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1. IDENTIFICACIÓN DA ENTIDADE 
 
 

ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia) nace 

en Ourense, en Marzo de 2012, motivada pola crecente preocupación dun grupo de 

profesionais ante a complexa realidade da infancia e adolescencia no momento que 

vivimos. Está formada por un equipo de traballo interdisciplinar procedentes de 

diferentes ramas do coñecemento tales como a Psicoloxía, Pedagoxía e Educación 

contando con unha experiencia no ámbito de máis de 10 anos. 

Así, ASEIA basea a súa actuación nunha serie de valores moi claros: 

 

• Atención integral á saúde emocional e mental de nenos, adolescentes e as 

súas familias 

• Compromiso ca comunidade  

• Actuación ética e respectuosa cas persoas 

• Xestión participativa e interdisciplinaria  

• Carácter emprendedor, tenaz, pioneiro e innovador  

• Rigor e coñecemento científico 

 

Deste xeito se pretende xerar un equipo de profesionais competente e 

motivado, que favoreza a innovación asistencial e a difusión do coñecemento 

científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A 
ENTIDADE 

WEB: www.aseiagalicia.org 
facebook 

http://www.aseiagalicia.org/
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2. DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 

O proxecto “Adolescencia Positiva: Unha cuestión Familiar” foi deseñado por 

ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia), posto en 

marcha no ano 2013 na provincia de Ourense. Dende o primeiro ano de actividade, 

o programa contou cunha gran aceptación por parte das institucións (IES, ANPAS, 

Concellos, etc.) e das familias, feito polo que se continuou desenvolvendo a 

actividade durante os anos 2014 e 2015, sendo o número total de persoas 

atendidas dende a posta en marcha do programa de: 309 adolescentes e 144 nais e 

pais da nosa provincia. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

 

ASEIA deseñou o programa “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN 

FAMILIAR. Encontros formativos para Nais e Pais e Adolescentes”, co fin de ofrecer 

un espazo próximo onde poder formular e xestionar as dificultades, motivacións e 

intereses arredor do seu proxecto de construción de familia, da relación cos pais/ 

fillos, do seu momento vital, etc.  

Consta de dous tipos diferentes de actividades: 

 Actividades con grupos de Pais e Nais  

 Actividades con grupos de pre-adolescentes/adolescentes 

 

ACTIVIDADES CON PAIS/NAIS  

Cremos que este tipo de actividades son moi necesarias debido ás seguintes 

cuestións: 

 

 O concepto de familia foi cambiando ó longo do tempo, adaptándose ós cambios 

sociais, culturais, económicos, demográficos. O papel dos pais evolucionou ata o 

punto actual, onde os roles de xénero e os estilos e figuras educativas están en 

transformación. 

 

 



 

Rúa Salvador Dalí, 15 – 1º A    C.P. 32002 Ourense          Teléfono: 622 24 55 45 

e-mail: aseia.galicia@gmail.com                                           www.aseiagalicia.org 

ASEIA Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia   

6 

 

 Fenómenos como as novas tecnoloxías, procesos de migración, desemprego, 

escasede de recursos, incorporación das mulleres ó mercado de traballo, 

separación dos pais..., provocan cambios nas estruturas familiares e dinámicas 

que é preciso ter en conta. 

 

 Para que unha familia evolucione no sentido de recoñecerse a sí mesma e 

desenvolver a capacidade de decidir sobre o que lle toca vivir, precisa ter en 

conta a súa historia, orixe, evolución, organización de relacións e roles dos 

membros, con atención especial á parella parental e figuras de autoridade para 

que poidan exercer adecuadamente as súas funcións. 

 

 A evolución persoal saudable dos membros debe ser obxectivo central da 

familia, incluíndo: 

 

- A saúde emocional. 

- A maduración psicolóxica e o desenvolvemento persoal. 

- A transmisión de valores e cultura. 

- A socialización e adaptación ó ambiente. Formación e desenvolvemento 

profesional. 

 

ACTIVIDADES CON PRE/ADOLESCENTES 

É indiscutible a gran importancia que ten a saúde, e o benestar en xeral da 

poboación, e da adolescencia en particular. A construción cultural chamada 

adolescencia, é produto dunha interacción entre as condicións psicosociais e as 

imaxes culturais que unha sociedade elabora en cada momento histórico. 

De aí a importancia de contextualizar en cada momento histórico as formas de ser 

adolescente. 

Na adolescencia,  os referentes válidos durante a infancia xa non serven, polo que o 

adolescente trata de atopar un novo marco de referencia para o desenvolvemento 

dos seus valores, actitudes e crenzas, normalmente dentro do grupo de iguais que 

se converte o seu soporte afectivo e protector.  
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A construción da identidade, se concreta na conduta a través da experimentación, 

característica central nesta etapa do desenvolvemento. É neste momento tamén no 

que aparece unha gran permeabilidade ás influencias do entorno. Este aspecto 

pode ser moi positivo, debido a que o adolescente se atopa en pleno proceso de 

conformación do seu sentido crítico, pero tamén pode dificultar a construción da 

identidade debido ós estereotipos culturais, e ás mensaxes que chegan dos medios 

de comunicación.  

Os programas para adolescentes deben realizarse analizando os cambios 

socioeconómicos e demográficos que se están producindo na nosa sociedade. Ó 

acceso ás enormes posibilidades de información e de relación a través das 

denominadas novas tecnoloxías fan que os adolescentes se atopen rodeados de 

numerosos estímulos que en moitas ocasións non son capaces de xestionar e 

integrar por si sós. Todo isto fai que o rol dos adolescentes e as súas estruturas de 

relación (tanto cos iguais, como coa propia familia ou a sociedade en xeral) se 

atopen en constante transformación. 

ASEIA, a través do programa “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN 

FAMILIAR. Actividades con adolescentes” preténdese axudar ós/as adolescentes 

no desenvolvemento dos seus valores, actitudes e crenzas, así como na 

construcción da súa nova identidade, alonxada da infancia, e na que se establecen 

novos patróns de relación tanto cos/as adultos/as como cos/as iguais e o entorno 

social. 

 

4. OBXECTIVOS 

 

CON NAIS E PAIS 

- Promover o desenvolvemento das competencias parentais, para unha 

evolución saudable da familia e dos seus membros. 

- Dotar as familias de coñecementos e ferramentas básicas que lles permitan 

abordar o desenvolvemento dos fillos dende unha maior seguiridade. 

- Xerar espacios de encontró e confianza onde os país podan compartir e 

reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses 

na vivencia parental. 
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- Informar ós pais sobre temas de actualidade nas relación familiares onde 

hai nenos e adolescentes (novas tecnoloxías, conductas adictivas, 

prevención da violencia, sexualidade…), favorecendo o achegamento a vías 

de formación e información de calidade. 

 

CON ADOLESCENTES 

- Dotar ós/ás adolescentes de ferramentas que lles permitan abordar as súas 

relacións con maior seguridade.  

- Xerar espazos onde os/as adolescentes podan compartir e reflexionar sobre 

as súas experiencias, inquedanzas e intereses no seu momento de crise vital 

que supón a adolescencia. 

- Informar ós/ás adolescentes sobre temas de actualidade favorecendo o 

achegamento a vías de formación e información de calidade.  

5. DESTINATARIOS 

 

 Actividades con nais e pais: nais e pais con fillos e fillas de calquera idade, 

dende a infancia ata a adolescencia. 

 Actividades con adolescentes: mozos e mozas que cursen estudos de 

secundaria. 

 

6. ACTIVIDADES 

 

As actividades que se desenvolven neste programa xiran en torno a catro bloques 

temáticos que consideramos fundamentais e que son: 

1. A influencia das Novas Tecnoloxías (N.T.) no desenvolvemento da infancia e a 

adolescencia, e a súa influencia nas relación familiares  

2 Condutas Aditivas (C.A.): Vellos medos e novas formas  

3 A importancia da Educación Afectivo Sexual (E.A.S.) no desenvolvemento 

dunha identidade saudable  

4 Prevención da Violencia (P.V.) e as súas manifestacións: Bullyng, Violencia de 

Xénero, Violencia Filio-Parental, etc 
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As actividades propostas para desenvolver no “CPR LUIS VIVES” son as 

seguintes: 

 CON PAIS E NAIS 

1º TEMA: Prevención da violencia na escola 

TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

“A Experiencia de CONVIVIR como xeito de PREVIR a violencia” 

ALGÚNS PUNTOS A TRATAR NA SESIÓN: 

 ¿Por qué falar de Violencia? 

 A etapa adolescente 

 ¿Qué entendemos por violencia? 

 Agresividade vs. Violencia 

 Adolescente violento 

 Factores que inducen á violencia na adolescencia 

 Cómo PREVIR o comportamento violento na adolescencia 

 A importancia de falar das emocións 

 Linguaxe violento vs. linguaxe no violento/Actitudes na comunicación 

 Ideas ante unha situación de conflito 

2º TEMA: Novas tecnoloxías 

TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

“O Adolescente conectado ás Novas Tecnoloxías:   

¿Construcción dunha identidade virtual ou real?” 

ALGÚNS PUNTOS A TRATAR NA SESIÓN: 

 As TIC’s hoxe 

 Impacto nas relacións intergeneracionais  

 Migrantes Dixitais: “Pais analóxicos” 

 Nativos dixital: Os adolescentes fronte as TIC´s 

 Internet como medio de relación 

 Móbil como seña de identidade 

 Novo Perfil Adolescente: “Target” 

 Adolescente no espazo virtual 

 Ciberdelitos (Acoso na rede) 

 Algunhas causas… 

 Accións a emprender 
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 CON ADOLESCENTES 

1º TEMA: Prevención da violencia na escola 

TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

“Previr a Violencia: ¿Cal é o teu papel?” 

ALGÚNS PUNTOS A TRATAR NA SESIÓN: 

 ¿Por qué falar de Violencia? 

 ¿Qué é a violencia e por qué se da? 

 Violencia vs. Agresividade  

 ¿Qué é a agresividade? 

 Algún modos de expresión da violencia 

 Linguaxe violento vs. Linguxe non violento 

 Análise de casos de Bullyng e violencia de xénero na adolescencia 

 Rol de víctima, de agresor e de espectador e implicacións de cada un 

deles 

 A violencia como reacción emocional 

 Estratexias de xestión de conflictos 

2º TEMA: Novas tecnoloxías 

TÍTULO DA ACTIVIDADE: 

“Adolescentes e Novas tecnoloxías: ¿facemos un bo uso delas?” 

ALGÚNS PUNTOS A TRATAR NA SESIÓN: 

 ¿Qué son as TIC`S? 

 Uso, mal uso e abuso das novas tecnoloxías 

 Implicacións familiares das novas tecnoloxías 

 Ciberbullyng 

 Análise de situacións de acoso na rede 

 Estratexias de autoprotección no espacio virtual 

 

Cada sesión terá unha duración aproximada de hora e media 
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7. METODOLOXÍA 

 

A premisa da que se parte como guía metodolóxica deste proxecto é a de xerar 

espacios de encontro e confianza tanto para os/as adolescentes, como para os pais 

e nais, onde podan realizar un intercambio de experiencias, vivencias, 

aprendizaxes e problemáticas, e traballar xuntos nas posibles solucións.   

Deste xeito, a metodoloxía de ensino-aprendizaxe será totalmente participativa: 

Utilizaránse medios de apoio para a reproducción de imáxenes, power-point, 

breves fragmentos de películas, co obxectivo de facilitar o proceso de aprendizaxe 

e intercambio de impresións; Entregarase material formativo accesible, para seguir 

o contido das sesións, facilitando asimesmo datos acerca de fontes de información 

de calidade en cada un dos temas abordados; Realizaránse dinámicas grupais que 

favorezan a acción-participación, etc. 

Estructura “tipo” das sesións: 

1. Presentación dos participantes 

2. Choiva de ideas sobre a temática a tratar (a fin de coñecer as súas 

expectativas) 

3. Esquema dos puntos a tratar (para saber cáles engadirían ou eliminarían) 

4. Introducción teórica do tema (desenrolo de contidos e aclaración de 

conceptos) 

5. Exercicios prácticos sobre os contidos explicados: análise de videos, 

materiais divulgativos, exposición de casos, etc (a fin de valorar en qué 

medida teñen comprendido os conceptos traballados) 

6. Dinámicas grupais: role playing, análise de situación concretas, grupos de 

discusión e debate, etc (a fin de profundizar no tema de traballo e que 

expoñan as cuestión que a eles/as lles preocupan). 

7. Recapitulación e aclaración das dúbidas xurdidas 

8. Aplicación do cuestionario de avaliación da sesión 

O persoal que imparta cada acción formativa contará con alta preparación nos 

contidos a desenvolver, en xestión de grupos, e en habilidades pedagóxicas.   
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8. SISTEMA DE AVALIACIÓN E INDICADORES 

 

Unha vez finalizado o proxecto realizarase unha avaliación interna do programa e 

cada un dos seus elementos, así como dos participantes no mesmo: 

- Grado de satisfacción destes 

- Grado de satisfacción das persoas de referencia no eido educativo e/ou 

ANPAS cas que contactamos para o desenvolvemento do programa 

Para avaliar se elaborarán tres cuestionarios de avaliación / satisfacción que serán 

utilizados durante o proxecto. 

1- Dirixido ós participantes 

2- Dirixido ós profesionais que desenvolven cada acción formativa 

3- Dirixido as direcciósns dos centros escolares, ANPAS ou outros mediadores que 

facilitaran a implementación do programa en cada centro. 

Ó finalizar o proceso de avaliación, faráselle chegar ós participantes (ANPAS 

ou centros escolares) as conclusións elaboradas a partir dos resultados, en 

relación as necesidades que observan os participantes, ós temas de traballo 

que propoñan, as dificultades cas que se atopan en relación ós temas 

abordados, etc. 
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