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Estudei Maxisterio hai máis de dúas décadas, aínda
que levo exercendo como mestra de Educación
Infantil tan só 9 anos.
Digo tan só, porque penso que podería ter moitos
máis anos de experiencia nas miñas costas, pero
seguramente non sería a mestra que son hoxe
enriquecida polas experiencias vividas antes de
entrar nas aulas.
Nacín en Galicia, aínda que os primeiros anos da
miña vida pásoos en Alemaña, atendida pola miña
nai, meu pai, unha avoa "non avoa" e as miñas
coidadoras da "Kindergarten" máis prestixiosa de
Munich. Son a primeira filla dunha parella de
emigrantes de orixe galega: meu pai da Limia e
miña nai do Salnés.
A miña decisión de ser mestra non foi unha
vocación desas que aparecen cando empezas a
pensar no que queres facer cando sexas maior, en
realidade estudo Maxisterio porque nada me
impide facelo e non teño ningunha outra
preferencia.

As aulas
fóra das aulas
Aprender sempre foi a miña gran
vocación.
Son das que penso que non tiña claro o que me gustaba
facer na vida, ata que comecei a traballar logo de rematar
os meus estudos. Foi nese momento cando me decatei, de
que o que máis me gustaba facer era aprender, e iso
debeu ser o principal motivo polo que cheguei a esta
profesión, porque aprendes a cada momento de xeito
consciente ou inconsciente.

Os meus valores e
principios foron
traspasados á miña
metodoloxía de ensino"

Actualmente exerzo como mestra dun grupo
mixto de educación infantil, que conta con
alumnado de entre 3 e 6 anos. Estamos nun
centro da comarca do Salnés situado na ría
de Arousa, no concello de Vilanova de
Arousa, chamado CEIP Viñagrande-Deiro.
Os
meus
valores
e
principios
foron
traspasados á miña metodoloxía, que ten
como
principal
obxectivo
favorecer
a
felicidade das persoas que me rodean.
Son unha amante da natureza: a praia, a
micoloxía, o sendeirismo, as carballeiras, as
hortas... e as miñas grandes afeccións son a
repostería, a música e as manualidades.
Todas estas actividades só cobran sentido se
podo practicalas, e se é acompañada e
guiada polos meus, moito mellor.
Grazas a estas experiencias da miña vida
cotiá e a formación que fun adquirindo estes
anos, as metodoloxías vivas e activas,
favorecidas polas experiencias na natureza,
son os eixos da miña pedagoxía.
Considero que o contacto coa natureza é tan
importante durante a primeira infancia, que
trato de realizar de forma sistemática cada
semana sesións nas que
se desenvolven
actividades de observación libre ou guiada
(como a "Busca de tesouros" que aparece na
imaxe da páxina anterior), recollida de lixo
na contorna da escola, xogos colaborativos
no monte ou na praia e pequenas rutas que
favorecen a actividade física e a exploración.
Outro dos meus piares é "emociónate para
emocionar",
suscribindo
a
frase
do
prestixioso doutor Francisco Mora ´O cerebro
só aprende se hai emoción"

