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Que é unha escola de avós e avoas? 
É un lugar de encontro onde os avós e avoas, xunto a unha educadora, tentan 
buscar estratexias para facilitar as relacións de rol parental cos seus netos e 
netas. 
 
Por que unha escola de avós e avoas? 
Hoxe en día, coa incorporación da muller ao mundo laboral,  danse unhas novas 
estructuras familiares nas que os avós e avoas convértense en pais/nais de luns a 
venres. Estos  teñen unha importancia especial no coidado, acompañamento e 
educación dos  seus netos e netas. 
 
Que facemos na escola de avós e avoas? 
Abordamos temas a partir do intercambio de experiencias das familias, a través 
da reflexión, debate e diálogo, entrenamos ferramentas educativas para acadar 
unha mellor convivencia familiar. 
É necesario un mínimo de 8 persoas para formar un grupo. 
 
Podemos asistir cos nosos netos e netas? 
Sí. Existe un servizo de atención aos nenos e nenas mentres duran as sesións. 
 
Que imos a aprender este ano? 
O curso está dividido en dous bloques temáticos Os temas a tratar en cada blo-
que son os seguintes: 

BLOQUE I   
 

    I. O contexto familiar como entorno educativo. 
 

♦Contexto familiar: relacións entre os membros. 
 

♦Os novos modelos familiares. 
 

♦A importancia dos avós e avoas no contexto educativo familiar. 
 

♦A comunicación na familia: nais/pais, avós/avoas e nenos/nenas. 
 

♦As avoas e os avós tamén educan. 
 

♦Como actuar en situacións difíciles: divorcios, separacións... 
   

BLOQUE II  
  
 

   II.Autoridade e disciplina.  
 

♦Os avós e avoas “educadores bocadillo”: Entre os fill@s e os net@s. 
 

♦A responsabilidade na educación das  netas e netos. 
 

♦A importancia das normas. 
 

♦¿Como “regañar” aos pequen@s? 
 

♦Autoridade e afectividade. 
 

♦A ocupación do ocio e o tempo de lecer. 



ESCOLA DE AVÓS E AVOAS. 
 
 
Don/a:___________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 

Enderezo: _______________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 

Teléfono: _______________________________________ 
 
 

Idade dos netos/netas: ____________________________ 

GRUPO HORARIO 

CEIP “Isaac Díaz Pardo” Mércores 
16:00-17:30 

Conservatorio  
Profesional de Música 

Xoves 
10:00-11:30 

♦ As sesións das escolas teñen unha periodicida-
de semanal cunha duración de hora e media ca-
da unha. 

 
♦ O curso comeza en novembro de 2009  e remata 

en xuño do 2010. 
 
♦ Os grupos poden sufrir modificacións horarias 

sempre que exista demanda xustificada. 

 
INFORMACIÓN E INSCRICIÓN: 
 
♦ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
♦ Rúa Andrés Pan Vieiro nº 30 
♦ Teléfono: 981 66 12 08 

♦ Correo electrónico: educacion@culleredo.org 

En que grupo e bloque de contidos estás interesado/a? 




