes pilares e pouco a pouco, vaian 
madurándoos para que cando pasen á etapa de 
adolescentes, saiban vivir en sociedade respectando estes 
pilares fundamentais que se lle inculcan dende os nove 
anos.  

 A necesidade que tiñan para aceptar a nosa colaboración 
era a falta de monitores no grupo Andaina, o máis 
numeroso da asociación en nenos e o menos numeroso en 
monitores.  

A nosa incidencia foi igual ca dos outros monitores, 
aplicamos os valores da alternativa Vaivén para levar a 
cabo as actividades que realizamos, e con iso acadar os 
nosos obxectivos. 

A metodoloxía que se seguiu en cada sesión foi a mesma. 
Primeiro un tempo de xogo libre, onde os raparigos e nos 
mesmos xogabamos a calquera cousa como método para 
“romper o xeo” e relacionarnos mellor cos nenos en cada 
sesión, xa que como se di nos posts semanais, había 
algúns que tiñan reticencias a colaborar. 

Logo ven a actividade programada propiamente dita, 
organizada de antemán na que se poñen en práctica as 
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diferentes metodoloxías propostas pola organización e 
nalgúns casos por nos mesmos. 

Finalmente, cos nenos, faise o denominado “tempo de 
amigos”, no que se comentan os pormenores da actividade 
realizada e o piar que aplicamos.  

Por último, xa só os monitores, analizamos os 
comportamentos dos rapaces e facemos compendio da 
experiencia da sesión poñendo unha nota media á sesión 
desa semana. 

A incidencia das iniciativas tomadas polo noso grupo foi 
bastante favorable, ao comentarense previamente co grupo 
de monitores para adaptalas perfectamente á metodoloxía 
da asociación e facelas óptimas para as actividades. 

As posibilidades de intercambio futuro son varias, xa que 
ao coñecer aos rapaces e aos monitores en primeira 
persoa sempre que teñan necesidade de colaboración 
poderemos estar alí e eles comprométense a ternos 
informados das opinión que poideran surxir nos rapaces 
sobre a nosa actuación. 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia 
(labor social, aprendizaxe comunicacional) Comentario. 

-Xogos educativos sobre viaxes a China, New York e Vigo ( 
forza, habilidade, puntería, intelixencia, coñecementos.) 

- Actividades  manuais (carteis, pintura..), grabación dun 
vídeo para presentalo no III Andaina Film Festival 
(xuntanza de grupos andaina galegos), orientalos como 
anfitrións desta xuntanza, procurando que se relacionaran. 

- A xuntanza propiamente dita, na que gravamos un lib dub 
en conxunto, formamos grupos para organizar todas as 
actividades do Andaina Film Festival ( atrezzo, actuación 
de baile, mímica, guión da gala..) photocall, xogos libres e 
comida en conxunto para coñercernos e relacionarnos.  
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Teñen relación coa materia, no aspecto da comunicación 
comunitaria sobre todo, máis interpersoal tamén. É dicir, 
comunicación comunitaria en tanto que axudamos aos 
rapaces a facer unha comunicación positiva da 
organización á que pertencen como grupo, e Interpersoal 
tamén en tanto que os rapaces interactuaban entre eles, 
como grupo Andaina de Vigo, mais tamén interactuaban 
cos outros rapaces Andaina do resto de agrupacións 
galegas que acudiron ao festival. 

 

5.- Aproveitamento grupal das accións. 

O noso grupo de traballo aproveitou as accións realizadas 
no marco da asociación Abertal en tanto á comunicación 
adulto-neno e sobre todo, como foi dito anteriormente 
monitor-neno de familia desestructurada. Tamén nos 
interesou a comunicación dos raparigos entre si mesmos e 
cos rapaces das outras organizacións participantes no 
Andaina Film Festival. Pensamos que o mero feito de 
desenvolverse nunha dinámica, para eles pouco habitual, 
sería moi interesante de observar polo mero feito de estar 
con nenos e nenas que pertencían a unha comunidade 
diferente á súa (por comunidade referímonos a un 
conxunto de persoas que viven nun núcleo urbano ou 
cidade) 

O que nos interesou en si foi práctico, explicado en cada 
post semanal, polo que non hai base teórica, xa que cada 
caso é diferente, máis tentamos realizar unhas conclusións 
semanalmente que foron as que se plasmaron no blogue.  

 

6.- Promoción das accións e do interese da asociación 
na aula e no blog. 

A nosa asociación, ó ser de Vigo, non puido participar nas 
aulas, pero si que tivo unha grande presenza no blogue 
para suplir esa carencia. No blogue, detallamos as 
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actividades realizadas cada semana, e o seu análise 
posterior, tanto das nosas impresións persoais  coma dos 
métodos educativos que empregamos na realización desa 
actividade , intentando que os lectores do blog Común e 
Persoal entenderan o traballo que levamos a cabo nós e a 
asociación. O que fixemos foron descricións 
pormenorizadas das rutinas e dos xogos para trasladar ao 
lector á actividade e que se puidese facer unha idea do que 
estabamos a facer cada semana.  

Tamén retratamos a nosas impresións sobre os nenos, os 
problemas cos que nos atopamos á hora de tratar con eles, 
e as solucións empregadas.  

 

7.- Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo. 

O seu seguimento do noso traballo foi bastante bo, tanto 
cos seus comentarios no blogue, como o interese persoal 
que mostraba cara o densenvolvemento do noso proxecto. 

Semanalmente preguntábanos sobre o traballo realizado 
na semana, os problemas atopados, se pasou algo 
interesante cos nenos. Mostraba unha actitude bastante 
interesada, non sabemos se por obriga ou porque 
verdadeiramente lle interesaba, pero podemos dicir que 
mostraba grande atención ao noso proxecto.  

Podería terse implicado un pouquiño máis, pero en xeral, 
ben. 

8.- Materiais extraidos e produción realizada ( en 
Anexo, se é preciso) 
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Parte da memoria individual do ProT  

Alonso Moreda, Sara 

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

A colaboración con Abertal, permitiume coñecer os 
problemas comunicacionais dos nenos de casa de acollida, 
pois respecto ós demáis nenos non expresan as súas 
emocións e tenden á exclusión do grupo e á soidade. Tes 
que adaptarte a eles, estar máis pendente, apoialos moito 
máis para que poidan disfrutar coas actividades. E tamén 
aprendín, que se pode educar dende o xogo e o tempo 
libre, compartindo cos nenos as actividades, sen gritos nin 
enfados. Adaptarse a eles e buscar unha vía de 
entendendemento para que aprendan algo con cada 
actividade, sen que perdan o interese, escoitando as súas 
preferencias e fomentando o traballo en grupo, para 
“gañar” as probas que tiñan que superar en cada sesión. 

 

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Sempre se pode mellorar, pero eu neste proxecto 
impliqueime moito, tanto co grupo como coa asociación. Un 
día estivemos dende as nove da mañá ata as 7 da tarde, 
comida incluída, tan só para botar unha man. Aprendín o 
nome de tódolos nenos do meu grupo para poder participar 
na avaliación da actividade do día, opinando como 
calquera outro monitor. Na interacción coa asociación botei 
en falta un pouco máis de responsabilidade, é dicir, sempre 
viña alguén a “supervisar” o meu traballo “por se acaso”. 
Pero en xeral, as nosas aportacións sempre eran ben 
recibidas e incorporadas á actividade. En canto a 
interacción grupal do ProT, penso que sempre estiven 
disposta a traballar e a facer o que fixera falta, a miña 
colaboración foi total. 
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Asensio Castro, Carlos  

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Como eu xa colaborara anteriormente con Abertal, a 
experiencia non me aportou moito máis do que me 
aportara antes. Ben é certo que ao facer o traballo do 
ProT puiden observar un pouco máis e facerme máis 
analítico á hora de estar cos nenos e nenas. Gustoume 
moito a experiencia de compartir cos meus compañeiros 
da clase o traballo con Abertal e que puideran observar a 
cruda realidade deses nenos que non teñen os mesmos 
recursos ca nós e os problemas que se plantexan á hora 
de comunicarse con eles. Coma sempre que traballo con 
nenos e nenas, a experiencia é máis que satisfactoria xa 
que é algo revitalizante, os nenos poden aportar moitas 
cousas persoais e á súa vez poden resultar inclusive 
máis divertidos que calquera persoa adulta.  

A. Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Non todo é perfecto, pero considero que a miña 
implicación coa actividade, co grupo e coa asociación foi 
moi boa, considero que como estaba a facer o que me 
gustaba, traballaba con moita ilusión e con moito 
interese. O mero feito de conseguir aprenderme o nome 
dos nenos, e de que me deixaran desenvolverme e 
traballar libremente creo que me facilitou un pouco as 
cousas. Por parte dos meus compañeiros creo que 
houbo interese a pesares de que ao mellor non lle 
gustase moito colaborar cos nenos. Eu vinlles implicados 
nas avaliacións, nas actividades, cos nenos en xeral, 
pero como dixen antes, non todo é perfecto e hai 
pequenos detalles, insignificantes, que se poderían 
mellorar. Pero polo resto todo ben.  
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Baamonde Bermúdez, Carlos  

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

 A experiencia desta actividade para a materia foi 
inmellorable, a realización dos proxectos presentados pola 
asociación foi amena e enriquecedora. 

A elección deste tema e desta asociación resúltame moi útil 
mesmo para a miña carreira profesional, xa que nunca 
sabes con quen debes tratar, e pode ser que teñas que 
tratar con nenos, e nunca está de máis saber como falar 
con eles, sobre todo se antes se tivo esta experiencia tanto 
con raparigos “normais” é dicir, nenos tipo, e tamén con 
rapaces con problemas, familias desestruturadas,  

O único problema que lle atopei á realización da actividade 
foi a distancia, xa que aínda de estar sita en Vigo, fíxose 
bastante complicado, xa que resido literalmente na outra 
punta de Galiza, pero salvando iso, non houbo máis. 

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 

Como proposición de mellora persoal, posiblemente unha 
pequena formación anterior, máis que nada para 
preparame para a experiencia de tratar con nenos con 
problemas. 

Na interacción coa asociación, nótase a profesionalidade 
dos monitores e a miña pouca experiencia no trato con 
grandes grupos de pícaros, e iso dificultoume bastante o 
trato con eles, xa que non é a franxa de idade á que máis 
aprecio lle teña, por dicilo dalgunha maneira. 

Na interacción grupal, pola miña parte, a parte práctica non 
tivo problema, mais a parte de redacción do traballo pode 
que se fose un pouco das mans e non cumprise os tempos 

acordados á perfección, pero solucionouse, aínda que no 
ultimo minuto. 


