
Centros de Atención de 
Día defínense na normati

va galega1 como "equipamen
tos que lles proporcionan duran
te o día a menores en situación 
de risco, desamparo ou confli
to social, unha serie de servi
zos de apoio socioeducativo e 
familiar, co obxecto de favore
cer o seu proceso de normaliza
ción". Estes equipamentos, in
dependentemente de se están 
integrados ou non en centros 
de acollemento residencial, po
den ser de dous tipos: de aten
ción básica ou de atención inte
gral. Ambas as tipoloxías difiren 

i Decreto 329/2005 polo que se regulan os 
centros de menores e os centros de atención 
á infancia 

nas prestacións que ofrecen (de 
alimentación, hixiene, vestido, 
apoio escolar, transporte ... ) e 
nos tempos de estancia (perío
dos lectivos ou fins de semana e 
vacacións, horarios flexibles ou 

fixos ... ). 

As familias acceden derivadas 
principalmente polos equipos 
técnicos do menor. Son estes 
equipos quen, en función das 
necesidades detectadas, esta
blecen horarios, prestacións e 
uns obxectivos iniciais de tra
ballo cola menor e coa familia. 
Polo mero feito de asistir ao re
curso, unha vez adoptada a me
dida, algunhas das necesidades 
son resaltas. Por exemplo, casos 
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de conciliación laboral ou can
do unicamente existen dificulta
des económicas puntuais. Situa
cións que, ás veces, poderían 
ser cubertas tamén con outros 
recursos (comedores escolares, 
ludotecas, actividades extraes
colares ... ). Con todo, a función 
principal da atención de día é 
de carácter fundamentalmen
te educativo e radica na adqui
sición de hábitos e habilidades 
básicas por parte das infancias, 
así como en propiciar cambios 
na dinámica familiar que per
manezan máis aló da súa estan
cia ou relación ca centro de día. 
A reflexión que propoñemos 
céntrase neste punto, no labor 
educativo realizado no Centro 
de Día de Menores de Ferro! 
(CDMF). 

A diferenza doutros centros da 
mesma natureza, no CDMF as 
familias son derivadas princi
palmente dende os servizos so
ciais municipais e asisten de for
ma voluntaria, é dicir, no caso 
de que decidan prescindir des
te recurso, teñen a plena liber
dade para facelo. Dispoñemos 
de 75 prazas para nenas/as de 
entre O e 12 anos que presentan 
unha gran diversidade de ca
racterísticas (culturas, relixións, 
necesidades educativas espe
ciais ... ). En canto ás prestacións, 
podería ser clasificado como 
de atención básica, con presta
cións complementarias propias 
da atención integral: atención 
en períodos vacacionais (agás 
domingos e festivos) e amplo 
horario de apertura (de 08:00 a 
22:00). 

Respecto ao traballo educa
tivo, para sistematizar a inter
vención, os centros de meno
res cantan con distintos niveis 
de planificación (grupal e indi
vidual) que veñen determinados 
pala lexislación 2• Nos últimos 
anos implantáronse tamén pro
tocolos de actuación comúns a 
todas as tipoloxías, nos que se 

Orde do 1 de agosto de 1996 pola que 
regulan os contidos mínimos do Regulamento 
de réxime interior e o Proxecto educativo dos 
centros de atención a menores. 

especifica o contido dos docu
mentos e rexistros de abrigado 
cumprimento3• Estas ferramen
tas de xestión axudaron a unifi
car o traballo realizado nos dis
tintos equipamentos. Ademais, 
en moitos centros, entre eles 
o naso, implementáronse sis
temas de xestión de calidade. 
Concretamente, a intervención 
socioeducativa pódese dividir 
en tres momentos ou procesos: 

As actua-
cións previas ao ingreso van en
camiñadas a coñecer a situación 
familiar (unidade de conviven
cia, contexto social, historia fa
miliar, características do menor, 
outros recursos implicados ... ) e 
sentar as bases da relación fami
lia-centro e menor-centro. Para 
conseguir este obxetivo ségue
se un procedemento que inclúe 
entrevistas onde participan a fa
milia, a dirección e a educado
ra-titara, nas que se explica a 
forma de traballo (seguimentos, 
rutinas, normas ... ). É de ter en 
canta que cada familia e cada 
menor achégase cunhas expec
tativas determinadas, axusta
das á realidade ou non, que po
den condicionar a intervención 
e que son o punto de partida da 
mesma. De cara ao nena/a é im
portante que coñeza con ante
lación o motivo da súa asisten
cia a este centro, ser flexibles no 
cumprimento de normas das di
ferentes rutinas e acompaña
lo durante o tempo que precise 
para a súa adaptación. 

'•111 A intervención 
grupal vertébrase a través da ar-

Os documentos e rexistros de abrigado 
cumprimento son: o Proxecto Educativo de 
Centro (PEC), que define e describe a iden
tidade do mesmo e a forma de traballo con
creta en cada un deles. A Programación Anual 
(PA), que recolle a análise da situación actual 
tanto no referente á xestión xeral do centro 
como nas características da poboación aten
dida e establece os programas educativos, 
obxectivos concretos de trabal lo para ese ano 
e as actuacións correspondentes. A Memo
ria Anual (MA), na que se rexistra a avaliación 
dos obxectivos educativos e da xestión feita, 
Por último, nos Proxectos Educativos lndivi
duais (PEI) e Informes de seguimento, cunha 
temporalización máxima de carácter semes
tral, determínanse e avalíanse as necesida
des de cada un dos/as menores e establéce
nse obxectivos de traballo personalizados e as 
actuacións precisas para logralos. 
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ganización de diferentes progra
mas estables que se correspon
den coas rutinas diarias: hixiene, 
alimentación, apoio escolar e 
ocio e tempo libre. Os obxecti
vos fundamentais son a apren
dizaxe de hábitos axeitados e o 
desenvolvemento da autonomía 
e responsabilidade na súa rea
lización. Aspectos transversais 
como a coeducación, a aprendi
zaxe de resolución de conflitos 
e habilidades sociais son traba
lladas tamén a este nivel. Deste 
xeito abórdanse moitas das di
ficultades individuais comparti
das por gran parte das infancias 
atendidas. 

Mais esta perspectiva non é su
ficiente para dar resposta a moi
tas situacións que comprende
rían dificultades específicas en 
calquera das áreas de desen
volvemento (intelectual, emo
cional, actitudinal. .. ) e nas 
que sería necesario establecer 
obxectivos e actuacións perso
nalizados e mesmo coordinados 
con outros recursos (escala, cen
tros de educación especial, saú
de mental infanta- xuvenil ... ). 

O traballo coa familia nestes 
equipamentos é tamén outro 
eixo fundamental. Preténde
se que non sexan meros espec
tadores, algo común ás veces. 
Obxectivo ambicioso pero im
prescindible que pasa por au
mentar a súa activa implicación 
no desenvolvemento do/a me
nor. Para conseguir este traba
llo conxunto, mantense coas fa
milias un contacto case diario, 
ademais de reunións periódi
cas nas que son informadas da 
evolución do nena ou da nena 
(adaptación, consecuc1on de 
obxectivos, dificultades e a súa 
abordaxe). Nalgúns casos már
canse obxectivos concretos de 
traballo con elas. Son aqueles 
nos que a dinámica familiar, os 
estilos parentais e outras pro
blemáticas dificultan un desen
volvemento axeitado do menor. 

O papel da educadora, polo 
tanto, non é substituír a país/ 
nais ou titares asumindo a toma 



de decisións por eles, senón 
atender as súas necesidades e 
dificultades na crianza median
te a orientación e o apoio. Por 
exemplo, dende o CDMF, é ha
bitual orientar cara ao estable
cemento de límites e reforzas, 
pautas de hixiene, alimentación, 
recomendar actividades de ocio 
en familia e incluso acordar con 
eles cando acudir ao pediatra 
ou a titarías escolares. No caso 
de que interveñan coa familia 
outros profesionais dos servi
zos de protección, todas estas 
actuacións faríanse dun xeito 
coordinado. Tamén forma par
te do labor do educador/a reco
ñecer cando a atención de día 
non é suficiente para a protec
ción do/a menor ou cando non 
é necesaria para o funciona men
to da familia. 

' 1 ' A baixa 
dunha ou dun menor pode vir 
motivada polo cumprimento da 
idade máxima, por vontade da 
familia ou por decisión dos ser
vizos sociais, no caso en que 
a derivación se tramitara des
de este nivel de intervención. 
Na medida do posible intenta
mos preparala sempre. Como 
en todo proceso de interven
ción, a variabilidade de situa-

'chegas imprescindibles 
tanto no campo teórico 

como nas prácticas educativas 

do naso tempo 

dirixicl:1 por 

cións fai que non se poda esta
blecer unha pauta común. Non 
obstante, cando se produce por 
motivo de idade e cando coñe
cemos con antelación a saída, 
sempre que sexa posible, re
dúcese o horario, días de asis
tencia, oriéntase á familia e ao 
pequeno/a cara a outras acti
vidades do contorno, facilítase 
que o nena/a poda ir ou vir só, 
etc. 

Outra situación a destacaré can
do se adoptan outras medidas 
de protección (separación da fa
milia). Nestes casos, non habi
tuais, acompáñase ao menor no 
proceso de separación (facilíta
se que poda expresar os seus 
sentimentos, aclarar dúbidas ou 
medos ... ). Coidar este momen
to é básico pero soamente é 
posible facelo coñecendo a me
dida adoptada con algunha an
telación. 

Non é tarefa sinxela reflectir en 
tan poucas liñas o labor des
envolvido en calquera progra
ma ou servizo de protección ao 
menor. Labor ao que os profe
sionais nos enfrontamos diaria
mente, cada vez máis, con es
casos recursos e sen persoal 
técnico suficiente. No CDMF un 

' 

ele llbtoria di\ Fducación clti USC 

dos principais retos é a profesio
nalización do seu persoal edu
cativo, imprescindible para que 
o servizo perdure e para que o 
trabal lo desenvolvido coas fami
lias poda ser maior e de calida
de. 

Queremos concluír facendo 
unha aposta clara pala atención 
de día e a nasa forma de enten
dela, na que as familias son o 
principal recurso de protección 
e na que a variedade de situa
cións (conciliación, vulnerabi
lidade, risco, desamparo) e de 
características (culturais, NEE, 
relixións ... ) posibilitan a aprendi
zaxe e o enriquecemento de to
dos/as nós (menores, familias e 
profesionais).: 

kalandraka 


