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grupos
38
programas
máis de

1.000
alumn@s

quen somos
alicce somos persoas con máis de 10
anos de experiencia en labores de prevención e de intervención no eido educativo, con todos os membros da
comunidade.
Caracterizámonos pola nosa flexibilidade, tanto ás necesidades dos centros
educativos, como en todo ao referente
á adaptabilidade dos programas ao
grupo específico co que traballamos.

metodoloxía
Empregamos unha metodoloxía puramente participativa, na
que os/as protagonistas son sempre os destinatarios/as das
nosas intervencións, favorecendo así a interiorización dos
contidos e a consecución dos obxectivos de cada programa.
É a experiencia de tantos anos o que nos permite dispoñer de
estratexias adecuadas para traballar con todo tipo de grupos,
dende aqueles caracterizados polo bo clima e nos que se fai
necesaria unha función de prevención, ata aqueles outros nos
que o nivel de conflitividade fai necesaria a súa intervención.

flexibilidade
Así, cada unha das nosas formacións, tanto con alumnado,
como con profesorado e familias, inclúe un deseño específico
e unha profunda avaliación, tanto de resultados -mediante
enquisa aberta aos diferentes grupos-, coma de procesos na
que relatamos, respectando a confidencialidade, o acontecido
e aprendido en cada unha das sesións do programa.

programación
A continuación poderedes ver os programas que temos preparados para este curso. Agardamos que as propostas que
vos achegamos sexan do voso interese. Podedes contactar
connosco para máis información e para a elaboración de
orzamentos con carácter aberto e flexible sen ningún tipo de
compromiso.
Moitas grazas pola vosa atención.

Presentámosvos as propostas de programas que
desde alicce estamos a desenvolver. Lembra que
dispoñemos dun apartado “deseño a demanda”
para adaptarnos as túas necesidades.
Para calquer consulta non dubides en contactar
connosco, sen ningún tipo de compromiso.
móvil: 687 791 379
teléfono: 981 559 090
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IE E COMPETENCIAS
SOCIAIS
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado de EP e ESO
Profesorado
Familias
Persoas con discapacidade intelectual.
Dotar ao alumnado das competencias necesarias
para mellorar as súas relacións interpersoais e
afrontar con éxito as situacións da vida cotiá.
As sesións serán desenvolvidas seguindo unha metodoloxía fundamentalmente participativa e vivencial, onde os/as participantes serán os/as protagonistas da súa propia aprendizaxe.

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

IE E COMPETENCIAS SOCIAIS
sinopse
A educación ten como obxectivo promover a formación integral dos nenos e nenas co fin de garantir o pleno desenvolvemento da súa personalidade. Isto fai preciso que na escola
se potencien, non só as capacidades cognitivas ou intelectuais senón tamén as que fan referencia ao equilibrio persoal e afectivo, as relacións interpersoais e a inserción social.
Hoxe en día sabemos do gran potencial que teñen as habilidades emocionais e sociais como mecanismo de axuda na
construción da propia identidade e promotor dun maior
benestar individual e social.
Desenvolver a Intelixencia Emocional resulta imprescindible
para chegar a ser socialmente competentes. A axeitada
identificación e xestión emocional nun mesmo e nos demais
é un piar fundamental no desenvolvemento das relacións
persoais e a empatía.
As persoas podemos aprender a relacionarnos axeitadamente cos demais (podemos aprender a ser competentes socialmente). A competencia socioemocional se aprende, polo
tanto pode ensinarse, modificarse e poñerse en práctica en
diferentes ambientes, sendo os centros educativos un dos
lugares máis idóneos para a adquisición desta competencia.
O gran valor deste Obradoiro é o de prevención, xa que o
que se busca é a aprendizaxe de novas condutas co fin de
mellorar a convivencia no centro e fomentando un clima
máis idóneo para o proceso de aprendizaxe.
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RESOLVENDO
CONFLITOS
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado de EP e ESO
Profesorado
Familias
Persoas con discapacidade intelectual.
Dotar aos destinatarios/as de estratexias que lles
permitan mellorar as súas relacións interpersoais e
afrontar adecuadamente os conflitos da vida cotiá.
A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

RESOLVENDO CONFLITOS
sinopse
Os conflitos forman parte das nosas vidas. Todas as persoas vivimos e convivimos con outras persoas diferentes a
nós, con outras personalidades, ideas, opinións... Estas
diferenzas enriquecen moito as nosas relacións interpersoais, pero tamén son fonte de conflito. É a forma que
temos de afrontar os conflitos o que fai que se convertan
nun problema ou nunha oportunidade de mellora.
No obradoiro “Resolvendo conflitos” achegamos aos/ás participantes esta visión e as diferentes formas de afrontamento que temos dispoñibles, para aprender a identificalas e a
escoller a que mellor se adapte ao conflito co que tratemos.
Nun contexto onde as persoas resolven os seus conflitos
habituais a través do diálogo e a empatía, o clima de convivencia é moito máis agradable e positivo, o que reverte
nunha maior motivación en todas aquelas tarefas que se
emprendan e nun maior rendemento.
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PREVENCIÓN
DO ACOSO ESCOLAR
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado de 1º e 2º da ESO, xa que é nos primeiros
anos da adolescencia cando se da maior incidencia de esta forma de violencia.
Previr o acoso escolar, promovendo a creación
dun clima de aula no que se favorezan as relacións
sociais e se fomente unha actitude crítica e de
rexeitamento cara a violencia, proporcionándolle
ao alumnado pautas de actuación e intervención
ante posibles situacións de acoso escolar.
Vivencial e participativa na que o alumnado será o
protagonista da súa aprendizaxe.

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR
sinopse
O acoso escolar ou “bullying” é unha das formas de violencia
que máis afecta aos estudantes de todo o mundo.
Distintos estudos realizados no noso país, sinalan que entre
o 3-5% do alumnado sufre acoso ou maltrato grave por
parte dos seus compañeir@s. Ademais non podemos
esquecer que o uso das novas tecnoloxías e redes sociais
contribúe a que esta cifra vaia en aumento e está a propiciar novas formas de acoso “ciberbulling”.
Previr o acoso escolar representa pois un gran desafío, non
sempre doado, porque as situacións de acoso se producen
moitas veces de maneira escondida, encuberta e silenciosa
fora da aula e do alcance do profesorado e familias.
Por iso é tan importante e se fai imprescindible, a posta en
marcha de medidas proactivas e preventivas, de sensibilización e formación do alumnado, xa que son os que primeiro
detectan estas situacións.
A importancia de que os moz@s se decaten que o acoso é
responsabilidade de todos, a importancia de que vexan que
os espectadores teñen un papel relevante e que empreguen as novas tecnoloxías de xeito respectuoso é fundamental á hora de frear o acoso.
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ALUMNADO
AXUDANTE
poboación obxecto
da intervención

Alumnado voluntario para pertencer á Rede de
Alumnado Solidario ou Alumnado Axudante de EP e
ESO. Programas específicos para profesorado e
presentación ás familias do proxecto.

obxectivo

Mellorar a convivencia no Centro Educativo e
previr o acoso escolar dende a participación voluntaria do alumnado.

metodoloxía

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

temporalización

Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)

ALUMNADO AXUDANTE
sinopse
Dispoñer dunha rede social é un dos factores preventivos
máis importantes para evitar situacións de acoso escolar.
Co Programa “Alumnado Axudante” dótase ao centro educativo dun equipo formado por profesorado e alumnado
cuxa finalidade é a dinamización do centro educativo, o
acollemento de novos alumnos/as, a detección de conflitos,
a axuda entre iguais e a atención á diversidade nas aulas.
A posta en marcha da rede de alumnado solidario permitirá
ao centro o aproveitamento dun gran recurso: o propio
alumnado.
O alumno/a axudante, a súa vez aprenderá a xestionar
mellor os conflitos que poidan darse entre iguais no centro,
a traballar en equipo, a poñer en marcha actividades e a
valorar as diferenzas, creando unha rede social que acolla
e protexa ao resto do alumnado.
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MEDIACIÓN ESCOLAR
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado voluntario para pertencer ao Equipo de
Mediación de 3º ciclo de EP e da ESO. Programas
específicos para profesorado e presentación ás
familias do proxecto.
Poñer en marcha o Servizo de Mediación para deste
modo, diminuír a conflitividade no centro e dotar
ao alumnado de competencias que son indispensables para a súa vida, tanto no centro educativo
coma fóra deste.
A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

Sesións de 120 ou 180 minutos.
Frecuencia semanal (flexible)

MEDIACIÓN ESCOLAR
sinopse
A Mediación é un modelo específico de intervención na
resolución pacífica de conflitos moi utilizado en diversos
ámbitos (xudicial, familiar, comunitario, internacional, etc.)
e dende fai uns anos tamén nos centros educativos.
Trátase dunha metodoloxía concreta que busca dotar ao
alumnado de estratexias de resolución de conflitos que permitan afrontar os problemas entre eles/elas de forma pacífica e dialogada.
O alumnado formado como mediador adquire unha serie de
competencias e estratexias (escoita activa, empatía, neutralidade,...) necesarias para poder axudar e comprender
aos seus compañeiros/as. A súa función como mediadores/as é a de facilitar a comunicación entre as partes en
conflito e axudarlles a entenderse e respectarse para que
sexan elas mesmas as que cheguen a un acordo. Así mesmo,
as persoas mediadas experimentan e aprenden durante a
mediación a resolver os conflitos de forma dialogada, o que
os capacita para ser quen de resolvelos por sí mesmos en
futuras ocasións.
O Equipo de Mediación estará formado polo alumnado mediador e por un ou varios profesores/as e/ou orientador/a dor/a,
que lles darán apoio na súa labor.
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IGUALDADE
poboación obxecto
da intervención

Alumnado de EP e da ESO, profesorado, familias e
persoas con discapacidade intelectual.

obxectivo

Dotar aos participantes das competencias necesarias para recoñecemento da riqueza que achega a
diversidade de xénero.

metodoloxía

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

temporalización

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

IGUALDADE
sinopse
Cada persoa é única e diferente, e esta diversidade é a que
fai do mundo un lugar de intercambio e aprendizaxe.
Apostar pola igualdade non é negar as diferenzas entre as
mulleres e os homes, senón darlles o mesmo valor.
A coeducación na escola e coas familias faise imprescindible como labor preventiva, xa que son os contextos nos
que en maior medida se produce a socialización dos
mozos e mozas.
A infancia, e sobre todo a adolescencia, son etapas cruciais
para a educación en valores e en igualdade, xa que é
cando interiorizamos máis profundamente todas as mensaxes recibidas.
Achegarlles modelos de conduta igualitarios, facerlles
conscientes dos estereotipos e provocar a aparición do
pensamento crítico para valorar as diferenzas, son os
piares nos que se asentan os nosos programas, ademais de
tratar o uso comunicativo e divulgativo que as novas tecnoloxías facilitan.
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PREVENCIÓN DE
CONDUTAS DE RISCO
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado da ESO, profesorado, familias e persoas
con discapacidade intelectual.

Informar e formar axeitada e suficientemente
para evitar comportamentos de riscos, así como
romper cos mitos, falacias e tabús que existen
nestes temas para provocar un cambio de actitudes e crenzas.

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial, onde os/as adolescentes
son os protagonistas da súa formación.
Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)

PREVENCIÓN DE CONDUTAS DE RISCO
sinopse
Neste eido levamos a cabo os seguintes programas: Prevención do Consumo de Drogas e Educación Afectivo Sexual.
Existe a crenza de que hoxe en día os mozos/as teñen acceso
a toda a información, cando o certo é que dada a gran diversidade de opcións, necesitan máis que nunca unha información rica e cientificamente razoada, libre de prexuízos e de
crenzas para facilitarlles unha toma de decisións máis
correcta, con maior autonomía e menor vulnerabilidade.
Nos obradoiros cos/coas adolescentes coidamos moito os
contidos, adaptándoos aos coñecementos e inquedanzas dos
participantes, para non espertar a curiosidade e con ela un
efecto contrario.
Trabállanse de forma transversal actitudes, habilidades e
a toma de decisións para que saiban como enfrontar situacións que se poden dar na súa vida cotiá. O traballo co profesorado e as familias ten un compoñente máis informativo, de detección e de achegamento aos adolescentes...
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APRENDER
A APRENDER
poboación obxecto
da intervención

Alumnado de EP
Alumnado da ESO,
Profesorado e familias.

obxectivo

Achegar distintas estratexias e habilidades que
permitan coñecer e aceptar o proceso de aprendizaxe para mellorar o rendemento

metodoloxía

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

temporalización

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

APRENDER A APRENDER
sinopse
Para conseguir unha boa aprendizaxe é necesario que o
alumnado queira aprender (motivación), se sinta capaz
(autoestima), saiba medrar ante os erros (resiliencia),
aprenda a manter o seu esforzo (atención) e saiba formular metas e cumprir obxectivos (intelixencia executiva).
O programa “Aprender a aprender: Como aprendo?” non
so ensina estratexias de aprendizaxe académico, tamén e
sobre todo, atende a todos estes aspectos que forman
parte da intelixencia emocional e executiva, recoñecendo a
diversidade nos tipos de aprendizaxe e aprendendo a identificar os métodos máis apropiados para cada quen.
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MOTIVACIÓN
poboación obxecto
da intervención

Alumnado de 3º ciclo de E.P.
Alumnado da ESO
Profesorado e familias.

obxectivo

Aumentar a motivación polo estudo e a consecución de obxectivos e metas no alumnado.

metodoloxía

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

temporalización

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

MOTIVACIÓN
sinopse
A motivación é a forza que nos move a acción.
Este programa de intervención intenta dar resposta, dende
unha perspectiva sistémica, á problemática que se dá,
sobre todo en períodos de preadolescencia e adolescencia, con alumnado que non tendo dificultades de aprendizaxe, está desmotivado para o estudo.
Os tipos de motivación que moven a unha persoa para
lograr os seus obxectivos difiren moito e dependen do
grado de interese que esperten as diferentes materias, do
esforzo que se dedique, da sensación de autoeficacia, do
realismo nas metas e do tipo de atribucións dos éxitos e dos
fracasos. Estes ingredientes teñen unha parte puramente
individual e outra situacional.
Así, o traballo que levamos a cabo co alumnado céntrase
nesa parte individual e intrínseca da motivación, mentres
que co profesorado e coas familias traballamos a parte
situacional e extrínseca, entendendo por extrínseco a
aprobación e posta en valor dos cambios positivos que se
observen no alumnado. Ambas son necesarias e complementarias.
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COMPETENCIAS PARA
O EMPREGO. FPB
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Alumnado de Formación Profesional Básica. Pódese
levar a cabo tanto en 1º como en 2º, aínda que o
máis habitual é desenvolvelo en 1º pola maior
carga de horas académicas de que se dispón.

Adestrar e desenvolver no alumnado habilidades
intra e interpersoais que os capacite para aumentar
as posibilidades da súa incorporación ao mundo
laboral, así como o seu mantemento no mesmo.
A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial, onde os/as participantes
son os/as protagonistas da súa formación.

Sesións de 50 ou 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)

COMPETENCIAS PARA O EMPREGO. FPB
sinopse
No momento social actual, no que atopar traballo e ser
seleccionado para un posto laboral se fai realmente complicado, resulta imprescindible e necesario dotar aos/ás
adolescentes que se están formando para a súa incorporación ao mundo laboral nunha serie de competencias e habilidades básicas que lles faciliten, non só a entrada no
mundo laboral, senón, e sobre todo, que faga que se manteñan nel de xeito exitoso.
No mundo laboral actual, valórase máis que nunca a capacidade dos traballadores/as para comunicarse cos seus
compañeiros/as, a súa asertividade, a capacidade de resolución de conflitos, negociación e traballo en equipo.
Dando resposta a esta demanda, e sendo conscientes da
necesidade que manifesta o alumnado de formación profesional básica para o axeitado desenvolvemento do seu rol
profesional futuro e o desenvolvemento destas habilidades, se propón levar a cabo este “Obradoiro de formación
en habilidades e competencias para o emprego”.
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COACHING EDUCATIVO
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Profesorado de EP
Profesorado da ESO
Familias.

Adestrar ao profesorado e familias nas competencias, habilidades e estratexias que lles faciliten liberar todo o seu potencial e o dos rapaces/zas.

A metodoloxía levada a cabo será participativa e
vivencial.

Sesións de 100/ 120 min.
Frecuencia semanal (flexible)

COACHING EDUCATIVO
sinopse
O Coaching Educativo é unha nova disciplina que pon ao
servizo do Sistema Educativo unha metodoloxía baseada na
non directividade, a cooperación e un novo concepto de
aprender a aprender, onde o profesorado pasa a ser
axente dinamizador e facilitador do coñecemento do seu
alumnado.
O obxectivo é axudar a tomar conciencia sobre cada situación persoal, xerar autocrenza positiva e fomentar a responsabilidade nas accións a levar a cabo para mellorar o
rendemento do alumnado. É dicir, facer que desenvolvan
todo o seu potencial.
A acción, tanto co profesorado como coas familias, está
baseada na aprendizaxe dunha serie de competencias e
estratexias específicas que lles permitan que os/as estudantes por en marcha os procesos de transformación e
autoanálise que os leven a facer cambios persoais e relacionais, xa que non solo se traballan procesos de aprendizaxe académico senón tamén competencias relacionais,
emocionais e intelectuais.
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DESCUBRE
A TÚA VOCACIÓN
poboación obxecto
da intervención

Alumnado da ESO
Profesorado
Familias.

obxectivo

Fomentar o autocoñecemento para potenciar ao
máximo posible a toma de decisións e o desenvolvemento óptimo da propia potencialidade.

metodoloxía

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

temporalización

Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)

DESCUBRE A TÚA VOCACIÓN
sinopse
A Orientación Vocacional é unha materia fundamental que
segue estando pendente no Sistema Educativo. Unha das
decisións máis importantes que se poden tomar ao longo da
vida, como pode ser a que vou a dedicar a vida laboral,
pasa sen que se lle dea a importancia que realmente se
merece dentro do actual sistema de educación.
O período evolutivo no que os/as adolescentes teñen que
tomar as decisións referentes ao seu futuro profesional
coincide cunha das épocas vitais de maior confusión.
Este programa de intervención está pensado precisamente
para intervir co tempo suficiente como para facer que o
alumnado sexa consciente de cales son as súas habilidades, capacidades, gustos, intereses e motivacións. Deste
xeito serán capaces de tomar unha decisión o máis razoada
e sopesada posible sobre o seu futuro para poder así desenvolver ao máximo as súas potencialidades e sentir unha
gran satisfacción vital.
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INDAGACIÓN
APRECIATIVA
poboación obxecto
da intervención

Alumnado de EP e ESO
Profesorado
Familias
Persoas con discapacidade intelectual.

obxectivo

Facilitar o cambio dende as propias necesidades
dos destinatarios/as da intervención e fomentar
un bo clima de traballo no grupo.

metodoloxía

As sesións serán desenvolvidas seguindo unha
metodoloxía puramente participativa e vivencial
onde o grupo é o centro do obradoiro.

temporalización

Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)

INDAGACIÓN APRECIATIVA
sinopse
A Indagación Apreciativa é unha metodoloxía de traballo
pioneira que procura sacar o maior rendemento aos
grupos nos que se aplica. Baseada no Construcionismo
Social e a Psicoloxía Positiva, busca destacar, descubrir e
apreciar todos os recursos dos que dispón o grupo para
potencialos o máximo posible.
O que se vén facendo no eido educativo e no ámbito da
discapacidade intelectual é dicirlles aos/ás aprendices que
facer e como facelo. Sen embargo, dende a indagación
apreciativa, son as persoas que compoñen o grupo as que
identifican e verbalizan as súas necesidades e atopan a
mellor forma de lograr os seus obxectivos.
Dende este prisma espértase a motivación, o autocoñecemento, o traballo en equipo e a responsabilidade no cambio, xa que son eles/as mesmos os que deciden que queren
e como logralo en cada momento.
Se trata dunha metodoloxía que se pode poñer en marcha
en calquera grupo que teña un obxectivo común.
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XESTIÓN DE EQUIPOS
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

Profesorado e Equipo Directivo do centro
(Equipo Educativo).

Coñecer e poñer en práctica distintas estratexias
e habilidades que faciliten o bo funcionamento do
Equipo Educativo.

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial.

Sesións de 120 min.
Frecuencia semanal (flexible)

XESTIÓN DE EQUIPOS
sinopse
Hoxe máis que nunca se fai imprescindible para ter un ensino
de calidade contar cun equipo de traballo cohesionado.
No contexto educativo, a marxe de manobra é baixa, a rotación de persoas moi alta, o nivel de conflitividade elevado e a
capacidade para dar unha resposta rápida aos problemas
limitada. Todas estas peculiaridades fan que a xestión de
equipos resulte complicada se non se adapta ás características concretas do contexto educativo. A nosa experiencia
neste sector levounos ao deseño deste programa formativo.
Dispor de certas habilidades facilitará ao equipo educativo
afrontar con maior eficacia situacións conflitivas, relacionarse máis eficazmente coas demais persoas, establecer
relacións que acheguen produtividade e, en consecuencia,
fomentar un clima no centro axeitado e favorable para a
cooperación e o traballo en equipo...
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ESCOLA DE FAMILIAS
poboación obxecto
da intervención

obxectivo

metodoloxía

temporalización

ANPAs, pais, nais, avós, avoas e toda persoa encargada do coidado e educación dos menores.

Proporcionar estratexias que permitan aumentar
os recursos educativos das familias.

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente participativa e vivencial. Poténciase o desenvolvemento
de habilidades de intercambio de opinións e de interacción de grupo como factor de aprendizaxe.

Sesións de 90 min.
Frecuencia semanal (flexible)

ESCOLA DE FAMILIAS
sinopse
Aínda que todas as nosas formacións fomentan e reforzan o
pensamento crítico do alumnado, pensamos que é moi importante contar co apoio das familias para acadar mellores
resultados nas nosas intervencións nas aulas.
Contamos cunha programación específica para as familias
para todos os programas expostos para o alumnado, nuns
casos formativas e noutros informativas. Tamén contamos
con programas específicos para afondar en temas que
axudan ás familias a fortalecer o seu papel.
Así en Primaria os programas máis demandados adoitan
ser os que versan sobre como poñer límites e normas ,
educar coas emocións, a crianza positivq e os de técnicas
de estudo. No caso de Secundaria, as familias demandan
obradoiros de prevención de condutas de risco, mellorar
a comunicación, aprender estratexias que lles permitan
afrontar a adolescencia dos seus fillos/as, técnicas para
ir promovendo a súa independencia segura e como ensinar aos adolescentes a facer un uso responsable das
novas tecnoloxías.
Se ben estes obradoiros son os máis solicitados, o equipo
Alicce ofrece un asesoramento sobre o tipo de formación máis axeitada segundo os obxectivos programados
do centro.
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IE EXTRAESCOLAR

“Emociónate” intelixencia emocional para nenos/as

poboación obxecto
da intervención

Esta actividade está deseñada para levarse a
cabo con nenos en Idade de Educación Infantil e
Primaria en horario extraescolar.

obxectivo

Adestrar aos rapaces/zas participantes na Intelixencia Emocional e a Competencia Social.

metodoloxía

temporalización

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente
participativa e vivencial, onde mediante o xogo os
rapaces e rapazas experimenten e aprendan
como identificar e xestionar as emocións que
experimentan día a día.

Sesións de 60 min.
Frecuencia semanal durante todo o curso escolar.

IE EXTRAESCOLAR
sinopse

“Emociónate” intelixencia emocional para nenos/as
A intelixencia emocional é a capacidade de recoñecer e xestionar as emocións propias e as dos demais, ter a capacidade
de automotivarnos ante unha nova tarefa, aprender a tolerar a frustración, aprender a empatizar cos demais e favorecer un clima relacional óptimo.
A Educación Emocional é fundamental e debería estar presente na vida de todas as persoas. As emocións son as que
controlan os nosos comportamentos, as nosas relacións cos
demais, as decisións que tomamos e incluso nos axudan ou
fan máis complicada a aprendizaxe.
De nada serve ser moi intelixente intelectualmente se non
somos capaces de manexar as nosas emocións (medo, vergoña, tensión, estres, ansiedade…) e de expresalas e xestionalas correctamente (alegría, enfado, tristeza, satisfacción, cariño …).
Esta actividade está especialmente deseñada para que todos
os nenos/as poidan aprender xogando a coñecer, recoñecer
e manexar as súas emocións e as dos demais, para así levarse mellor cos seus compañeiros/as e maiores, coñecerse
mellor, controlarse, ter máis autoestima e ser máis felices
incluso aumentando o seu rendemento académico.
Se trata de adestrar unha das intelixencias que máis inflúe
na felicidade e o éxito futuro, tanto a nivel persoal, como
profesional e social.
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DESEÑO A DEMANDA

DESEÑO A DEMANDA
E isto non é todo... tamén traballamos no eido asociativo, en
Concellos, con colectivos en risco de exclusión (poboación de
etnia xitana, Servizos Sociais), con maiores, persoas con
diversidade funcional, equipos de traballo, emprendedores...
Se as vosas necesidades non están cubertas con ningún dos
programas expostos, contactade connosco para que vos
fagamos unha proposta adaptada ás vosas características.
Así foi como foron xurdindo todos os programas que hoxe
levamos a cabo: buscando resposta ás necesidades que
nos foron chegando durante 13 anos de traballo.
Non o dubidedes, contádenos o que precisades, estaremos
encantadas de seguir atopando respostas e de seguir
aprendendo, traballando e medrando.

un ano
en cifras
No pasado ano desenvolvimos programas e
proxectos por toda Galicia. De todos eles gardamos unha enriquecedora experiencia da
que por enriba de todo trascende unha profunda calidade humana. Aínda que resulta moi
difícil sintetizar un ano de traballo e coñecemento, queremos achegarvos o resumo anual
en cifras da actividade alicce-2016.
Descarga da nosa web o mapa de actividades
desenvolvidas por alicce no ano 2016.

1.242
alumn@s

programas

410

65

horas

38

grupos

Contáronmo e esquecino;
vino e entendino;
fíxeno e aprendino.
CONFUCIO

PREVENCIÓN
DE CONDUTAS
DE RISCO
XESTIÓN
DE EQUIPOS
COACHING
EDUCATIVO
I.E.
EXTRAESCOLAR

DESCUBRE
A TÚA
VOCACIÓN

APRENDER
A APRENDER
ESCOLA DE
FAMILIAS

DESEÑO
A DEMANDA

FORMACIÓN PARA LA MEJORA
DE LAS RELACIONES HUMANAS

Rúa Amio, 114
15707 Santiago
de Compostela
A Coruña
Tel.: 981 559 090

Deleg. Pontevedra
Av. Montero Ríos, 57
36930 Bueu
Pontevedra
Mov.: 687 791 379
www.alicce.es
info@alicce.es

