
Grupos de encontro 
para nais e pais da 

ANPA do CEIP Ramón Cabanillas

Descrición xeral: Os grupos de encontro son un proxecto  formativo para nais e pais da ANPA do 

CEIP Ramón Cabanillas, centrado no proceso educativo e comunicativo cos nosos fillos e fillas, que 

ten como finalidade a de xerar un espazo de aprendizaxe onde as nais e pais asistentes poidan 

coñecer  recursos  e  ferramentas  útiles  para  empregar  na  educación  dos  nosos  fillos  e  fillas, 

resolvendo aquelas dúbidas e inquedanzas que máis nos poidan preocupar no noso rol como nais 

ou  pais.  As  sesións  están  intencionadamente  interconectadas,  seguindo  unha  linealidade  que 

facilita  o  proceso  formativo  e  que  remata  co  deseño  dun  instrumento  para  a  melloras  das 

destrezas das nais e pais no proceso educativo.

Estrutura dos grupo de encontro: Os grupos de encontro constarán de 5 sesións (unha mensual) 

na que se  abordarán diferentes  ámbitos  temáticos  de especial  interese para a educación dos 

nosos fillos e fillas.

Temáticas a abordar: As temáticas e datas de cada sesión serán as seguintes:

Sesión 1: 12 febreiro “Os estilos educativos. Establecendo normas e límites”

Sesión 2: 12 marzo “Facilitadores e obstaculizadores da comunicación cos nosos fillos e fillas”

Sesión 3: 9 abril “A importancia da afectividade e a educación emocional”

Sesión 4: 7 maio “Estratexias eficaces para a resolución de conflitos”

Sesión 5: 11 xuño “Como podo integrar as destrezas aprendidas na miña vida cotiá?”

Lugar e horario dos grupo de encontro: Os grupos de encontro celebraranse na biblioteca do CEIP 

Ramón Cabanillas en horario de 16´30h.  a 18´30h.

Imparte: Ramón Molina Gómez. Educador social e pedagogo. Arelar Xestión Socioeducativa 



Breve explicación dos contidos:

• As etapas evolutivas no desenvolvemento dos nosos fillos e fillas.

Debemos de saber cales son as características esenciais no proceso evolutivo dos nosos 

fillos e fillas e as súas necesidades, xa que resulta un aspecto fundamental para empatizar 

e comprender algún dos comportamentos que poidan acontecer

• Estilos educativos na familia. Establecendo normas e límites. Estratexias educativas.

É fundamental identificar os estilos educativos usados na relación educativa entre nais e 

pais  e  fillos/as,  e  como  partindo  do  estilo  axeitado  podemos  desenvolver  estratexias 

efectivas para o establecemento de normas e límites na convivencia no seo familiar.

• Facilitadores e obstaculizadores da comunicación cos nosos fillos e fillas.

Na  nosa  práctica  cotiá  como  nais  e  pais  temos  integrados  unha  serie  de  pautas 

comunicativas que poden facilitar ou bloquear  a comunicación.  Realizar unha correcta 

identificación dos mesmos, aprendendo a establecer estratexias efectivas para a relación 

educativa vai a axudarnos enormemente na nosa complexa tarefa de nais e pais.

• A importancia do vínculo afectivo entre pais, nais e fillos/as.

A  expresión  e  xestión  dos  afectos  é  un  aspecto  fundamental  na  construción  da 

personalidade  do  noso  fillo  ou  filla,  polo  que  a  aprendizaxe  emocional  ten  moita 

importancia  na  relación  educativa.  Aprender  a  identificar  as  emocións  e  a  expresalas 

axeitadamente no seo familiar é un valor de gran trascendencia.

• Estratexias eficaces para a resolución de problemas: técnica de resolución de problemas, 

o método “todos gañan”, técnica de contratos,,.....

Na  relación  cos  nosos  fillos  e  fillas  aparecen  a  cotío  situacións  complexas  de  difícil 

solución. Realizar unha correcta análise da situación e a posta en práctica de diferentes 

habilidades sociais a través de diferentes técnicas e recursos, poden facilitar o proceso 

comunicativo, e polo tanto a resolución do problema.

• Integración  de  contidos  para  a  miña  aplicación  persoal. (Plan  de  Mellora  Persoal.) 

Proceso avaliativo do proxecto.

Finalmente cada nai ou pai, terá a oportunidade de desenvolver de xeito práctico tódolos 

contidos  abordados  e  deseñar  un  Plan  personalizado  para  a  mellora  das  destrezas 

educativas, e poder levalo á práctica se a así o desexa.


