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1. Pretensións previas do traballo
O traballo de ProT desenvolvémolo na gardería Snoopy. 
O que pretendiamos era aprender a relacionarnos cos 
nenos nos medios de comunicación, xa que as catro 
membros do grupo coincidiamos en que os profesionais 
do noso gremio non teñen claro como tratar con eles. 
Cando os xornalistas teñen que falar con rapaces de 
idades tan curtas a miúdo non conseguen que respondan 
as súas cuestións, e isto é porque a psicoloxía dos nenos 
non é coma a dos adultos. O noso propósito era coñecer 
os distintos carácteres dos nenos para conseguir que se 
comuniquen con nós.

2. Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo
Establecidas as pretensións, o noso obxectivo era acudir 
arredor dun mes á gardería para ver como se comunican 
os nenos entre si, como socializan co seu entorno e como 
reaccionan ante a presenza de persoas estrañas como 
eramos nós, tendo en conta os seus distintos carácteres 
para ver cal era a evolución das súas relacións 
interpersoais de forma que nós aprendésemos a dirixirnos 
a eles dun xeito ou outro segundo a súa personalidade.
Para a escola, segundo declarou a súa directora, a nosa 
presenza serviría para reforzar o proceso de adaptación 
dos nenos a relacionarse con xente estraña para eles.
Os nosos obxectivos converxían no beneficiosa que podía 
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ser a nosa presenza para que os nenos aprenderan a 
relacionarse con persoas alleas ao seu entorno de tal 
xeito que nun futuro tiveran maior facilidade para 
relacionarse.

3. Organización interna da asociación e as súas 
dinámicas de traballo. Misión da asociación e 
necesidade de aportación do grupo de traballo ProT 
na organización. Incidencia das acción emprendidas 
polo grupo. Posibilidade de intercambio futura (co 
grupo, coa materia)

Na escola infantil Snoopy atopamos dúas rutinas de 
traballo diferenciadas. Mentres que polas mañás funciona 
coma un centro de actividades escolares, polas tardes 
convértese nunha gardería propiamente dita.
No horario matinal, os nenos e nenas divídense en dous 
grupos. Unha das profesoras, Laura, ocúpase dos 
maiores, que teñen entre dous e tres anos. Mentres que 
Marcos e Irene –directora da escola-  prestan atención 
aos máis pequenos. Na aula de Laura, a xornada comeza 
coas rutinas de entrada e a asemblea, que inclúe saúdo e 
presentación das actividades do día. Ademais inténtase 
que todos os nenos e nenas falen sobre un determinado 
tema, aínda que segundo nos explicou Irene non sempre 
se consegue que todos falen sobre o mesmo. Despois 
disto realízanse actividades de estimulación perceptivo-
cognitiva (contos, cancións, xogos) e, antes da merenda, 
teñen un tempo de xogo libre.
 A continuación comezan as tarefas relacionadas co 
desenvolvemento da linguaxe. Os nenos deben completar 
unha serie de fichas, que buscan estimular todos os focos 
de aprendizaxe.
Tres días á semana (luns, mércores, venres) lévanse a 
cabo actividades de psicomotricidade e os dous días 
restantes (martes e xoves) de expresión plástica. Algúns 
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días tamén se realizan sesión de relaxación e audicións.
O aseo e os descansos tamén teñen o seu horario, aínda 
que dependen en boa medida das necesidades de cada 
neno e das súas rutinas no ámbito familiar.
O obxectivo de todas estas actividades é que os nenos 
vaian adquirindo os hábitos propios dun colexio infantil.
Inténtase que os alumnos cheguen á escola con algún 
que outro coñecemento previo, como saber distinguir 
cores, letras ou números. A principal diferenza con 
respecto a un colexio é o nivel de esixencia. 
A nosa aportación ao centro consistiu en dar a 
oportunidade aos alumnos de aprender a socializar con 
persoas alleas ao seu entorno (profesores, pais e 
familiares)  e coñecer maneiras de actuar distintas ás que 
estaban acostumados. Tal e como nos indicou a directora 
da escola, Irene, isto proporciónalles aos nenos destas 
idades un reforzo á hora de establecer relacións sociais 
con persoas do exterior. En liñas xerais, o obxectivo da 
escola coa nosa presenza cumpriuse, pois practicamente 
todos os nenos lograron conectar con nós, incluso os que 
se mostraban menos sociables os primeiros días. E o 
noso obxectivo tamén se viu realizado, xa que 
aprendemos a achegarnos aos máis novos. 
De cara ao futuro, esperamos que os nosos pasos nos 
leven algún día de volta á escola Snoopy, onde nos 
sentimos moi a gusto durante este tempo, tanto coas 
profesoras como cos nenos. Tamén esperamos que algún 
día poidamos falar nos medios de comunicación da gran 
labor que fan este tipo de escolas na sociedade actual 
onde, sen dúbida, son de grande axuda. Dende a escola 
seguro que non haberá ningún problema con regresar, xa 
que os responsables quedaron contentos coa nosa labor.

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia .

Á hora de axudar ao desenvolvemento comunicativo dos 
nenos, decidimos preparar uns xogos educativos que, a 
parte de axudarlles a interactuar entre eles, tamén lles 
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axudaban a fomentar o seu crecemento intelectual. O 
xogo é unha actividade, ademais de pracenteira, 
necesaria para o desenvolvemento cognitivo e afectivo do 
neno, é dicir, favorece a súa creatividade e fomenta a súa 
maduración. Ademais ao ser en grupo, axudámoslles a ter 
que relacionarse entre eles e con nós. Cos isto 
pretendiamos que os nenos fosen mellor preparados para 
a súa seguinte etapa da vida: o comezo na escola 
primaria. Os nenos que antes de ir a escola comezan a 
relacionarse con persoas distintas as da súa familia teñen 
menos dificultades de adaptación, segundo nos 
explicaron as responsables do centro. As actividades 
levadas a cabo foron moi variadas, dende o simple feito 
de lerlles un libro e despois facerlles preguntas ata xogos 
de pintar e construír. Un dos que mellor acollida tivo foi o 
de facerlles distinguir en dous recipientes distintos cal 
contiña auga quente e cal auga fría. Con isto os nenos 
aprendían divertíndose.

5.- Aproveitamento grupal das accións.

Tras esta experiencia, o noso grupo non só puido apreciar 
como aprendían os nenos, senón tamén como se 
interrelacionaban. Do mesmo xeito, ao implicarnos na súa 
formación, aprendemos o importante que son os xogos 
para a súa aprendizaxe e, sobre todo, como inflúen na 
súa forma de relacionarse entre si e con nós.Coa nosa 
presenza axudamos a promover un entorno axeitado para 
que os máis pequenos puidesen relacionarse con outros 
membros diferentes aos do seu entorno familiar, o que 
supón unha vantaxe para cando se enfronten a etapa 
escolar na cal comezan a participar activamente na 
comunidade. Para nós a experiencia foi moi 
enriquecedora, xa que puidemos comprobar a importancia 
da presenza doutra xente non primeiros anos de idade 
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dos nenos, ao ver que coa nosa estimulabamos a 
participación dos nenos nas actividades. Do mesmo xeito 
aprendemos técnicas e tácticas educativas 
completamente descoñecidas para nós e axudamos aos  
membros da gardería a sobrelevar un pouco mellor unha 
responsabilidade tan grande como é a educación dos 
nenos. Esperamos que co noso traballo poidamos 
transmitirlle aos nosos compañeiros a importancia que 
teñen as garderías en canto a formación dos nenos, xa 
que neles está o futuro da sociedade.

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

Non somos o único grupo que está traballando con nenos, 
polo tanto o interese neste tema é moi alto para algunha 
das formacións. A pesares de non ser exactamente o 
mesmo traballo, xa que nós acudimos a unha escola 
infantil, mentres que outros grupos acudiron a asociación 
de nenos “especiais”, por así dicilo, este tema causou 
certo interese para membros deses grupos. A pesar diso, 
e a pesar de que nós todas as semanas que levamos de 
curso lle contabamos aos nosos compañeiros o cursar do 
noso traballo de campo a través do blogue, o certo é que 
os comentarios brillaban pola súa ausencia. Posto que 
iamos en parellas, as outras dúass membros do noso 
grupo eran as que se adicaban a comentar o máis 
significativo da xornada e o que máis lle sorprendeu. 
Intentabamos en todo momento redactar un texto que 
chamara a atención dos nosos compañeiros, sen moito 
éxito. Cada unha das semanas contabamos as tarefas 
que realizabamos, e sempre algunha anécdota que nos 
chamara a atención do traballo cos nenos, que non foron 
poucas. Posto que a nós nos sorprendían, criamos que 
tamén sorprenderían aos nosos compañeiros, polo menos  
a unha parte deles. Sen embargo, e a pesares de que no 
blogue non tivo boa acollida, polo motivo que fose, é certo 
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que moita xente nos preguntaba de palabra que tal nos ía 
cos nenos, e que “como podíamos aguantar a tantos”.  
Polo tanto o noso traballo tivo un  maior interese nas 
aulas que no blogue.

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

Cando o profesor construíu o grupo GOBE para revisar os 
nosos traballos asignóusenos un membro para que nos 
acompañase. O que nos tocou a nós foi Miguel Suárez 
Otero, o cal soamente nos acompañou un día. 
Pareceunos perfecto que alguén controlase os traballos 
pero ao comezo a idea causounos un pouco de medo, por 
unha sinxela razón: cando solicitamos permiso para 
realizar o ProT na escola Snoopy, o primeiro que nos 
dixeron foi que deberíamos acudir por parellas, posto que 
os nenos sentiríanse máis cómodos e menos 
presionados, e así comportaríanse coma sempre. 
Explicounos o que se lle chama “invasión”. Por iso, cando 
Miguel nos comunicou que debía acompañarnos non 
estivemos seguras de que fora ir ben. Pero 
sorprendentemente ocorreu todo o contrario. Foi moi ben 
acollido polos nenos e desfrutamos dunha boa xornada. O 
membro do GOBE soamente nos acompañou durante un 
día, acreditando que se turnaban. Sen embargo 
quedamos satisfeitas co seu comportamento e coa súa 
actitude ante a nosa labor.
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Memorias individuais

1) Memoria individual de Dapía Freitas, María del P ilar
A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia.  Para min traballar con nenos de 0 a 3 anos 
é totalmente novo. Non teño ningún membro tan 
pequerrecho na familia e, por tanto, non sei nin como é o 
seu comportamento nin como é o seu carácter. Esta 
experiencia serviume para coñecelos un pouco máis, para 
adentrarme na súa psicoloxía e así poder entendelos 
unha miguiña. Tamén é verdade que grazas á axuda da 
nosa compañeira Alba todo foi máis sinxelo, posto que ela 
ten unha irmá de tres anos e axudábanos (polo menos a 
min) a poder comprender os xestos e sons que emitían. 
Para mellorar este proceso fun a encargada de ler un 
manual de alfabetización no que aparecían diversas 
actividades a realizar con nenos de tan curta idade. O 
nome desta obra é “Juegos y actividades del lenguaje 
oral” de Carlos Aller García. Grazas a este libro 
conseguimos levar a cabo certas actividades e xogos que 
sen el quizáis non lograríamos. A experiencia no global foi 
moi positiva.

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción co a 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. A 
pesar de ser unha grande experiencia, persoalmente 
cambiaría unha cousa: poder acudir tamén polas mañás, 
que é cando realmente realizan a aprendizaxe. O feito de 
ter clase case sempre de 9 a 2 impediunos dar este paso, 
e soamente acudín unha vez das seis que fun a escola.

En canto a interacción coa asociación, sinceramente, non 
teño nada que obxectar, posto que o trato foi exquisito e 
as comunicacións coas encargadas, moi boas.
E por último, en canto á dinámica grupal, teño que dicir 
que foi bastante boa pola miña parte. A única pega que 
poría é que, debido ao efecto chamado “invasión” non 
puidemos acudir as catro xuntas a realizar o traballo, o 
que fixo que nos fora un chisco máis complicado extraer 
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unhas conclusións comúns.

2) Memoria individual de Díaz Leal, Carla

A.Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia Persoalmente con este traballo aprendín 
dende cero a como comunicarme cos  nenos. Eu non teño 
irmáns e sempre fun a máis nova da familia, polo que 
nunca tiven relación algunha con nenos pequenos. Ao 
comezo estaba moi perdida, pero coa axuda dos 
membros da escola infantil fun perdendo o medo e 
aprendendo rápido. O que máis me gustou foi darme 
conta de que era capaz de facer que ata os nenos máis 
reservados se achegasen a min e que coa miña presenza 
estimulaba a súa comunicación.
Na miña opinión os medios de comunicación non se 
achegan de xeito adecuado aos nenos, polo que creo que 
esta experiencia axudoume a saber como enfrontarme a 
isto nun futuro na miña profesión. Considero que 
realmente a labor dos coidadores das escolas infantís é 
moi importante e, a súa vez, está moi infravalorada. Por 
iso o que espero conseguir con este traballo é cambiar a 
visión dos meus compañeiros neste sentido e transmitir a 
importancia que teñen as garderías na aprendizaxe e no 
desenvolvemento das relacións dos máis pequenos,  xa 
que neles está o futuro.

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

En canto á aportación no traballo, melloría a miña actitude 
ao comezo xa que, estaba moi cohibida e considero que 
os primeiros días puiden aproveitalos máis. A asociación, 
pola súa banda, tivo un trato excelente co noso grupo.Sen 
embargo, o fallo que eu vexo son os grupos de traballo, 
xa que só nos deixaban acudir de dúas en dúas, non o 
grupo completo, e os horarios, xa que polas mañas 
éranos case imposible ir ata alí por mor dos nosos 
horarios lectivos.Na dinámica de grupo melloraría as 
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nosas divisións internas, xa que as prácticas tivémolas 
que facer por parellas e nunca puidemos acudir o grupo 
enteiro, e moitas veces as parellas repetíanse.

3) Memoria individual de Domínguez Piñeiro, Alba

A.Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia
A experiencia de traballar con nenos non me serviu para 
aprender algo completamente novo, senón que me valeu 
para afianzar certos coñecementos que eu xa posuía da 
miña propia experiencia persoal, dado que teño unha irmá 
de 3 anos. O que si saquei de novo foi aprender a tratar 
con nenos con personalidades máis tímidas, os cales é 
máis complicado que se abran a xente descoñecida.
Tamén me serviu para comprobar como cambia a 
personalidade dalgúns rapaces segundo estean cos seus 
“colegas” ou non.  Comprobei que un neno pode pasar de 
ser o máis falador do mundo a ser o máis tímido só por 
estar ou non cos seus amigos.
B. Propostas de mellora: persoal, na interacción co a 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT
Sobre a miña aportación persoal ao traballo, melloraría o 
meu desinterese inicial no tema. Por tres votos a favor e 
un en contra decidiuse traballar con nenos. A min, xa que 
contaba coa experiencia persoal, nun primeiro momento 
non me convencía demasiado o tema escolleito, xa que 
consideraba que non me ía aportar demasiados 
coñecementos novos. En canto á interacción coa 
asociación, o maior fallo que atopo é o feito de non poder 
acudir á escola infantil en horario de mañá. Debido a que 
o noso horario na facultade é matinal, o feito de poder 
acudir nese tempo á gardería non era moi factible, o cal é 
unha pena porque cando realmente os nenos dan clase é 
polas mañás.
Con respecto á dinámica do grupo, o cambio que eu 
proporía é a dinámica de escolla das parellas, xa que eu 
repetín con algunha das miñas compañeiras, e con 

9



algunha non puiden ir.
4) Memoria individual de Fernández Suárez, Andrea
A.Aproveitamento persoal: Coñecemento da 
experiencia.
Colaborar durante estes últimos dous meses coa escola 
infantil Snoopy deume a oportunidade de aprender moito 
sobre a forma de comunicación dos nenos. Ao ser filla 
única, non tiven a oportunidade de coidar de ningún 
irmán, polo que descubrín moitas cousas estas semanas. 
É incrible o moito que pode cambiar un neno nunha 
semana, algo que puiden comprobar de primeira man con 
esta práctica. Na nosa primeira visita á escola, Irene, de 
oito meses, era incapaz de pasar cinco minutos sentada 
no chan, soamente quería estar no colo. O último día que 
estivemos con ela, descubrimos que a pequena xa sabía 
entreterse soa e era moito máis independente. Pero non 
soamente apreciamos novidades no comportamento, 
senón que tamén vimos a cantidade de maneiras distintas 
que empregan para comunicarse. Uns nenos chaman a 
atención chorando, outros apertando a man ou mirando 
aos ollos, soamente para comprobar se estás pendente 
deles. Non sei se os nenos aprenderían algo coa nosa 
presenza, pero eu si que aprendín deles. Para 
informarnos sobre a comunicación dos nenos, a min 
tocoume ler A comunicación oral e a súa didáctica de 
MªVictoria Reyzábal, no que se explica a importancia da 
oralidade na educación e se descobren algunhas técnicas 
para favorecer o desenvolvemento da comunicación oral.

B. Propostas de mellora
Gustaríanos poder ter realizado algunha actividade cos 
nenos durante a nosa colaboración; sen embargo, ao 
acudir polas tardes e ao ser de diferentes idades, era moi 
complicado elixir unha actividade válida para todos eles.

Non se lle pode pedir máis a Snoopy, pois déronnos todas 
as facilidades para realizar o traballo con eles. 
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