
Bos días a todos os alumnos e alumnas: 

Onte de madrugada, xa metida na cama, atopábame como Cecilia a protagonista do 

libro “Unha xanela para Cecilia”, sen xeito de coller o sono por diante.  

Así que me puxen a ler artigos por internet. E entre eles atopei este que 

considero moi apropiado para o día de hoxe e que quero compartir con todos vós. 

Espero que vos conmova do mesmo xeito que a min: 

“Hai uns días venme pasando algo curioso. E é que ao pasear á miña cadela polo 

parque, cheguei a escoitar que un neno (que non parecía ter máis de nove anos) lle 

dicía a outro en voz moi clara e contundente: “Eu son mellor ca ti porque saquei un 

9 en Lingua”. Tamén puiden ver como o neno ao que ia dirixido o comentario baixaba 

a cabeza e se entristecía. 

 A pasada semana na fila dun supermercado, unha nena lle dicía a seu pai: 

“Papá, a que son a mellor da clase por non suspender ningún exame?” O pai asentiu 

coa cabeza orgulloso da súa pequena e todas as persoas que había ao redor da caixa 

riron como dicindo…”Ai que nena máis mona”. 

 Sinceramente, oír estas conversacións desconcértanme, asústanme e me 

atemorízanme. Era consciente de que a Intelixencia Emocional era escasa na 

actualidade e que a tradición de dar máis importancia ao cociente intelectual 

estaba aínda moi arraigado na sociedade. Pero ata estes extremos? Para os que non 

saiban o que é a Intelixencia Emocional, e aquí unha definición esprés: É a 
habilidade de manexar, percibir, comprender e utilizar de maneira equilibrada 
as emocións e entender as dos demais. E agoa ven a pregunta do millón, por que é 

mais importante sacar un nove en lingua, ou ser a primeira da clase, que facer risa 

a un compañeiro que estaba triste?  

 Por desgraza, todavia hai pais que se senten máis orgullosos do que os seus 

fillos saquen un 9 nunha sinatura que de que axudaran a un amigo que se atopaba 

mal. Señores, señoras, alumnos en xeral e pais, se seguimos así seguiremos 
educando para unha pequena persoa sen empatía, sen humildade e que non terá 
nin un ápice de comprensión cara os demais. E ese, desde o meu punto de vista 

non educativo. 

 De igual modo, hai pais e educadores que forman a os seus fillos dunha 

maneira moi distinta que a anterior. Hai pais que se sentirán orgullosos polo feito 

de que o seu fillo estivese cun amigo que se atopaba mal e por haber animado a un 

compañeiro que suspendera un exame. 



 Hai educadores e profesores que para eles o mellor ou a mellor da aula 
é quen comparte as súas pinturas con outros, quen non se ri do outro por dicir 
unha resposta errónea, quen axudara ao compañeiro do pupitre de atrás a 
facer unha tarefa na clase. Esas persoas levan os meus aplausos e a miña 

confianza. Tede claro, que así estades formando a nenos e nenas solidarios, 
comprometidos e con valores. 

 Ocórrenseme dúas situacións futuras: 

A) O neno que se cría mellor que os outros por haber obtido un nove, 
finalmente conta cun expediente académico formidable; matrículas de 

honra e premios por ser o mellor da súa promoción. Pero no seu primeiro 
día de traballo ten unha gran problema; non sabe como tratar aos 
demais e nin moito menos poñerse non lugar dos seus compañeiros. O 
que denominamos empatía e por  tanto, carecería dela. 

 

B) O neno que fixo rir a o seu amigo cando estaba triste, o que animou 
e axudou ao seu compañeiro a aprobar o seguinte exame, o que 
compartiu as súas pinturas cos demais e o que nunca se riu de 
ninguén por equivocarse acabou os seus estudos con altibaixos, o seu 
expediente académico non é nada do outro mundo e non recibiu ningún 

premio por ser o mellor da clase. Pero no seu posto de traballo os seus 
compañeiros din que sempre está disposto a axudar no que se 
necesite, que é unha persoa solidaria, con empatía, comprometida 
con seus valores e que están desexando traballar no grupo con el. 

Que situación máis diferentes, verdade? 

 Amigos e amigas, non se é mellor que ninguén por ter unha nota numérica 

máis alta nun papel. Non se é mellor que ninguén por ter tres carreiras e un 

doutorado. Non se é mellor persoa por haber recibido premios no ámbito 

académico. Se é mellor persoa ao ser conscientes do mundo que nos rodea e 
aportar o noso gran de arena para que sexa un lugar mellor. Se é mellor persoa 

ao comprometernos por unha causa, axudando así aos demais por exemplo ou ao 

loitar por un valor. Se é mellor persoa ao expresar as nosas emocións e comprender 

as dos outros. 

 Espero poder ver algún día que se da a mesma importancia á intelixencia 

emocional que ao cociente intelectual. O meu admirado Daniel Goleman, autor do 

libro “Intelixencia Social” di: “As persoas con habilidades sociais ben desenvoltas 

teñen máis posibilidades de sentirse satisfeitas e ser eficaces na súa vida, e de 

denominar aos hábitos mentais que favorezan a súa propia produtividade; as 



persoas que non poden poñer certo orden na súa vida emocional libran guerras 

interiores que sabotean a súa capacidade de concentrarse no traballo e pensar con 

claridade”. Así pois, xa vai sendo hora de que se faga un pouco de caso. 

 


