
ESCOLA DE FAMILIAS

Estimados/as sres/as:

Sobre a actividade a realizar por ASFEDRO, comunicamos que, unha vez acadado un grupo de 14
persoas, na próxima semana daremos comezo ás actividades formativas. 

Actividade ESCOLA DE SAÚDE, dirixida e coordinada por ASFEDRO

Lugar Salón de actos do IES Canido 

Finalidade didáctica  Prevención   de   drogodependencias. O centro aberto ao barrio.   

Data de comezo Mércores    24    de    novembro

Horario da actividade  De 19:30 a 21:00

Calendario da actividade Unha sesión cada quince días, sempre en mércores, 

Temas a tratar 1ª sesión: Conceptos básicos sobre dependencias  (24 de novembro) 

2ª sesión: Posición familiar sobre as drogas (15 de decembro) 

3ª  sesión:  Habilidades  de  comunicación,  redución  de  conflitos,  normas  e
límites (12 de xaneiro).

4ª sesión: Trastornos de conduta alimentaria (26 de Xaneiro)

5ª sesión: Dispositivos do Concello de Ferrol sobre drogodependencias. 

Destinatarios Pais e nais do alumnado e outras persoas interesadas.  

Se alguén  quere incorporarse  ás  mesmas non ten máis  ca devolver  reenchido o talón do final  da
páxina. 

Para calquera dúbida ou aclaración sobre a actividade infórmase na vicedirección do centro.  

Atentamente,

Ferrol, a 22 de novembro de 2010

Antón Cortizas Amado, vicedirección do IES Canido 
      

    �....................................................................................................................................................................................

Don/Dona ______________________________________ con DNI/NIF _____________, pai/nai/titor legal

do/a  alumno/a  __________________________________________________  do  curso  e  grupo

_______________,  estou interesada/o en participar na Escola de familias do IES Canido. 

Ferrol, a       de novembro de 2010

Asdo: (Asinar e pór o nome completo con letra lexible)

Obs.: As persoas xa inscritas non precisan reencher este talón 
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