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Obxectivos de Escola de 

Familias 
 

INFORME UNESCO: 

Promover o benestar 

socioemocional da 

infancia e a mocidade 

durante a crise (2020) 

 

Desenvolver habilidades 

de aprendizaxe 

socioemocional (ASE) 

pode levar a 

comportamentos que 

permitan abordar con 

calma situacións 

estresantes e respostas 

reguladas 

emocionalmente, así 

como fortalecer o 

pensamento crítico para 

tomar decisións e 

accións mellor 

informadas. 

As habilidades ASE son 

recomendadas para 

todos e en todo 

momento. 

 

 

O obxectivo de ESCOLA DE FAMILIAS é 

proporcionar aos pais e nais ferramentas 

prácticas de autocoñecemento, programación 

neurolingüística, xestión emocional e 

comunicación que lles permitan conectar de 

forma efectiva e afectiva cos seus fillos/as, co fin 

de fortalecer a súa relación, construír o seu 

propio modelo de Familia Feliz e acompañalos 

na formación de futuros adultos con  

habilidades e intelixencia emocional e 

comunicativa, facilitando así o seu 

desenvolvemento nos ámbitos social, familiar 

e profesional. 

 

         “A intelixencia emocional é unha forma 

de recoñecer, comprender e elixir como 

pensamos, sentimos e actuamos. Afecta ás 

nosas interaccións cos demais e á nosa 

comprensión de nós mesmos. Define como e que 

aprendemos; permítenos establecer 

prioridades; determina a maioría das nosas 

accións diarias. A investigación suxire que é 

responsable de ata o 80 por cento do 

"éxito" nas nosas vidas." (Joshua Freedman). 



A importancia da Escola de 

Familias 
 

Para pais e nais:  

 

- Coñecerán e porán en práctica 

ferramentas de habilidades de 

aprendizaxe socioemocional 

(ASE), autocoñecemento, 

programación neurolingüística, 

xestión emocional e comunicativa, 

e identificarán onde deben centrar 

os seus esforzos para construír o 

seu propio modelo de “familia feliz”, 

máis non perfecto. 

- Os pais non poden ensinar 

intelixencia emocional aos seus 

fillos/ass se non se coñecen antes; 

do mesmo xeito que non poden 

ensinar a ler se non saben cómo. 

-Adquirirán unha visión xeral e 

ferramentas que lles permitan ser 

máis conscientes do seu papel 

protagonista na súa tribo para 

fortalecer a conexión familiar. 

Os nosos fillos necesitan da Escola, 

pero tamén que os seus pais/nais 

se impliquen persoalmente na súa 

formación, porque a coherencia 

entre ambos é unha condición 

imprescindible para o éxito.

 

Para fillos / fillas: 

 

- Basicamente falamos de 5 logros: 

1) converterse en mellores 

alumnos 

 2) Tomar mellores decisións 

3) poder construír e manter 

relacións sociais máis 

satisfactorias 

4) gozar dunha mellor saúde física 

e mental 

5) poderán construír estratexias 

sólidas para acadar os seus 

soños. 

- Apostar pola educación integral 

dos nosos fillos é investir no seu 

benestar psicolóxico, na súa 

adaptabilidade ao futuro entorno 

social e laboral. 

 

Para o colexio: 

 

- Como directivo ou titular de 

Colexio ou dun grupo escolar, 

permitirá reflexionar sobre o lugar 

que ocupan no teu proxecto 

educativo as competencias 

brandas (soft skills) (cognitiva + 

emocional). 

- O impacto de ESCOLA DE 

FAMILIAS terá indicadores 

fácilmente identificables como: o 

clima da clase, a motivación e 

aprendizaxe do alumnado, a 

reducción do acoso escolar, a 

mellora das  relacions interpersoais 

y o respecto polas diferenzas, entre  

outros valores.

 



Programa 

O Programa ESCOLA DE FAMILIAS baséase na Metodoloxía do Coaching , con 

experiencias vivenciais, onde se buscan espazos de reflexión, autocoñecemento, definición de 

obxectivos, plan de acción e apoio na súa execución. A nosa principal motivación é crear unha 

comunidade de pais/nais que se apoien mutuamente e compartan as súas experiencias de éxito, 

aprendizaxe individual e colaborativa, cun impacto positivo e tanxible no seu día a día como familia. 

Propóñense obradoiros prácticos cunha duración aproximada de 1,5 horas cada quince días. De 

media, impártense de 4 a 5 obradoiros por módulo, tendo en conta as datas do calendario escolar 

por trimestre. 

Definimos tres bloques básicos no proceso de desenvolvemento das competencias e habilidades 

de aprendizaxe socioemocional (ASE)  no grupo familiar, que se detallan a continuación: 

1 
MÓDULO 

PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR 

(PAF) 

Ferramentas para 

favorecer o 

autocoñecemento, 

identificar áreas concretas 

de mellora, definir un 

obxectivo SMARTER e 

elaborar o Plan de Acción 

Familiar (PAF) diferente 

para cada familia.

                 2 
MÓDULO 

EMOCIÓNS 

As emocións afectan as 

nosas interaccións cos 

demais e a nosa 

comprensión de nós 

mesmos. 

Por iso, traballarémolos 

para aprender a 

identificalos, 

comprendelos e escoller 

cómo actuar en diferentes 

contextos e situacións.

                  3 
MÓDULO 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Introdución sobre os 

conceptos de 

comunicación, asertividade 

e comunicación afectiva e 

efectiva.  

Aprender a comunicar o que 

queremos dende a nosa 

propia liberdade e respecto 

por quen nos escoita. 

 



¿Qué  levará o participante 

ao final do programa? 
Ao remate desta experiencia, o participante terá: 

 1. Maior autoconciencia e técnicas prácticas de comunicación que che axudarán a fortalecer a túa 

relación cos teus fillos. 

2. Iniciación aos conceptos de comunicación, emocións, asertividade e COMUNICACIÓN AFECTIVA 

e EFECTIVA. Serás capaz de identificar a diferenza entre eles. 

3. Comezará a desenvolver a túa competencia de autoobservación e reflexión sobre a túa forma de 

comunicarte co teu entorno e como isto inflúe nas túas relacións, especialmente cos teus fillos/as. 

4. Será quen de identificar a túa capacidade para xestionar as súas emocións e como esta capacidade 

o achega ou afasta do seu obxectivo de CONECTAR cos fillo(s). 

5. Terán ferramentas para desenvolver as súas habilidades de Comunicación AFECTIVA e Asertiva. 

 



Equipo… 
Patricia Rodríguez. Coach | Mentora | Especialista en actividades de Team-building. 

 
Patricia Rodríguez, Coach ICF, Mentora, apaixonada 
polo crecemento persoal e a procura da mellor versión 
de cada membro dun equipo. Compaxina o traballo 
corporativo con proxectos persoais e, ademais, é a 
Promotora e Fundadora da iniciativa "Pegadas con 
Alma", que ten como obxectivo a realización de 
actividades de voluntariado e crecemento persoal na 
comunidade redondelana. (1º reto #pegadasxlenda). 
 
Especialista en actividades de team building 
corporativo e colabora como Coach Deportivo    

ademáis de desenrolar actualmente o proyecto 
ESCOLA DE FAMILIAS no CEIP de LAREDO en Chapela.  

  

Heidi Vander Biest. Coach Ontolóxico | Mentora | Especialista en PNL e Intelixencia 
Emocional. 

 
Administradora con especialización en Marketing 
Empresarial. Na súa primeira etapa profesional, 
adicouse durante máis de 15 anos ao mundo 
corporativo, á consultoría de proxectos e aos 
negocios. Hai máis de 10 anos iniciou o camiño do 
crecemento persoal, o Coaching Ontolóxico, o 
Coaching ICF, a Intelixencia Emocional, a PNL e a 
Neurociencia para Empresas. 
 
Promotora do Coaching Experiencial para facilitar o 
autocoñecemento e o empoderamento a través de 
experiencias participativas e formativas, 
principalmente en espazos ao aire libre e en contacto 
coa natureza. Creadora de Actividades de 
Empoderamento Feminino en Redondela. Ademais, 
forma parte do equipo "Pegadas con Alma", facendo 
o papel de Promotora das iniciativas deste 
movemento. Desenrola actualmente o proyecto 
ESCOLA DE FAMILIAS no CEIP de LAREDO en Chapela. 

 

 

     Redondela, 24 de Xaneiro 2022. 

 


