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quen somos
alicce somos persoas con máis de 15 
anos de experiencia en labores de pre-
vención e de intervención no eido edu-
cativo, con todos os membros da 
comunidade.

Caracterizámonos pola nosa flexibilida-
de, tanto ás necesidades dos centros 
educativos, como en todo ao referente 
á adaptabilidade dos programas ao 
grupo específico co que traballamos.

FORMACIÓN PARA LA MEJORA
DE LAS RELACIONES HUMANAS
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997
alumn@s

250
horas
impartidas

50
grupos

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. 

metodoloxía

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.

flexibilidade

A continuación poderedes ver os programas que temos pre-
parados 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.

programación
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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

01

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

poboación obxecto
da intervención

As sesións serán desenvolvidas seguindo unha me-
todoloxía fundamentalmente participativa e viven-
cial, onde os/as participantes serán os/as protago-
nistas da súa propia aprendizaxe.

metodoloxía

Dotar ao alumnado das competencias necesarias 
para mellorar as súas relacións interpersoais e 
afrontar con éxito as situacións da vida cotiá.

obxectivo

temporalización
Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

IE E COMPETENCIAS SOCIAIS

A educación ten como obxectivo promover a formación inte-
gral dos nenos e nenas co fin de garantir o pleno desenvol-
vemento da súa personalidade. Isto fai preciso que na escola 
se potencien, non só as capacidades cognitivas ou intelec-
tuais senón tamén as que fan referencia ao equilibrio per-
soal e afectivo, as relacións interpersoais e a inserción social.

Hoxe en día sabemos do gran potencial que teñen as habili-
dades 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 axeitadamen-
te cos demais (podemos aprender a ser competentes social-
mente). 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.

sinopse 
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poboación obxecto
da intervención

metodoloxía

obxectivo

temporalización

RESOLVENDO
CONFLITOS

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.

Dotar aos destinatarios/as de estratexias que lles 
permitan mellorar as súas relacións interpersoais e 
afrontar adecuadamente os conflitos da vida cotiá.

Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)

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



RESOLVENDO CONFLITOS

Os conflitos forman parte das nosas vidas. Todas as per-
soas vivimos e convivimos con outras persoas diferentes a 
nós, con outras personalidades, ideas, opinións... Estas 
diferenzas enriquecen moito as nosas relacións interper-
soais, 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 par-
ticipantes esta visión e as diferentes formas de afrontamen-
to 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 convi-
vencia é moito máis agradable e positivo, o que reverte 
nunha maior motivación en todas aquelas tarefas que se 
emprendan e nun maior rendemento.

sinopse 



PREVENCIÓN
DO ACOSO ESCOLAR

03

poboación obxecto
da intervención

metodoloxía

obxectivo

temporalización

Alumnado de 1º e 2º da ESO, xa que é nos primeiros 
anos da adolescencia cando se da maior inciden-
cia de esta forma de violencia.

Vivencial e participativa na que o alumnado será o 
protagonista da súa aprendizaxe.

Sesións de 50 min. 
Frecuencia semanal (flexible)

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.



PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR

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 propi-
ciar 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 sensibiliza-
ción 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 empre-
guen as novas tecnoloxías de xeito respectuoso é funda-
mental á hora de frear o acoso.

sinopse 



ALUMNADO
AXUDANTE

04

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.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.metodoloxía

Mellorar a convivencia no Centro Educativo e 
previr o acoso escolar dende a participación volun-
taria do alumnado.obxectivo

temporalización
Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)



ALUMNADO AXUDANTE

Dispoñer dunha rede social é un dos factores preventivos 
máis importantes para evitar situacións de acoso escolar.
Co Programa “Alumnado Axudante” dótase ao centro edu-
cativo 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.

sinopse 



MEDIACIÓN ESCOLAR

05

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.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.metodoloxía

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

obxectivo

Poñer en marcha o Servizo de Mediación para deste 
modo, diminuír a conflitividade no centro e dotar 
ao alumnado de competencias que son indispensa-
bles para a súa vida, tanto no centro educativo 
coma fóra deste.



MEDIACIÓN ESCOLAR

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 per-
mitan afrontar os problemas entre eles/elas de forma pací-
fica e dialogada. 

O alumnado formado como mediador adquire unha serie de 
competencias e estratexias (escoita activa, empatía, neu-
tralidade,...) necesarias para poder axudar e comprender 
aos seus compañeiros/as. A súa función como mediado-
res/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 media-
dor e por un ou varios profesores/as e/ou orientador/a dor/a, 
que lles darán apoio na súa labor.

sinopse 



IGUALDADE

06

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

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.

metodoloxía

obxectivo

temporalización
Sesións de 50 min. 
Frecuencia semanal (flexible)

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



IGUALDADE

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 imprescindi-
ble 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 men-
saxes 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 tecno-
loxías facilitan.

sinopse 



USO RESPONSABLE E
SEGURO DAS REDES
SOCIAIS E INTERNET

07

Grupos aula de preadolescentes e/ou adolescen-
tes usuari@s de redes sociais (rr.ss) e Internet

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía será activa e participativa. As 
sesións serán levadas a cabo por parte de unha 
psicóloga (Alicce - Formación para la mejora de las 
relaciones humanas) e un Enxeñeiro Informático 
(Indatia - Peritaje Informático)

metodoloxía

obxectivo

temporalización 5 sesións de 1 hora lectiva.
Frecuencia semanal.

Reflexionar sobre o uso axeitado das redes sociais 
e internet, Coñecer os riscos aos que están expos-
tos os e as menores na internet e redes sociais e 
fomentar un uso responsable dos seus dispositivos.



USO RESPONSABLE E SEGURO DAS
REDES SOCIAIS E INTERNETsinopse 
Vivimos inmers@s na sociedade da información, na que as 
NTIC convertéronse na ferramenta imprescindible para o 
desenvolvemento individual e social.

Os nov@s utilízanas desde que naceron. Manexan as NTIC 
de xeito natural e rápida e supoñen un espazo onde son 
protagonistas, se relacionan c@s semellantes, son recoñe-
ci@s e aceptad@s, usan a súa propia linguaxe e caben os 
seus gustos e intereses reais. Utilizan as rr.ss. como medio 
de comunicación fundamental o que en ocasións xera con-
flitos que acaban por afectar á convivencia.

Non debemos esquecer os riscos aos que se expoñen ao utili-
zar as NTIC sen a formación imprescindible e necesaria: groo-
ming, sexting, phising, apostas online... así como ciberbullying.

Cada vez é máis habitual que nos centros educativos 
déanse problemas de relación, malentendidos, rumores e 
conflitos polo mal uso ou/e interpretación das mensaxes 
colgadas nas rr.ss. 

Ante esta nova realidade propoñemos este obradoiro co 
obxectivo fundamental de educar ás novas xeracións a facer 
un uso seguro e responsable, fomentando as boas prácticas 
e a idónea comunicación e comportamento nas rr.ss.



PREVENCIÓN DE
CONDUTAS DE RISCO

08

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

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial, onde os/as adolescentes 
son os protagonistas da súa formación.

metodoloxía

obxectivo

temporalización Sesións de 100 min. 
Frecuencia semanal (flexible)

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 actitu-
des e crenzas.



PREVENCIÓN DE CONDUTAS DE RISCO

Neste eido levamos a cabo os seguintes programas: Preven-
ción 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 diver-
sidade de opcións, necesitan máis que nunca unha informa-
ción 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 situa-
cións que se poden dar na súa vida cotiá. O traballo co pro-
fesorado e as familias ten un compoñente máis informati-
vo, de detección e de achegamento aos adolescentes...

sinopse 



APRENDER
A APRENDER

09

Alumnado de EP
Alumnado da ESO,
Profesorado e familias.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.

metodoloxía

Achegar distintas estratexias e habilidades que 
permitan coñecer e aceptar o proceso de aprendi-
zaxe para mellorar o rendemento

obxectivo

temporalización
Sesións de 50 min.
Frecuencia semanal (flexible)



APRENDER A APRENDER

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 formu-
lar 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 iden-
tificar os métodos máis apropiados para cada quen.

sinopse 



MOTIVACIÓN

10

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

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.

metodoloxía

Aumentar a motivación polo estudo e a consecu-
ción de obxectivos e metas no alumnado.obxectivo

temporalización
Sesións de 50 min. 
Frecuencia semanal (flexible)

MOTIVACIÓN

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 adolescen-
cia, con alumnado que non tendo dificultades de aprendi-
zaxe, 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 comple-
mentarias.

sinopse 



MOTIVACIÓN

10
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COMPETENCIAS PARA 
O EMPREGO. FPB

11

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.  

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial, onde os/as participantes 
son os/as protagonistas da súa formación.metodoloxía

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.

obxectivo

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



COMPETENCIAS PARA  O EMPREGO. FPB

No momento social actual, no que atopar traballo e ser 
seleccionado para un posto laboral se fai realmente com-
plicado, resulta imprescindible e necesario dotar aos/ás 
adolescentes que se están formando para a súa incorpora-
ción ao mundo laboral nunha serie de competencias e habi-
lidades básicas que lles faciliten, non só a entrada no 
mundo laboral, senón, e sobre todo, que faga que se man-
teñan nel de xeito exitoso. 

No mundo laboral actual, valórase máis que nunca a capa-
cidade dos traballadores/as para comunicarse cos seus 
compañeiros/as, a súa asertividade, a capacidade de reso-
lución de conflitos, negociación e traballo en equipo.
Dando resposta a esta demanda, e sendo conscientes da 
necesidade que manifesta o alumnado de formación profe-
sional básica para o axeitado desenvolvemento do seu rol 
profesional futuro e o desenvolvemento destas habilida-
des, se propón levar a cabo este “Obradoiro de formación 
en habilidades e competencias para o emprego”.

sinopse 



COACHING EDUCATIVO

12

Profesorado de EP
Profesorado da ESO
Familias.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será participativa e 
vivencial.

metodoloxía

Adestrar ao profesorado e familias nas competen-
cias, habilidades e estratexias que lles faciliten libe-
rar todo o seu potencial e o dos rapaces/zas.

obxectivo

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



COACHING EDUCATIVO

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 situa-
ción persoal, xerar autocrenza positiva e fomentar a res-
ponsabilidade 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 estu-
dantes por en marcha os procesos de transformación e 
autoanálise que os leven a facer cambios persoais e rela-
cionais, xa que non solo se traballan procesos de aprendi-
zaxe académico senón tamén competencias relacionais, 
emocionais e intelectuais.

sinopse 



DESCUBRE
A TÚA VOCACIÓN

13

Alumnado da ESO
Profesorado 
Familias.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.metodoloxía

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

obxectivo

temporalización
Sesións de 100 min. 
Frecuencia semanal (flexible)

DESCUBRE A TÚA VOCACIÓN

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 habilida-
des, 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 des-
envolver ao máximo as súas potencialidades e sentir unha 
gran satisfacción vital.

sinopse 
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INDAGACIÓN
APRECIATIVA

14

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

poboación obxecto
da intervención

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

metodoloxía

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

obxectivo

temporalización
Sesións de 100 min.
Frecuencia semanal (flexible)



INDAGACIÓN APRECIATIVA

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 autocoñece-
mento, o traballo en equipo e a responsabilidade no cam- 
bio, 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.

sinopse 



XESTIÓN DA VIDA
DE AULA

15

Profesorado
principalmente de secundaria.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.

metodoloxía

Coñecer e aprender habilidades, competencias e 
estratexias que faciliten a xestión da vida da aula.

obxectivo

temporalización
Sesións de 120 min.
Frecuencia semanal (flexible)



XESTIÓN DA VIDA DE AULA
sinopse 

Cada inicio de curso o profesorado atópase ante un novo 
reto. Detectar como funciona a aula, cales son as normas 
internas, a cohesión grupal, ou quen a lidera; serán unhas 
das primeiras tarefas. Ademais, conseguir manter o intere-
se e a atención do alumnado e fornecer a relación co 
mesmo, constitúe outro gran desafío. 

Un exitoso manexo da aula consiste en ser capaz de captar 
a atención, espertar o interese por aprender, motivar e 
crear un clima de aprendizaxe positiva. Para todo isto é 
necesario contar coas habilidades axeitadas para xestio-
nar as distintas situacións que se poden dar na aula.

É moito o profesorado que se atopa con grupos nos que 
resulta complicado lograr a implicación, cooperación e res-
pecto. Existe alumnado con comportamento disruptivo, que 
obstaculiza a función do profesorado, o supón perda de 
tempo e enerxía, xera frustración, incomunicación e confron-
tación, chegando a interferir no proceso de ensino-aprendi-
zaxe e no rendemento escolar de todo o alumnado. 

Para axudar a desempeñar a labor docente coa maior 
eficacia e satisfacción posible, deseñouse este obradoiro.



XESTIÓN DE EQUIPOS

16

Profesorado e Equipo Directivo do centro
(Equipo Educativo).

poboación obxecto
da intervención

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

obxectivo

temporalización
Sesións de 120 min.
Frecuencia semanal (flexible)

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente 
participativa e vivencial.metodoloxía



XESTIÓN DE EQUIPOS

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 rota-
ción 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 característi-
cas 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, relacio-
narse 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...

sinopse 



ESCOLA DE FAMILIAS

17

ANPAs, pais, nais, avós, avoas e toda persoa encar-
gada do coidado e educación dos menores.

poboación obxecto
da intervención

A metodoloxía levada a cabo será esencialmente par-
ticipativa e vivencial. Poténciase o desenvolvemento 
de habilidades de intercambio de opinións e de inte-
racción de grupo como factor de aprendizaxe.

metodoloxía

Proporcionar estratexias que permitan aumentar 
os recursos educativos das familias.obxectivo

temporalización
Sesións de 90 min.
Frecuencia semanal (flexible)



Aínda que todas as nosas formacións fomentan e reforzan o 
pensamento crítico do alumnado, pensamos que é moi impor-
tante 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 ensi-
nar 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 forma-
ción máis axeitada segundo os obxectivos programados 
do centro.

ESCOLA DE FAMILIAS
sinopse 



DESEÑO A DEMANDA

18
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.
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Contáronmo e esquecino;
   vino e entendino;
fíxeno e aprendino.
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