
 

ENCONTROS DE FAMILIAS

¿Por qué os encontros de familias?

- Os pais e nais non temos onde aprender a ser pais/nais e a educar aos fillos/as. O que sabemos é pola
experiencia de cómo nos educaron, polo que temos vistos, leído, oido e pouco máis.

- A educación que nós recibimos non nos vale para a nova xeneración, os tempos cambiaron e nós non
sabemos moitas veces cómo actuar

- As familias temos que educar aos nosos fillos e colaborar co centro neste camiño.

Obxectivos:

- Asistir a un lugar onde vamos a aprender, a clarificar as nosas ideas para poder transmitir aos nosos
fillos/as valores positivos, claros e concretos.

- Formarnos os  pais/nais  para  poder  incidir  positivamente no crecemento físico,  psíquico e  social
dos/as nosos adolescentes, para iso débese abordar tanto as características persoais e individuais así
como as condicións do entorno que os estimulen.

- Ter un lugar onde se facilita a comunicación entre as diversas familias, producindo intercambios,
aportacións  ou opinións,  a  participación e  interrelación de  experiencias,  compartir  ideas  sobre a
educación en valores e as actitudes para fomentar o desenvolvemento e crecemento físico, psíquico e
social, o díalogo e a comunicación da familia, facilitando o enriquecemento mutuo.

- Ofrecer ás familias información e coñecementos básicos sobre diferentes temas coa finalidade de
permitirlles unha maior capacidade na súa tarefa de pais/nais, co obxectivo de que conten con máis
recursos  educativos  para  desenvolver  as  funcións  o  máis  adecuadamente,  posibilitando  así  o
desenvolvemento da personalidade dos nosos fillos/as.

- En definitiva, unha oportunidade que temos como pais/nais para estar ao día permanentemente e para
que consigamos coherencia entre as mensaxes que o alumnado recibe do centro e da familia.

Organización, actividades:

- Entidade organizadora  : ANPA do IES do Milladoiro,

- A área de actuación sitúase no IES do Milladoiro, sendo destinatarias as familias con alumnado no
centro.

- Periodicidade: As reunións serán 1 vez ao mes en sesións de 1,5 horas, podéndose variar según as
necesidades.
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