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Milagros Lorenzo Méndez, Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación na Universidade de Santiago,
actualmente é Directora de “Comunidade Terapéutica” de Proxecto Home de Galicia.

Na miña casa dicíannos que había que estudiar para chegar a ser alguén na vida. Que o traballo dos labregos
era duro, ingrato e por riba, porco. Con esa motivación cheguei ó Instituto das Lagoas a face-lo 1º de
bacharelato. Daquela, falabamos en galego os/as que viñamos dos pobos e a min, estudiar non me entusias-
maba demasiado. Sentíame un pouco perdida ( pero, ¡quen sabe si esa sensación a seguen a ter os rapaces e
rapazas que chegan por primeira vez o mesmo lugar,...!).

Lembro con especial cariño as clases de Filosofía, eran as miñas preferidas. Axudábanme a reflexionar, a
observa-la realidade dende outra perspectiva. Porque o que só é certo é que daquela non era moi habitual
discrepar da autoridade establecida, nin saír con pancartas en manifestacións, nin tan sequera tinxirse o pelo
de coloríns...¡25 anos son todo un mundo de cambios!

Malia non adora-los estudios, rematei a licenciatura de Filosofía e Letras pola sección de Psicoloxía, poste-
riormente vivín en Madrid e Italia, formándome para traballar con toxicómanos/as. Levo xa moitos anos na
Fundación Monte do Gozo (Proxecto Home), e estou convencida que a educación (tanto na escola coma no
instituto) permite levar á práctica medidas preventivas para problemáticas como as adiccións e outros tras-
tornos alimentarios, depresións, ansiedade...Si en teoría se prepara ós alumnos/as para a vida, debería
facilitárselles unha información básica respecto das drogas, xa que é seguro que nalgunha ocasión llas han
de ofrecer. Axudar a darlle un sentido a aquelo que se fai; soporta-lo malestar que conlevan moitas situacións
polas que hai que pasar; saber loitar por unha meta e demorar unha recompensa altamente desexada: valora-
los pequenos logros que se van acadadando; ser tolerantes, constantes, pórse na pel dos outros; saber mar-
carse un límite; aprender que por ser diferentes non se é nin mellor nin peor, saber establecer un orde de
prioridades e te-la flexibilidade de adaptalo ás necesidades; comunicarse claramente... Capacitar para ser
quen de tomar decisións propias baseándose en informacións fiables

Eu non falaría “dunha educación para as drogas”, senón dunha educación para a saúde, o benestar e o
desenrolo de tódalas capacidades que temos. Dende esta visión reflexionaría con tódolos educadores/as que
no seu labor cotiá teñen o privilexio de compartir un anaco de vida dun mozo/a e animaríaos a converterse
nun modelo en pro de facilitar unha EDUCACIÓN INTEGRAL.

Na miña época de estudiante do IES das Lagoas aínda acababa de morrer Franco, primaba máis a memori-
zación que a formación do pensamento crítico, a intelixencia emocional non contaba demasiado, e os temas
transversais estaban por inventar (aínda que sen estar escritos en ningún documento oficial, había moitos
educadores/as que, dende hoxe, teño claro que os incluían dentro das súas ensinanzas). Por iso, podo afirmar
sen lugar a dúbidas que aprendín a toma-las miñas propias decisións naqueles anos (aínda que daquela eu
non o sabía).

O QUE APRENDÍN, SEN DECATARME


