
Aínda que na últi-

ma edción do cur-

so 2017-2018 

baixou un tanto a  

afluencia a estas 

xornadas, cole e 

ANPA non caemos 

no desánimo e in-

sistimos nesta 

convocatoria che-

gando  á súa 3ª 

edición. 

Seguimos a pen-

sar que debemos  

contribuir na me-

dida das nosas po-

sibilidades a divul-

gación de temas 

educativos de ac-

tualidade e pro-

porcionar un foro 

no que expertos 

nas materias   ex-

poñan a súa visión 

das mesmas. 

Igualmente pre-

tendemos que,  

sexa un lugar de 

encontro e inter-

cambio de opi-

nións acerca das 

cuestión plantexa-

das. 

A oferta deste cur-

so escolar atacará 

3 temas fundamen-

tais: a nutrición e a 

saúde; a temática 

do acoso e sobre 

todo ciberacoso es-

colar e algúns pia-

res básicos da edu-

cación. Contaremo-

so con especialistas 

diferentes para ca-

da una delas. 

3ª Semana de Pais e Nais do CEIP Portofaro 

Razóns para asistir a 

estas charlas 

 Impartidas por profesio-
nais de psicoloxía con 

experiencia  

 Temas de actualidade e 

interese 

 Un momento para abrir 
os ollos a novas  opi-
nións sobre cuestión 
importantes para os 

nenos e nenas 

 Un tempo para   escoi-
tar,  opinar e compartir  

inquedanzas 

 Coñecer  teorías , ache-
garnos a investiga-
cións , opinións de au-
toridades, pero tamén 

doutros pais e nais. 
 

Catro problemas , Catro charlas 

Datas previstas: 

Luns 08 de outubro  -  Luns, 22 de outubro 

Luns 05 de novembro  —  Martes 27 de novembro 

Haberá servizo de gardería (para nenos/as do cole) 

Pasa a páxina para ver horarios e temas 

Dialogamos para que os nosos nenos e nenas dialoguen 

Volumen nº 3 

outubro 2018 

XORNADAS DE NAIS E PAIS 

ANPA A CURUXA - CEIP PORTOFARO 



luns 08 de outubro 

Biblioteca do colexio 

Ponente:  Mª Pérez Muñoz 

Dietista e nutricionista 

 

Horario: 18:15 a 19:15 

Coloquio :19:15-19:45 
 

 

 

     

A charla pretende facer 

un repaso aos concep-

tos básicos da alimen-

tación infantil para 

asentar unhas bases 

necesarias para abor-

dar a segunda parte da 

mesma con exemplos 

prácticos aplicables a 

almorzos e merendas 

principalmente. 

 

 
- Mitos alimentarios 
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¿Hai que ensinar a comer? 

Desayunos y meriendas: de la teoría a la práctica 

C E I P 

P O R T O F A R O 

- Conceptos básicos de alimentación 

luns 23 de outubro 

Biblioteca do colexio 

Ponente:  Fernando Villar 

Garda civil 

 

Horario: 18:15 a 19:15 

Coloquio :19:15-19:45 
 

Prevención do acoso, ciberacoso e mal uso da tecnoloxía 

Hai dous anos xa abordamos 

este tema nas nosas charlas 

a través dunha perspectiva 

psicolóxica.  Hoxe voltamos 

s o b r e 

elo coa 

v i - s i ó n 

q u e 

nos po-

d e n 

dar as forzas e corpos da se-

guridade do Estado a través 

do seu Plan Director para a 

convivencia e a mellora da se-
guridade nos centros educati-
vos e nos seus contornos pa-
ra o curso 2018/2019    

A problemática do bu-

llyng  e a súa versión 

dixital moi relacionada 

co uso precoz dos 

smartphones e a súa 

potencialidade; os ris-

cos das redes sociais 

besexa como vítimas 

ou coma usuarios  im-

prudentes ou pouco 

conscientes. Que mes-

mo sen querelo poden 

facer moito dano. 



XORNADAS DE NAIS E PAIS 

Luns 5 de novembro 

Biblioteca do colexio 

Ponente:  Equipo de ADA-

FAD 

  

 

Horario:   

18:15:00-19:15 

Coloquio: 19:15-19:45 

Todo o que se constrúe 

necesita ter bases sóli-

das.  A vida é una suma 

de aprendizaxes. É tamén 

una construción e polo 

tanto precisa duns piares 

sobre os que ir apoiando 

as plataformas de cada 

etapa.  Pero as aprendi-

zaxes non teñen una soa 

cara. Máis ben hai que 

f a l a r  d o  e n s i n o -

aprendizaxe: un camiño 

de ida e volta.  
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Non é o mesmo ensinar que dar leccións 

 No proceso de ensino –aprendizaxe máis 

importante que o resultado é o propio camiño 

A N P A 

A C U R U X A 

A importancia de saber dicir NON sen enfadarse 

Martes 267de novembro 

Biblioteca do colexio 

Ponente:  Equipo de ADA-

FAD 

  

 

Horario:   

18:15:00-19:15 

Coloquio: 19:15-19:45 

Ë unha tozuda, sempre 

quere sairse coa súa, 

nunca dá o brazo  a tor-

cer!  Para ela é todo que 

non,  e  . . .ademais 

,enfádase Pois o meu 

amigo é todo o contrario. 

Parece parvo. Nunca di 

que non, fan del o que 

queren. 

Negro e branco. Hai algo 

intermedio? Existen os 

grises tamén nisto? 

Dicir sempre que non é 

ter máis personalidade?   

Dous non discuten se un 

non quere. 

Destas e moitas cousas 

que teñen que ver coas 

relación persoais se fa-

lará nesta charla .       

 Asertividade: necesidade ou virtude? 

Imaxe da Academia Ávila 



Organización 

ANPA A CURUXA 
CEIP PORTOFARO 

Entidades colaboradoras: 

 Adafad 

 Concello de Cambre 

 Garda Civll 

¡¡MOI IMPORTANTE!! 

PREVISIÓN DE Nº DE ASISTENTES 

Necesitamos ter previsto o aforo necesario para cada charla. Por iso se pensades 

asistir é importante que nolo fagades saber dalgunha destas maneiras: 

1ª) entrando na seguinte páxina e marcando o cadriño correspondente á charla(s) 

á(s) que pensades asistir e se precisades o servizo de gardería  

https://goo.gl/forms/N0qfSkLkPRENSh3f2 

2ª Tamén podedes acceder a este formulario desde a páxina principal do cole: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipportofaro/ 

 

3º Chamando por teléfono a un destes teléfonos: 

881880345 

881880346 

881880347 


