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Capacidade, competencia e corazón
08/06/2019 Liceo, Betanzos
Ada  Vázquez,  Javier   Sánchez  e
Candela  Lagares entrevistan  a  Mar
Romera Morrón

Mestra, licenciada en pedagoxía e especialista
en intelixencia emocional. Traballou en todas
as etapas do sistema educativo. É autora dos
libros  “A  familia:  primeira  escola  das
emocións” e “A escola que quero”

Ada: Cal é a escola que ti queres?
Mar: A escola que eu quero é a escola que ama
aos nenos e nenas,  respetaos por quenes son e
non  polo  que  fan.  Poderíamos  dicir  que  é  “a
escola do ser” non a do saber.

Candela:  Como  podemos  garantir  o  dereito  á
diversidade?
Mar: O  dereito  á  diversidade  hai  que  garantilo
polo mero feito de ser seres humanos. Tras unha
reflexion co parentesco dos roedores, sacamos a
conclusión que a sociedade evolucionou.

Javier:  Poderíase  usar  a  tecnoloxía  para  dar
importancia á opinión dos nenos na sociedade?
Mar: Non son partidaria de quitar os móviles no
centro pero debedes de saber que o feito de ter
información  non  significa  que  se  sepa  como
manexala e actualmente, as persoas da vosa idade
son escravas sin sabelo. Isto é, facedes todo o que
se vos impón.

Ada:  Que ou quen te inspirou a publicar o teu
libro “ La escuela que quiero”?
Mar: A editora ten moito que ver e tamén a axuda
que me pedían as familias sobre o tipo de centro
no que escolarizar ao seu fillo. Ademais o libro vai
equipado  cunha  canción  en  cada  capítulo  que
describe unha emoción. 

Candela: En que consiste “Integratek”?
Mar: É unha empresa que difunde metodoloxías e
formación  dende  a  base  de  que  “  non  todos
aprendemos da mesma maneira”. Esta publicou a
semana pasada un libro no que ensina a educar
con  capacidade,  competencia  e  corazón.  As
chamadas 3C.

Javier: Que é máis importante, a axuda dos pais
ou dun profesor?
Mar: Non hai unha resposta única a esta pregunta
xa  que  a  escola  está  creada  para  compensar  o
que,  nalgunhas  ocasións,  as  familias  non poden
dar  de  forma  natural.  Ben  porque  non  teñen
recursos ou ben porque non saben facelo como
deberían. Eu creo que os nenos deberían sentir o
éxito polo menos unha vez ao día  na escola.

Ada:  Como  pensas  que  debería  ser  a  relación
entre un alumno e un profesor?
Mar: No momento que o profesor se fai amigo do
alumno,  o  neno  queda  sen  profesor.  O  mesmo
pasa cando un pai se fai amigo do seu fillo. Para o
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neno,  estas  figuras  son  de  referente,  e  non
significa  que  non  poida  haber  cariño.  Sempre
cando  ese  cariño  sexa  esixirte,  acompañarte
incondicionalemente... Polo tanto, eu creo que a
relación  debe  ser  de  respeto,  á  vez  que  de
confianza.

Candela:  En  que  etapa  dos  estudos  se  poñen
máis trabas ás persoas con algunha diversidade?
Mar: Non  hai  unha  etapa  fixa.  É  en  todas.  Hai
nenos  que  non  reciben  ningún  tipo  de  recurso
cando teñen algunha deficiencia.  Polo tanto,  eu
creo que o ser diferente é complicado en calquera
sitio.

Ada: Que opinas dos deberes escolares?
Mar: Non hai  ningunha opinión, os deberes son
ilegais  e  paréceme  que  acentúan  máis  as
diferenzas  porque  non  todo  o  mundo  ten  a
mesma  situación  persoal  na  casa.  As  tarefas
escolares non teñen ningún sentido, pero non hai
que confundir esto con crear vínculos de relación
entre a casa e a escola, o cal é necesario.

Javier: Podería existir unha educación mellor sen
exames?
Mar: Avaliar  non  é  calificar.  Temos  un  sistema
mecanicista  dende  o  século  pasado  onde
seguimos  utilizando  un  únco  sistema  de
avaliación. O exame, o cal non ten sentido xa que
existen moitos máis criterios de avaliación.
Ada: As 3Cs: competecia, capacidades e corazón,
están  relacionadas.  Que  pasa  se  falta  unha ou
máis?
Mar: Eso é imposible porque o ser humano é todo
iso, somos un todo integral.

A escola que quere Mar é a escola que ama aos
nenos, a escola do ser non do saber. 

Moitas grazas Mar  pola túa atención. 
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