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“Temos que cambiar a formación do profesorado”

7 de xuño,  Betanzos 2019.  Lucía Fernández,
Jaime  Carro  e  Adriana  Facal entrevistan  a
Roberto  Maquieira  García, mestre
especialista  en  Pedagoxía  Terapéutica  e
licenciado en Ciencias da Educación. Exerceu
como  mestre  en  todos  os  niveis  e  leva  10
anos  exercendo  como  orientador.  É  un  dos
fundadores de Mudare.  

-Cando naceu a organización e porque?

A  organización  e  moi  recente,  naceu  en
agosto do ano pasado. O motivo fundamental
foron  as  inquedanzas  dalgúns  profesores
cando  vemos  que  a  educación  necesita
transformarse,  por  que  vemos  que  a

sociedade  está  cambiando  moi  rápido,  pero
non  vemos  que  os  coles  e  nos  institutos
cambien  tan  rápido.  É  dicir,  temos  uns
métodos  de  ensinanza  que  non  se
corresponden aos  tempos nos que estamos.
Entón,  a asociación nace para transformar a
sociedade transformando primeiro o ensino.

-Como enfrontades o traballo?

Con  ilusión.  Sabemos  que  vai  ser  moi
complicado e ás veces temos que pensar que
as utopías poden levarse acabo, porque senón
non iniciaremos ningún proxecto. 

-Como  pretendedes  visibilizar,  á  sociedade,
os problemas da educación?

Primeiro,  se  queremos  transformar,   temos
que formarnos nós. E cando nos formamos o
contaxiamos ao resto dos compañeiros e de aí
é  de  onde  partimos.  Pero  a  nosa  proposta
inicial non é visibilizar , o que pretendemos é
que  compañeiros  que  teñan  as  nosas
inquedanzas estén con nós, pero a través do
ensino.

-En que consiste o voso traballo?

É  un  traballo  complicado.  Montar  unha
asociación non é unha cousa tan fácil . Porque
hai uns trámites administrativos, tes que levar
un papeleo,  tes  que ter  persoas  dispostas  a
axudar, porque non todas queren gastar o seu
tempo  nestas  cosas,...  Polo  tanto  resulta
difícil, de momento estamos ilusionados, que
iso é fundamental.

-Cantos membros forman a asociación?
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 A asociación agora mesmo conta cunha xunta
directiva  na  que  somos  9  persoas.  E  nun
futuro queremos ter socios, porque agora só
temos  simpatizantes.  Porque  acabamos  de
nacer,  pero  neste  tempo  xa  levamos  feito
moitos proxectos.

-Que hai que facer para unirse?

Nós temos un espazo web. mudare.org. Podes
acudir  alí  para  facerte  simpatizante.  Tamén
podes formar  parte dun grupo de telegram.
Tamén  temos  Facebook,  Instagram,  Twitter,
Whatsapp,...  A  idea  é  que  os  simpatizantes
estean  no  grupo  de  telegram  para  estar
informados  do  que  facemos  se  queren
integrarse nos grupos de traballo.  Temos un
grupo de traballo en Coruña e outro que vai
empezar o curso que ven en Vigo.

-De  momento  cal  é  o  maior  éxito  que
tivestes? 

O maior éxito que tivemos foi a resposta que
está tendo nos nosos compañeiros. Que poida
haber tanta xente interesada e implicar o seu
tempo libre neste proxecto para nós e un gran
éxito. . 

-Porque a asociación se chama Mudare?

Mudare  ten  que  ver  con  “mudar”  que
significa  cambiar  en  galego.  Queriamos  un
termino  que  fose  galego  e  que  indicara
cambio.  A  “e”  do  final  é   unha  persoa  cos
brazos abertos, xa que nós queremos acoller a
todas  as  persoas  e  ao  mesmo  tempo
transformar e cambiar. 

-Que vós levou a formar á asociación? 

Hai varios motivos, algúns deles teñen que ver
coa  nosa  experiencia  como  titores.  Como
cando vemos que hai nenos moi intelixentes
aos que lles costa moito aprender. Ao mellor o
que ten que cambiar é o colexio e non o neno.
O terreo é o que se ten que adaptar á semilla
e non a semilla  ao terreo.  Isto é o que nos
move a transformar á educación. 

-Que te levou a escoller a educación?

Eu quería estudar dereito, pero eramos cinco
irmáns,  polo tanto eu sabía que non podía ir
á  universidade  porque  non  había  cartos.  O
único  que  podía  estudar  era  maxisterio.
Cando rematei a carreira, dinme conta que si
me gustaba a educación.  Traballei  nun cole,
tamén descubrín que me gustaban os nenos.
E  xa  me  metín  de  pleno,  sobre  todo  en
primaria.

-Que  propostas  tes  para  mellorar  a
educación?

Temos que cambiar  o  sistema de formación
do profesorado, xa que é moi antigo, onde os
profes que van ser profes son ensinados por
xente que nunca pisou un aula de infantil ou
secundaria.  Hai  que  cambiar  a  forma  de
seleccionar  ao  profesorado  para  que  entre
nos colexios.   Porque as probas son de tipo
memorístico  e  non  avalían  as  condicións
humanas e de empatía que deben de ter as
persoas que están con outras persoas. Tamén
habería  que  fomentar  intercambios  de
experiencias  innovadoras  e  transformadoras
nos coles. Tamén hai que intentar facer máis
prevención  nos  cursos  máis  baixos,  onde  se
están  xerando  moitas  dificultades  de
aprendizaxe.  Hai  moitas  cousas  que  se
ponden  facer  aínda.  Pero  aí  estamos,
intentando pouco a pouco poñer o noso gran
de area con humildade. 
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Queremos  darlle  as  grazas  a  Roberto  por
responder  ás  nosas  preguntas.  E
desexámoslle  a  Mudare  que  logre  cumprir
todos os seus obxectivos .                   
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