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dade arredor da información que 
circula sobre a crianza?, como 
se pode conseguir que os nosos 
nenos e as nosas nenas sexan feli-
ces? Estas son algunhas das cues-
tións que se presentan no noso 
día a día.

As nais asisten a sesións de prepa-
ración para o parto coa matrona. 
Ao acabar non marchan. Ás veces, 
a matrona tampouco. É o tempo 
de Preescolar na Casa. Unha pro-
fesional deste servizo debate con 
elas sobre a educación da persoa 
que vai nacer, per%lan o seu papel 
como educadoras e concretan ese 
proxecto, probablemente un dos 
máis importantes da súa vida. 

Apréndese a 
ser pais e nais
responsables?

Nunha sociedade na que aínda é 
moi frecuente escoitar “é moi pe-
queno para aprender”, “mentres é 
bebé só come e dorme”... cómpre 
valorizar os primeiros anos da vida 
e clarexar a importancia da edu-
cación dende antes de nacer. Os 
nenos e as nenas non traen instru-
cións para tratalos e, con frecuen-
cia, crese que calquera persoa 
polo simple feito de ter un %llo, 
xa ten capacidade su%ciente para 
coidalo e educalo. 

Subestímanse as actitudes e os 
comportamentos dos adultos vin-
culados afectivamente ao bebé, 
esquecendo que as persoas que 
os atenden deixan neles unha 
pegada de grande importancia. 
As experiencias da infancia teñen 
sempre repercusións na vida pos-
terior, sobre todo no que atinxe á 
seguridade, autonomía, curiosida-
de, capacidade de creación e res-
ponsabilidade. 

En Preescolar na Casa estamos 
convencidos de que se necesita 
aprender a ser pais e nais, de aí 
que defendamos a educación an-
ticipadora e organicemos reunións 
de orientación con nais no tercei-
ro trimestre de xestación. As fami-
lias, especialmente, as que van ter 
o primeiro %llo, adoitan ter moitas 
dúbidas sobre aspectos físicos e 
médicos, e sobre a maneira de 
afrontar a educación dese bebé. 
Queren fuxir dos modelos tradi-
cionais pero, como deben facer?, 
canto hai de mito e canto de reali-

e, ao mesmo tempo, proporcio-
narlles seguridade. Son moitas as 
preguntas que traen ás sesións: 
cando empezan a aprender os ne-
nos?, existe algún manual que res-
ponda ás nosas dúbidas?, como 
ensinarlles a falar, a comportarse, 
a adquirir seguridade, autonomía, 
responsabilidade?, son importan-
tes as rutinas...?

Como sempre, Preescolar na Casa 
trata de contribuír á educación 
das nenas e dos nenos a través 
das familias. Pensamos que é un 
bo investimento, pois á %n os pais 
e as nais son os seus principais 
educadores, non só nos primeiros 
anos, senón tamén ao longo de 
toda a vida. Os servizos educati-
vos profesionalizados teñen unha 
encomenda importante, pero é no 
fogar onde se crean as bases para 
o desenvolvemento de persoas 
capaces, felices e comprometidas 
coa sociedade.

O programa Empezar Cedo desen-
vólvese en seis sesións. Unhas 
mulleres asisten por primeira vez, 
outras que están a punto de dar a 
luz xa participaron noutras char-
las-coloquio. Alí deliberan sobre 
o feito de converterse en nais, de 
como foi a súa propia educación, 
das responsabilidades que deben 
asumir, de como afrontar a vol-
ta ao traballo, do papel dos avós, 
etc. Trátase de poñelas no camiño 
para crear o seu propio estilo edu-
cativo, de comprender o seu papel 
educador, valorar na súa medida 
a educación nos primeiros anos 
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