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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

ASEIA é unha asociación que comezou con 7 membros, os que se sumóu en 1ª 

instancia outro máis. Dende o inicio a organización e a dirección de ASEIA estivo 

centrada o redor da Xunta Directiva, conformada polos 8 socios fundadores. A  

Xunta Directiva dende o inicio ten a mesma estructura que a día de hoxe: 

- Presidente 

- Tesorera 

- Secretario 

- Vocal de Formación 

- 4 Vocales 

Una vez se decidiu abrir a asociación a máis socios, ésta incrementou  

considerablementeo seu número. Dos 8 socios dos primeiros momentos pasou a 

18 durante o ano 2013, e actualmente conta cun total de 23 membros. Todo isto en 

pouco máis de 2 anos. A ratificación da entrada de novos socios realízase a través 

de votación por parte da Xunta Directiva e en Asamblea. 

 Nesta Xunta Directiva definiuse a estratexia a seguir por ASEIA.  

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  
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• Carácter emprendedor, tenaz, pioneiro e innovador  

• Rigor e coñecemento científico 

Nos primeiros momentos da asociación, o traballo estivo centrado no deseño de 

proxectos e nos contactos institucionais tanto con entidades públicas como 

privadas. Os membros da Xunta Directiva e o de socios fóronse agrupando en 

“equipos” ou grupos de traballo para deseñar e desenvolver os proxectos da 

asociación. Estos equipos de traballo están coordinados e dirixidos cada un, por un 

membro da Xunta Directiva de ASEIA. Os grupos de traballo son os seguintes: 

 

a) Búsqueda de Proxectos. Captación de Recursos e Subvencións. Traballos 

Administrativos . 

b) Organización de Xornadas e Proxectos de Formación e Innovación. 

Publicacións.  

c) Grupo de Convivencia Educativo para Violencia Filio-Parental 

(CONVIVE). 

d) Actividades dirixidas a nais, país e familias. 

e) Actividades dirixidas á intervención directa con adolescentes (Atención 

de dia, acción formativas, etc.). 

f) Atención de Día para adolescentes en situación de Conflicto Social 

(ALENTO). 

 

Ademáis de todo esto, fóronse dando todos os pasos necesarios para que 

administrativamente ASEIA figurara nos rexistros correspondentes e se constituira 

como unha Asociación de pleno dereito. 

Durante todo este tempo foi moito o esforzo adicado a visibilizar a Asociación 

nas institucións e a nivel social, tamén para hacer partícipes os socios sobre o 

desenvolvemento e evolución de ASEIA. Tamén foi moi significativo o incremento 

da actividade, tanto en accións formativas como en  publicacións e a súa 

repercusión nos medios de comunicación e nas redes sociais. 
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A  Asociación vaise conformando e evolucionando tendo en  conta a realidade na 

que se move, reaccionando e dando resposta ás posibilidades, oportunidades, 

propostas e demandas que lle chegan dende o exterior.  

Nestos momentos a asociación atópase nun proceso de afianzamento e 

consolidación.  

O ano 2014 foi un período de intensidade no desenvolvemento da entidade, no que 

consideramos que caben destacar os seguintes acontecementos: 

 O aumento do número de socios ata un total de 23. 

 

 

 Posta en funcionamento do Proxecto “Alento” de Atención de Día a 

Adolescentes en Situación de Risco Social; con máis de 20 usuarios ó longo do 

ano. A posta en marcha deste proxecto foi posible xa que ASEIA recibiu o apoio 

da Dirección Xeral de Familia e Inclusión da Xunta de Galicia a través da súa 

Convocatoria de Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción 

de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social. 

 Consolidación na provincia de Ourense do Proxecto Adolescencia Positiva: 

Unha Cuestión Familiar, para Nais-Pais e adolescentes que deu formación a 

mais de 200 asistentes. 

 Organización da  I Xornada sobre Saude Emocional na Infancia e na 

Adolescencia no mes de maio e baixo o título “Patoloxía límite na personalidade 

dos adolescentes”. Contou con 80 asistentes e unha alta valoración da 

actividade por parte dos mesmos 
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 Elaboración da I Enquisa sobre Saude Emocional na Infancia e na Adolescencia 

na Cidade de Ourense. 

 Participación en diferentes eventos científicos, académicos e divulgativos  ca 

presentación de ponencias, comunicaciones e presencia nos medios de 

comunicación. 

 

 

2. PROGRAMA “ALENTO” DE ATENCIÓN DE DÍA PARA MENORES EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

 DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

O Programa Alento estase a desenvolver na actualidade na provincia de Ourense, e 

pretende ofrecer unha atención de día dirixida a adolescentes en situación de risco 

de exclusión e/ou conflicto social de cara a favorecer o desenvolvemento no/a 

adolescente dun conxunto de competencias (coñecementos, habilidades, actitudes 

e aptitudes) que lle permitan acceder ao mercado laboral e manterse nel.  

 

Polo tanto, trátase dun Programa que a través das diversas intervencións pretende 

mellorar a empleabilidade e favorecer a transición entre a adolescencia e a vida 

adulta, dotando aos/ás adolescentes en conflito de recursos para xestionar a súa 

vida a través dunha intervención especializada que ten en conta as súas 

necesidades reais como suxeitos dunha biografía problematizada, e como 

cidadáns/ás con aspiracións e dereito a un proceso de inclusión normalizador. 

 

Desenvolver a empregabilidade nos/as adolescentes supón un traballo de mellora 

contínua, por elo desde o Programa Alento lévase a cabo unha intervención 

personalizada e intensiva, con ánimo de orientar ao/á adolescente na súa realidade 

persoal e social e de favorecer un proceso de autonomía dentro das súas 

posibilidades, ademais dun coñecemento concreto das competencias laborais 

requeridas polas organizacións e o mercado laboral.  
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Deste xeito pretendemos xerar nos/as adolescentes aquelas competencias 

transversais que integren aspectos persoais e habilidades na interacción cos 

demáis que favorecer o acceso ao mercado laboral, sendo fundamental o 

desenvolvemento do autocoñecemento, do pensamento crítico e unha axeitada 

xestión das emocións e da resolución de conflictos.  

 XUSTIFICACIÓN 

Este Programa está dirixido a adolescentes que se atopan en situación de risco de 

exclusión e/ou conflito social e que necesitan dun contexto contenedor onde 

recibir apoio e intervención profesional especializada; Inserción Socio-Laboral, 

Acompañamento Educativo – Terapéutico, Psicoterapia Individual, Grupal e Apoio 

Familiar, así como Mediación e Xestión de Conflictos. 

Entendemos como adolescentes en situación de risco a aqueles/as nos que o seu 

proceso de desenvolvemento integral se ve afectado pola presencia de factores de 

risco nos diferentes eidos biolóxico, psicolóxico e social, e que poden conlevar o 

incremento dunha conduta asocial, podendo chegar a atoparse en conflicto coa ley 

penal.   

Polo tanto, entre os colectivos aos que vai dirixico o Programa destacamos: 

a) A aqueles/as adolescentes que presentan factores de risco bio-psico-social.  

b) Adolescentes que están en proceso de cumprimento ou teñen rematado unha 

medida xudicial, sexa esta de internamento ou de medio aberto. 

c) Adolescentes que teñen aberto un expediente de protección de menores ou para os 

que o mesmo foi pechado recentemente. 

A realidade social na que vivimos actualmente, cunhas alarmantes cifras de paro 

xuvenil, dificultan máis a situación de estes/as rapaces/as, xa que para eles resulta 

moi difícil facer un Programa de vida autónomo. Cabe resaltar que nalgúns casos, 

debido ás súas características persoais e á súa traxectoria vital, teñen xa esgotados 

os recursos de formación académica ou moi difícil ó acceso á mesma. 
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Algúns destes rapaces e rapazas chegan á finalización de medidas xudiciais ou de 

apoio de protección, en situacións moi complexas. Nalgunhas ocasións son 

rapaces/as legalmente emancipados/as das súas familias pero emocionalmente 

moi dependentes. As institucións de protección de menores non teñen xa 

competencia sobre eles/as ou a medida está a punto de esgotarse, e as institucións 

de saúde mental interveñen sobre a problemática psicopatolóxica, sen poder dar 

solución a cuestions básicas como a súa inserción social, sustento, vivenda, etc. 

Outras veces quedan en mans dunha familia desbordada pola problemática, 

obrigados a unha convivencia  sempre en ameaza de ruptura. En ocasións a familia 

rexeita facerse cargo destes/as adolescentes de xeito activo (nos maiores de idade) 

ou pasivo (no caso dos menores),  quedando estes/as, a pesar de ser 

evidentemente inmaduros, responsabilizados de aspectos cruciais da súa  propia 

vida como a formación ou a saúde, con apoios dos servizos sociais ou de protección 

de menores que resultan insuficientes de forma manifesta. Con frecuencia están 

abocados de forma temperán á delincuencia, ao vagabundeo ou á loucura.   

 

Aínda existindo recursos como pisos de autonomía ou programas de inserción, a 

súa incidencia é limitada. 

 OBXECTIVOS 

1. Facilitar no/a adolescente a adquisición das ferramentas necesarias 

(coñecementos, destrezas, habilidades,…) para insertarse no medio social e 

no mercado laboral.   

2. Desenvolver as competencias ligadas á personalidade a través do 

autocoñecemento, promovendo a capacidade de reflexión e observación de 

un/a mesmo/a de cara a identificar aqueles aspectos persoais que inflúen 

sobre o compoñente actitudinal (iniciativa, autoconfianza, motivación,…), o 

cal exerce un papel esencial sobre a toma de decisións e os resultados.  

3. Facilitar un espazo contenedor e profesional que favoreza vivenciar un 

proceso de socialización axeitado. 

4. Fomentar hábitos sociais necesarios para que os/as adolescentes poidan 

desenvolverse de xeito adecuado nos eidos persoal, formativo, social e 

laboral. 
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5. Proporcionar experiencias de adestramento social, poñendo en práctica as 

ferramentas adquiridas no seu desenvolvemento cotiá.  

6. Deseñar tarefas formativas e lúdico-educativas que fomenten as relacións 

interpersoais saudables. 

7. Asesorar ás familias acerca do proceso de inclusión social do/s adolescente, 

dotandoos de coñecementos e habilidades que favorezan dito proceso. 

 METODOLOXÍA E RECURSOS EMPREGADOS 

O Programa “Alento” de Atención de Día para Adolescentes en Conflicto, presenta 

unha programación que intenta cubrir as necesidades do/a adolescente a través 

dun programa de intervención individualizado, dende unha perspectiva individual, 

grupal, familiar e sociocomunitaria. 

 

Así o/a adolescente que accede ao programa ten ao seu alcance: 

 

a) Un programa de Inserción Socio-Laboral que orienta e facilita recursos para 

acceder a contextos de inclusión e integración social, tendo sempre en conta as 

características propias do/a adolescente. 

b) Un programa de Acompañamento Educativo-Terapeutico, que lle permite contar 

cun referente educativo de apoio persoal, tanto para as problemáticas da vida cotiá 

como para as dificultades relacionais, moi frecuentes en adolescentes que se 

atopan con ausencia de referentes adultos válidos. 

c) Un programa de Psicoterapia que lle facilita un espazo individual e/ou grupal onde 

traballar aqueles aspectos intrapsíquicos e interpersoais necesarios nun proceso 

de maduración persoal. 

d) Un programa de Mediación e Xestión de Conflictos, onde se incorporan e poñen en 

práctica as habilidades necesarias para facer do conflicto cotiá un elemento de 

aprendizaxe e crecemento persoal. 

 

A través dos programas trátase de axustar a intervención ás necesidades reais 

do/a adolescente, intentando coordinarse e complementar outras intervencións 

que poideran estar en marcha no seu caso. (Por exemplo no caso de cumprimento 
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de liberdades vixiadas, ou no caso de adolescentes atendidos polos servizos de 

saúde mental…). 

 

O Equipo humán está composto por: 

 

- Un Coordinador do Equipo de Traballo 

- Unha Traballadora Social 

- Unha Psicóloga 

- Un Técnico de Mediación e Xestión de Conflictos 

- Dúas Educadoras Sociais 

 

Trátase dun equipo personal multidisciplinar altamente motivado e cualificado, 

con acceso a procesos formativos e terapéuticos continuos, individuais e grupais, 

na búsquea do desenvolvemento profesional e persoal.  

 

 COOPERACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES 

O/a adolescente pode acceder ao Programa a través de diversas vías: 

- Entidades ou institucións que atenden á poboación específica de adolescentes en 

conflicto. 

Os/as usuarios/as do Programa, chegarán deste modo, sempre mediante un 

proceso de derivación entre profesionais, o cal permitirá un mellor coñecemento 

do caso, tanto en canto a antecedentes como a situación actual. Ademais 

facilitarase a necesaria coordinación entre recursos, que facilite tanto o proceso de 

intervención co/a adolescente como a finalización do mesmo. 

 

- Servizos comunitarios de Saúde. 

Con cada adolescente elaborarase un plan coordinado de seguimento médico 

periódico entre os profesionais da saúde do centro, e os citados servizos 

comunitarios. 

 

- Servizos Sociais comunitarios básicos e específicos, e Servizos Sociais especializados.  
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Con cada adolescente que sexa usuario/a de Servizos Sociais ou que veña 

derivado/a, realizarase un seguimento e coordinación co/a profesional 

encargado/a do caso. 

  

- Servizos Educativos (Institutos de Educación Secundaria, Educacion para Adultos, 

outros). 

Manterase una supervisión directa programada e coordinada cos titores de 

aqueles/as  adolescentes que realicen os seus estudos nun contexto social 

normalizado. 

- Centros de Intervención educativa en Medio Aberto C.I.E.M.A.: (TRAMA, ARELA,…). 

Con aqueles/as adolescentes que se atopen cumprindo unha medida xudicial en 

medio aberto, estableceranse mecanismos de coordinación cos/as técnicos/as 

responsables das mesmas. 

- Xefaturas Terrotoriais da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.. 

Con aqueles/as adolescentes que teñan aberto un expediente nos servizos de 

protección de menores estableceranse mecanismos de coordinación cos/as 

técnicos/as responsables das mesmas. 

 

3. PROGRAMA “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR” 

 

 DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 

O proxecto “Adolescencia Positiva: Unha cuestión Familiar” foi deseñado e levado a 

cabo por ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na 

Adolescencia), entre maio e decembro de 2014. Este proxecto está financiado pola 

Deputación de Ourense a través do seu programa de subvencións para entidades 

prestadoras de servizos sociais. O programa foi posto en marcha no ano 2013 

cunha gran aceptación por parte das institucións e das familias. Debido a isto, no 
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ano 2014 concedéuselle a ASEIA unha nova subvención por parte da Deputación 

de Ourense que permitiu a continuidade do proxecto. 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

ASEIA deseñou o programa “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN 

FAMILIAR. Encontros formativos para Nais e Pais de Pre-Adolescentes e 

Adolescentes”, co fin de ofrecer ás nais e país un espazo próximo onde poder 

formular e xestionar as dificultades, motivacións e intereses arredor do seu 

proxecto de construción de familia e da relación cos seus fillos.  

Nun primeiro momento, o programa estaba centrado na actividade dirixida a pais e 

nais de adolescentes. Sen embargo, no transcurso das actividades do ano 2013, os 

participantes transmitiron o seu interese en que se levaran a cabo actividades 

tamén para os seus fillos, abordando os mesmos temas que con eles, e 

aproveitando o contexto escolar para facelo. Desta forma, no desenvolvemento do 

programa durante este ano 2014 incluíronse tamén actividades con adolescentes.  

Tamén xurdiu unha nova demanda exposta por un dos centros educativos co que 

traballáramos durante o ano anterior. A proposta era realizar dentro do programa 

“Adolescencia Positiva” unha actividade de prevención de violencia no medio 

escolar dirixida a pre-adolescentes, o cal levounos a reformular o programa para 

engadir esta nova actividade tamén. 

 

ACTIVIDADES CON PAIS/NAIS DE ADOLESCENTES 

 

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. 
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 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 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.  



 

Rúa Salvador Dalí 15 – 1ºA   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  

14 

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 ” ofrece ós pre-adolescentes e 

adolescentes, que cursan estudios nos dous últimos anos de secundaria, e son 

residentes na provincia de Ourense, un espazo próximo onde poder formular e 

xestionar as dificultades, motivacións e intereses arredor do seu propio proceso de 

desenvolvemento,  de construción da súa identidade e de relación cos seus iguais, 

as súas familias e o seu entorno. 

 

 

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA NO MEDIO ESCOLAR 

 

Como en toda a sociedad, tamén na escola (Ortega Ruiz y Mora Merchán, 2000) 

(Debardieux y Blaya, 2001) está presente a agresividade e ésta desencadena 

problemas máis ou menos graves. 

Os profesores e profesoras sufren as agresións dos seus alumnos, compañeiros e 

dos sus superiores; os alumnos, á súa vez, están expostos ás agresións dos seus 

compañeiros e dos profesores; e todos eles sufren, aínda que de distinta forma, as 

coaccións da institución escolar e a presión da violencia estructural.  



 

Rúa Salvador Dalí 15 – 1ºA   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  

15 

Frecuentemente centrase a atención nos problemas que xeneran as agresións dos 

estudiantes entre sí ou hacia os profesores, pero o certo é que a violencia 

estructural que exercen a sociedade, a escola e os profesores, é un condicionante 

da agresividade dos estudiantes, que a veces pode actuar neles como un 

mecanismo de defensa e protesta. Desta forma a violencia funciona como unha 

espiral que xenera más violencia. 

A sociedade na que vivimos rezuma violencia e agresividade, que impregna todos 

os ambientes en que se moven os nosos nenos e adolescentes, que se ven afectados 

—especialmente os adolescentes— por ela. Hai unha serie moi numerosa de 

factores e causas condicionantes das conductas violentas na escola e fóra dela 

(Informe del Defensor del Pueblo, 2000) (Ortega Ruiz y Mora Merchán, 2000) 

(Debardieux y Blaya, 2001) (Etxeberría, en prensa). Dun lado, a agresividade pode 

ser a expresión de factores relativamente independentes na escola, como os 

problemas persoais, os trastornos de relación, a influencia do grupo de amigos ou a 

familia. Doutro, podemos decir que a conducta agresiva dos nenos está 

condicionada pola estructura escolar e os seus métodos pedagóxicos, así como por 

todo un conxunto de factores políticos, económicos e sociais. Na maior parte dos 

casos, interveñen todos ou varios destos factores, pois as interaccións e as 

relacións interpersonais sólo poden entenderse contemplando dunha forma global 

as condicións sociais e institucionais en que se producen, sendo por outra parte as 

personas quenes interveñen coas súas interaccións na configuración dos sistemas 

e institucións sociais. En definitiva, existe un estreito lazo entre problemas sociais, 

familiares, escolares e personais na orixe da violencia escolar.  

Cando falamos de “acoso escolar” referímonos a situación nas que un ou máis 

alumnos/as perseguen e intimidan a outro ou outra –víctima- a través de insultos, 

rumores, vexacións, illamento social, motes, agresións físicas, ameazas e 

coaccións…  

 

puidendo alongarse durante meses ou anos, sendo as súas consecuencias 

devastadoras, sobre todo para a víctima, pero tamén para os espectadores e para o 

propio agresor ou agresora. 

Para referirse a estas situacións de acoso, intimidación e victimización entre iguais, 

na literatura especializada é frecuente atopar tamén o termo inglés “bullying”. Polo 
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tanto referímonos ó mesmo cando falamos de acoso escolar, maltrato entre iguais 

ou “bullying”. 

O primeiro en definir este fenómeno foi Dan Olweus, profesor de psicoloxía da 

Universidade de Bergen (Noruega, 1998), para quen a victimización ou “maltrato 

por abuso entre iguais” é una conducta de persecución física e/ou psicolóxica que 

realiza o alumno ou alumna contra outro ou outra, ó que escolle como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa ás víctimas en 

posición das que difícilmente poden saír polos seus propios medios. A 

continuidade destas “relacións” provoca nas víctimas efectos claramente 

negativos: descenso na súa autoestima, estados de ansiedade e  incluso cadros 

depresivos, o que dificulta a súa integración no medio escolar e o desenvolvemento 

normal dos aprendizaxes. 

 

 OBXECTIVOS 

 

 Promover o desenvolvemento das competencias parentais, para unha evolución 

saudable da familia e dos seus membros. 

 

 Favorecer a adquisición das competencias precisas, para unha evolución 

saudable do adolescente. 

 

 Dotar as familias (pais, nais e adolescentes) de coñecementos e ferramentas 

básicas que lles permitan abordar o desenvolvemento dos seus membros con 

maior seguridade. 

 

 Xerar espazos de encontro e confianza onde os pais podan compartir e 

reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses na 

vivencia parental. 

 

 Xerar espazos de encontro e confianza onde os adolescentes podan compartir e 

reflexionar en común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses no 

seu momento de crise vital que supón a adolescencia.. 
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 Informar ós pais, nais e adolescentes sobre temas de actualidade nas relacións 

familiares (novas tecnoloxías, condutas aditivas, sexualidade,prevención da 

violencia, …), favorecendo o achegamento a vías de formación e información de 

calidade. 

 

 LOCALIZACIÓN E DESTINATARIOS 

 

Este proxecto tivo lugar na provincia de Ourense. As actividades formativas 

desenvolvéronse en dous concellos próximos á cidade e que xa tiñan participado 

no proxecto durante o ano 2013, que foron: Carballiño e Xinzo de Limia.  

En canto ós destinatarios, é importante dicir que o proxecto foi deseñado para 

seren impartido entre nais e pais de pre-adolescentes e adolescentes que cursan 

estudios nos dous últimos anos de primaria ou en secundaria. Sen embargo 

atopámonos nalgúns casos con profesores/as que acudiron ás actividades cun 

interese para a súa práctica profesional. Neste ano 2014 debido á ampliación de 

actividades do proxecto atopámonos tamén un grupo de destinatarios formado por 

pre-adolescentes e adolescentes con idades comprendidas entre os 12 e os 15 

anos. O número total de persoas que participaron nas actividades formativas entre 

estes dous grupos de destinatarios foi de 20 no grupo de pais e 223 no de 

adolescentes. 

 

 ACTIVIDADES 

 

O programa consta de catro accións formativas que se levaron a cabo entre os dous 

concellos citados. Cada unha delas ten unha duración aproximada de 90 minutos e 

estará dirixida por dous profesionais da educación e a psicoloxía con experiencia 

no traballo con adolescentes, familias, e específica na materia a abordar. 

Actividades dirixidas a pais: (Concello de Carballiño)  

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 
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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 

 

 

Actividades con adolescentes: (Concello de Carballiño) 

1. A importancia da educación afectivo sexual no desenvolvemento 

dunha identidade saudable: identidade real/identidade virtual e os 

novos tipos de relacións. 

2 Condutas aditivas: as redes sociais. 

3 Prevención da violencia e as súas manifestacións (ciberbullying, 

acoso virtual, sexting, etc.). 

 

Prevención do acoso escolar: (Concello de Xinzo).   

1. Introdución a os conceptos básicos: violencia vs. Agresividade, tipos 

de violencia, etc. (traballo por grupos de situacións conflitivas no 

aula e posta en común). 

2 O acoso escolar e a súa relación co mundo emocional. 

3 Estratexias de xestión de conflitos no aula (roleplaying). 

 

 METODOLOXÍA 

A metodoloxía de ensino-aprendizaxe será participativa. Este xeito de traballo 

concibe ós participantes como axentes activos na construción, do coñecemento e 

non como axentes pasivos meramente receptores.  
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Utilizaranse medios de apoio para a reprodución de imaxes, 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 accións 

formativas, facilitando asímesmo datos acerca de fontes de información de 

calidade en cada un dos temas abordados. 

Realizarase algunha breve dinámica grupal co obxectivo de favorecer a acción-

participación. 

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

contidos a desenvolver, en xestión de grupos, e en habilidades pedagóxicas. 

 

 

4. I XORNADA SOBRE SAÚDE EMOCIONAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: 

“PATOLOXÍA LÍMITE NA PERSONALIDADE DOS ADOLESCENTES” 

 PRESENTACIÓN 

O 31 de Maio de 2014, organizado por ASEIA, se celebrou en Ourense a “Xornada 

sobre Patoloxía Límite na Adolescencia” 

A xornada desenvolveuse no Centro Cultural Marcos Valcarcel e contou co apoio na 

súa organización da Consellería de Sanidade e a Dirección Xeral de Familia e 

Inclusión da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Ourense, a Concellalía de 

Turismo de Ourense, o Instituto Wilhelm Reich Europa e Trébore S.L. 

A xornada tivo a asistencia de 78 profesionais de diferentes perfiles: psiquiatras, 

psicólogos, educadores sociais, traballadores sociais, mestres, xuices de menores. 

As patoloxías límite na personalidade diagnostícanse xeralmente ó inicio da idade 

adulta, pero xa hai rasgos que son evidentes na adolescencia e pódense observar 

indicadores de patoloxía límite na infancia. Trátase de problemáticas complexas na 

súa detección e comprensión así como no seu manexo, con implicacións persoais, 
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familiares e sociais. As patoloxías límite na adolescencia teñen un impacto social 

crecente que se manifesta en diferentes eidos, con especial presenza nos servizos 

de saúde mental infanto-xuvenil así como nos servizos de atención a menores. 

Algunhas das súas manifestacións máis visibles, son o incremento dos suicidios na 

adolescencia, as condutas aditivas, ou a violencia filio-parental. 

A Xornada de Patoloxía Límite na Personalidade dos Adolescentes foi acreditada 

como Actividade de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade da Xunta de 

Galicia. 

 POÑENTES 

MONTSERRAT PICANYOL ROIG 

Ten traballado como psiquiatra de nenos, adolescentes e adultos en hospitales e 

centros de asistencia pública de Saúde Mental dende o ano 1982. Actualmente 

traballa como psiquiatra e psicoterapeuta de adolescentes e adultos novos con 

rasgos de personalidade límite a nivel privado, ademáis de colaborar a tiempo 

parcial no Centro de Saude Mental Infanto-Xuvenil e na Unidade de Saude Mental 

de Hospitalet.  

Formouse no Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Barcelona nos anos 1990-94. 

Dende entonces e ata xullo de 2013, o seu principal supervisor foi o Dr. Pere Folch 

Mateu. De marzo a novembre del 2008 estive formándose co Dr. Otto Kernberg na 

modalidade de TFP (psicoterapia focalizada na transferencia) que ten sido 

demostrada empíricamente eficaz para o tratamiento do Trastorno Límite de la 

Personalidade. 

Pertence a asociacións de psicoterapeutas como a ACPP (Asociación catalana de 

psicoterapia psicoanalítica), a AEPP (Asociación española de psicoterapia 

psicoanalítica) da que é delegada da sección de adultos na EFPP (Federación 

europea de psicoterapia psicoanalítica) e da ISTFP (Sociedad internacional de 

psicoterapia focalizada en la transferencia). 
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“O trastorno límite da personalidade: enfoque evolutivo e diagnóstico na 

adolescencia” 

 

Nesta intervención, Montserrat Picanyol sinalou a necesidade de abordar o tema 

do trastorno límite da personalidade dende un concepto evolutivo e dinámico, 

tendo en conta que nun primeiro momento se da o establecemento dos vínculos e 

posteriormente se produce a constitución da identidade.  

 

Segundo esta especialista, xa os tres anos pódese recoñecer o temperamento que 

se presentará de adulto. Sen embargo, o feito da interacción entre xenes e 

ambiente fai que ese temperamento se exprese de formas matizadas que poden 

supor unha gran diferenza en relación co grao de adaptación. 

 

Para finalizar, e tendo en conta que se trata dunha patoloxía en aumento na 

actualidade, a ponente, a partir da idea de que esta patoloxía se traduce nun apego 

desorganizado ambivalente que supón a repetición da experiencia de vinculación, 

insistiu na importancia da intervención terapéutica e o traballo cos padres, xa que 

a adolescencia é un momento de consolidación do trastorno. 

 

“Obradoiro sobre a abordaxe psicodinámica do Trastorno Límite da 

Personalidade na Adolescencia, nun caso  clínico” 

 

Neste obradoiro presentou un caso a través da metodoloxía da Psicoterapia 

Focalizada na Transferencia. Despois de revisar brevemente os conceptos centrais 

da conceptualización de Kernberg da patoloxía límite, utilizou material clínico para 

invitar ao público a participar na análise da proxección transferencial da paciente 

nas distintas sesións da parte inicial da terapia. 

 

Entre outros elementos, destacou a necesidade de separar claramente a fase de 

diagnóstico da de terapia, e a importancia de establecer de xeito estrito o encuadre 

como base para a fase terapéutica.  
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O público participou na identificación das díadas transferenciais e mediante varias 

cuestións relacionadas coa aplicación destas técnicas durante o tempo de debate. 

 

DAVID GARCÍA DÍEZ 

Director do Instituto Wilhelm Reich Galicia en Ourense. Psicólogo e Psicoterapeuta 

de orientación Reichiana. 

Membro Fundador y da Xunta Directiva da Asociación Española de Vegetoterapia 

Analítica Reichiana (AEVAR), Vogal da Sociedade Galega de Sexoloxía ,Membro da 

Asociación Española de Psicosomatoterapia e Membro de Gradiva, Asociación de 

Psicoanálisis Aplicado. 

Psicoterapeuta Acreditado pola FEAP 

Poñente en numerosos congresos, symposiums, xornadas de traballo, etc. de 

diversas institucións e asociacións. Instituto Wilhelm Reich, Gradiva, Sociedad 

Española de Psicoterapia e Tecnicas de Grupo, Asociación Española de 

Psicosomatoterapia, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica, Instituto 

Europeo de Estudios de Psicoterapia Psicoanalítica, etc. 

“Crise na Adolescencia e a Organización do Carácter” 

 

Falounos sobre as crises como etapas evolutivas nas que se dan cambios intensos; 

da adolescencia como etapa de crise emocional e social, etapa na que se producen 

cambio moi fortes, frustracións, incerteza de cara ao futuro, medos… Ademais, 

David García Díez, dende a súa ampla experiencia como psicoterapeuta, falounos 

sobre a configuración das personalidades patolóxicas, en concreto da patoloxía 

límite na adolescencia caracterizadas pola presenza dun narcisismo omnipotente, 

da baixa tolerancia á frustración ou das dificultades na comunicación, entre outras.  

O seu relatorio resultou de grande interese para o público alí presente, quen 

participou a través da formulación de distintas preguntas relacionadas coa 
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detección e tratamento da Patoloxía Límite da Personalidade en adolescentes ou 

cos cambios sociais que poderían influír na configuración desta patoloxía. 

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ALCARAZ 

Actualmente Psicólogo do Centre Educatiu l’Alzina (Direcció General d’Execució 

Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil | Generalitat de Catalunya) atendendo a 

menores e adolescentes infractores. Titor de prácticas do Master en Psicoloxía 

Forense e Criminal. 

 

 Master en Psicoterapia Psicoanalítica e Master en Psicología Forense y Criminal.  

 

Experiencia en deseño, elaboración, implementación e avaliación de programas 

específicos de tratamento e intervención psicolóxica especializada para Centros de 

Xustiza Juvenil (Programa de Tratamento de Delitos Violentos; Programa de 

Tratamento de Delitos Sexuales; Programa de Tratamento en Saúde Mental; 

Programa de Tratamento en Drogodependencias e outras adiccións… etc.). 

"Trastornos dá personalidade en menores infractores" 

No seu relatorio exemplifica, poñendo como contexto o centro no que traballa e a 

súa realidade, temas tan interesantes como: as principais características 

psicolóxicas e criminolóxicas dos menores/novos infractores, a súa relación cos 

principais trastornos de personalidade e a súa implicación coa violencia nos delitos 

cometidos. Así mesmo, fainos un breve esbozo da intervención integral que 

deseñan e levan a cabo a nivel psicolóxico sobre esas variables, e finalmente expón 

algúns casos prácticos para ilustralo. 
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JOAN DE LA CRUZ LAGUARDA 

 

Psicólogo, Psicoterapeuta e Psicopedagogo. Especialista en Infancia e Adolescencia. 

Responsable da sección Infanto-Xuvenil do Instituto Wilhelm Reich en Valencia. 

 

Membro de AEVAR (Asociación Española de Vexetoterapia Analítica Reichiana) e 

do Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica da Comunidade Valenciana.  

 

Psicopedagogo no Gabinete Psicopedagóxico Municipal de Cheste (Valencia) dende 

1984. Docente no “Diploma de Salud Mental de Niños y Adolescentes” da 

Universitat de València. 

 

“Reflexións en torno á aparición na Etapa de Latencia de rasgos de inicio do 

Trastorno Límite da Personalidade” 

 

A comunicación iníciase cun breve resumo que constata a presenza relativamente 

frecuente na clínica de nenos e adolescentes de pacientes de entre 9 e 13 anos coas 

seguintes características: 

- Conduta impulsiva e actuadora que manifestan tamén nas sesións clínicas; 

dificultades de socialización:  

- Relacións conflitivas;  

- Amizades moi reducidas e pouco duradeiras; 

- Actitude omnipotente nas relacións vinculares o que lles leva a continuos 

conflitos con pais e figuras de autoridade; 

-  Lixeiro atraso escolar que non está asociado a dificultades cognitivas xa 

que o inicio da escolarización e os primeiros cursos de primaria se 

realizaron sen problemas; pode acontecer tamén que haxa descontinuidade: 

etapas sen problemas no rendemento xunto a outras con malas notas. 

Características que por similitude se describen para o Trastorno Límite de 

Personalidade en adolescentes, o relator comenta poderíase entender que estamos 

ante pacientes que antes da adolescencia están a empezar a desenvolver o 

devandito trastorno. Esta afirmación di, pode ser discutible xa que antes da 

adolescencia non hai unha estrutura estable da personalidade que permita 
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identificalo con claridade, non obstante os datos evolutivos póñennos sobre aviso 

dunha deriva cara a esta patoloxía que convén detectar, xa que se se actúa 

axeitadamente de xeito preventivo estaremos a dar oportunidade a que xurdan 

novas experiencias relacionais (paciente - terapeuta; paciente - familia; paciente - 

ámbito escolar) que lle permitan situarse fronte ao outro sen necesidade de 

recorrer continuamente a unhas defensas que, en caso de que se manteñan si que 

chegarán a ancorar o seu psiquismo nunha patoloxía borderline. 

Menciona que a experiencia dos primeiros anos de vida, estaría marcada por unha 

sensación de fraxilidade interna que convive con momentos de satisfacción 

narcisista e omnipotente. 

O acceso á socialización vese moi limitado e conflictuado xa que dificilmente o 

neno/a tolerará a sensación de frustración e perda que experimentará cando o 

outro non accede aos seus desexos, reeditándose o reencontro coa súa propia 

fraxilidade interna. 

Destaca que estes pacientes necesitan especialmente ver alimentada a súa parte 

narcisista no xogo e, por outro lado, é esencial a constancia no establecemento dos 

límites do encadre. 

Para o relator é fundamental o traballo en rede coas persoas e o contexto 

significativo do neno: familia e escola fundamentalmente. En paralelo ás sesións 

clínicas co/a neno/a, o traballo cos pais contribúe a curar as feridas que se 

produciron na relación primaria posibilitando a capacidade dos pais de conter ao 

fillo/a, comprendelo e exercer como autoridade estructurante. 

Adiverte que é conveniente coordinar o traballo coa institución escolar. En 

primeiro lugar para obter unha información valiosa das impresións que se ten do 

neno/a dende o devandito contexto. Así mesmo poderase apreciar a resposta que 

dende os profesionais da educación e a institución escolar se está a dar ás súas 

características. Ao mesmo tempo que se pode acoller e conter (se se aprecia esa 

demanda) a ansiedade que pode provocar a súa conduta, convén orientar os 

profesionais para traballar aspectos relacionais dende os modelos de resolución de 

conflitos. 

Para finalizar, menciona a necesidade de formación e coidado en relación aos 

profesionais, destacando o valor do traballo persoal como espazo para aprender, 

pensar e elaborar as relacións. 
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RICARDO FANDIÑO PASCUAL 

 

Psicólogo especialista en Psicoloxía Clínica. Especialista en adolescentes. 

Psicoterapeuta de orientacion Psicoanalítica e  Reichiana. 

 

Director Sanitario do Centro de Atención Especifica (CAE) Montefiz para Menores 

Infractores. Psicoterapeuta no Instituto wilhelm Reich Galicia. Titor de Prácticas do 

Master en Psicoloxía Xeral Sanitaria e do Master en Psicoloxía Xurídica e Forense 

da USC. 

 

Master en Menores en Situción de Risco e Conflicto Social e en Sexoloxía. 

Especialista Universitario en Psicoterapia Psicoanalítica Membro acreditado da 

FEAP, de AEVAR (Asociación Española de Vexetoterapia Analítica Reichiana), da 

Asociacion de Psicoanálisis Aplicado. GRADIVA, da Asociación Española de 

Psicosomatoterapia, da Sociedade Galega de Sexoloxía. Membro e Presidente de 

ASEIA (Asociación para a saude emocional na infancia e na Adolescencia. 

 

Beca Siota de Investigacion do Colexio de Psicólogos de Galicia. 

 

“Adolescentes no límite: Entre a Psicopatoloxía e a Delincuencia” 

Ricardo Fandiño no seu relatorio, afondou sobre o trastorno límite da 

personalidade en adolescentes internados en Centros Terapeúticos cumprindo 

medidas xudiciais. 

Na súa exposición presentou unha serie de datos sobre a prevalencia do Trastorno 

Límite da Personalidade en adolescentes ingresados nun Centro Terapeútico, cal é 

o seu perfil, estrutura familiar diagnóstico,... 

Formulou unha serie casos clínicos que nos permitiron afondar na realidade deste 

tipo de trastorno;expuso unha serie de reflexións a partir das características 

comúns dos casos achegados e a relevancia da toma de conciencia dos límites 

externos para estes mozos, e finalmente falounos sobre os factores a ter en conta 
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para unha axeitada intervenciónpor parte dos e as profesionais que desempeñan o 

seu labor na Institución Terapeútica, incidiendoen a importancia de ser consciente 

a complexa problemática á se enfrontan, o lugar e o espazo que corresponde 

ocupar, a relación terapeútica que é necesario establecer, a importancia da 

coordinación e supervisión dos casos, así como a relevancia da realización de 

procesos terapeúticos persoais que permitan desenvolver unha maior capacidade 

emocional aos e as profesionais. 

En relación ás preguntas xurdidas tras a exposición de Ricardo Fandiño, a maioría 

xiraron en torno á importancia dos procesos de supervisión e coordinación do 

traballo cos e as menores, intentando afondar nos límites a establecer para a 

realización dunha intervención axustada ás características dos e as menores. 

 

5. POÑENCIAS, ESTUDIOS E COMUNICACIÓNS 

  

 POÑENCIAS E COMUNICACIÓNS 

- XIX Xornadas de Psicoloxía Clinica do Colexio Oficial de Psicólogos de 

Galicia baixo o título "Xénero e Identidade: Olladas dende a Clínica". Nas 

mesmas tiveron participación os nosos compañeiros Cristina Martínez 

Bernárdez, Vanessa Rodríguez Pousada e Ricardo Fandiño Pascual. 

Ricardo Fandiño presentou o relatorio: "Ser adolescente: Construcción 

da identidade e patoloxías do carácter" 

Cristina Martínez e Vanessa Rodríguez presentaron a comunicación 

escrita: "O conflicto na construcción da identidade adolescente: Un caso 

clínico". 

- V Xornadas de Gradiva baixo o título "Os camiños da psicose". (7 e 8 de 

Novembro; Santiago de Compostela). Nas mesmas ASEIA estivo 

representada polo noso compañeiro Ricardo Fandiño Pascual que foi 

invitado a participar na Mesa Infanto-Xuvenil na que presentou o relatorio 

"Adolescencia, Psicose e Pasarelas Rotas".  
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- "VI Xornadas de Familia: As Familias na Crise", que organiza o Concello 

de Ourense a través da Concellaría de Saúde os días 8 e 9 de Abril. O noso 

compañeiro Ricardo Fandiño Pascual interviú na Mesa de Debate "A 

violencia intrafamiliar en tempos de crise".  

- XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA (Sociedade Española de Psiquiatría 

y Psicoterapia del Niño y el Adolescente) baixo o epígrafe de “Niños, 

adolescentes y su entorno: Intervenciones  preventivas y psicoterapéuticas” 

Sevilla, 3, 4 e 5 de Abril de 2014). A nosa compañeira Vanessa Rodríguez 

Pousada participa presentando a comunicación "La formación afectivo-

sexual en los adolescentes: conocerse desde la sensorialidad ".  

 

 ESTUDOS 

- ASEIA foi invitada como colaboradora polo Grupo de Investigación 

CIDACOM, da Universidade de Santiago de Compostela  no proxecto 

sobre “Cidadanía e Educomunicación: vulnerabilidade mediática, 

capacitación comunicativa e desenvolvemento nas comunidades locais 

e en grupos de atención social prioritaria” (CIDEC). O proxecto está 

financiado pola Xunta de Galicia e nel participan outros 4 grupos de 

investigación galegos: ESOMI da UDC, Traballo Social e Servizos Sociais da 

UVigo, Estudos Audiovisuais da USC e HI2 da UVigo. 

O proxecto persegue analizar a forma na que os medios de comunicación 

informan sobre grupos de atención social prioritaria (persoas con 

discapacidade, mulleres, migrantes e infancia/xuventude), e traballar tanto 

con xornalistas como con organizacións sociais para que estes colectivos 

sexan ben representados polos medios, e que estes informen sobre as súas 

demandas. 

De cara a por en marcha o proxecto, organizaronse grupos de discusión con 

organizacións sociais, que traballen con cada un dos grupos de atención 

social prioritaria. Entre este grupo de organización atópase ASEIA.  

- Durante o "Paseo da Saúde" celebrado na cidade de Ourense o pasado mes 

de abril organizado pola Concellería de Saúde do Concello de Ourense, 
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ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia) 

realizou un achegamento á poboación Ourensana a través da aplicación 

dunha "Enquisa de Saúde Emocional" dirixida a pais, nais e fillos/ás, cuxo 

obxectivo principal foi identificar aqueles temas que a poboación 

Ourensana considera necesario para favorecer a prevención da saúde 

emocional e a promoción de hábitos emocionalmente saudables na 

infancia e a adolescencia. Na enquisa participou un total de 117 familias 

ourensanas. 

O obxectivo principal da enquisa foi identificar aqueles temas que a 

poboación Ourensana identifica que son necesarios para favorecer a 

prevención da saúde e a promoción de hábitos saudables na infancia e a 

adolescencia. 

CUESTIONARIO PARA PAIS/NAIS 

Entre os resultados obtidos destaca que un 81% de pais e nais consideran 

necesario recibir in-formación sobre "a prevención da violencia, entre 

iguais, na parella e intrafamiliar", seguido pola prevención das condutas 

aditivas, o desenvolvemento afectivo sexual dos fillos/ás e a adquisición 

das competencias parenterais necesarias para favorecer o 

desenvolvemento evolutivo dos seus fillos/ás. 

Non obstante, se ben é certo que a totalidade da mostra de pais e nais 

consideran necesario que existan na comunidade programas ou servizos 

aos que poder acudir para recibir información e apoio no coidado e 

educación dos fillos/ás e demais familia, tan só o 42% de pais e nais 

recibiron información sobre a prevención e promoción da saúde na 

infancia e a adolescencia a través de profesionais da educación, sendo a vía 

documental (libros, artigos, internet,…) a máis utilizada, nun 60% da 

mostra. 
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CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES/MOZOS 

En canto aos datos solicitados entre poboación adolescente/jóven (N=74) 

cabe destacar varios aspectos. En primeiro lugar, e en relación ao tipo de 

mostra, destacar que a gran maioría de adolescentes que se achegaron a 

cubrir o cuestionario (81%) eran mulleres, ben porque había máis 

visitantes femininas no paseo da saúde, ben porque eran estas as que máis 

interese mostraban ao posto de ASEIA. O rango de idades dos 

adolescentes/novos participantes nesta sondaxe é moi variado, pero a 

maior parte da mostra encontrábase comprendida entre os 17 e 23 anos 

de idade. 

En segundo lugar, os datos relativos aos temas que consideran do seu 

interese tamén resultan bastante interesantes. Unha gran maioría dos 

mozos confiren moita importancia aos temas formulados (sexualidade 

33,80% ;Conflictos entre iguais 27,03%; Adiccións 44,60%; Novas 

tecnoloxías 40,55%), non obstante tamén resulta moi significativo e 

mesmo inquietante canto menos, que unha alta porcentaxe considere 0 

importantes temas tan de actualidade entre os mozos como os conflitos 

entre iguais e as adiccións, conferíndolles un 18,92% e un 22,97% 

respectivamente. Cando se lles pregunta que outros temas consideran de 

interese para eles, os máis repetidos son a saúde, o emprego, a formación, 

o ocio, o tema do abuso de alcohol entre os mozos, os malos tratos. Algúns 

deles nomean tamén o aborto, a ecoloxía, a política e as redes sociais. En 

relación á cuestión de con quen falan sobre estes temas, en todos eles a 

gran maioría (máis do 60%) afirma recorrer ao consello de amigos, aínda 

que é certo tamén que moitos deles nomean pais e profesores (en menor 

medida) como persoas de confianza coas que falar. 

Finalmente, no cuestionario formúlaselles se estarían interesados en 

recibir información sobre os temas expostos e a gran maioría marca o 

máximo interese: sexualidade 35,13%; Conflitos entre iguais 21,62%; 

Adiccións 35,13%; Novas tecnoloxías 35,13%. Desexarían recibir 

información tamén en temas como: malos tratos, saúde e formación e 
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propoñen como tipos de actividades óptimas para iso: charlas, terapias de 

grupo, dinámicas de grupo, talleres e o uso das novas tecnoloxías e as 

artes. 

 PUBLICACIÓNS 

 

 A Revista Conferencias Blancas, editada pola UNED de Vila-Real 

(Castellón), publica no seu último número un artigo do noso compañeiro 

Ricardo Fandiño Pascual titulado "Jóvenes frente a la crisis: El padre 

que no está y la adolescencia interminable". No texto reflexionase sobre 

como a crise do noso sistema está influindo nos máis novos, a través da 

perda da figura do adulto como referente clave no proceso de socialización. 

 

 "Cuadernos de Psiquiatría e Psicoterapia da Infancia e a 

Adolescencia". A nosa compañeira Vanessa Rodríguez Pousada publica o 

artigo "La formación afectivo-sexual en los adolescentes: Conocerse 

desde la sensorialidad".  

 

No mesmo, a autora desenvolve a idea da adolescencia como un momento 

clave no desenvolvemento do ser humano. Os cambios que durante esta se 

experimentan (fisiolóxicos, sexuais, psicolóxicos e sociais) producen novas 

necesidades en torno ás relacións afectivas e sexuais. É responsabilidade do 

adulto guiar e acompañar aos adolescentes durante este período de cambio, 

para así axudalos e ofrecerlles contención fronte ás súas novas necesidades. 

Unha boa forma de axudalos é a través de obradoiros afectivo-sexuais. Estes 

obradoiros, dirixidos por profesionais formados nesta área, ofrecen aos 

adolescentes o espazo axeitado no que poder formarse e expresar as 

necesidades xurdidas na esfera afectivo-sexual, de forma segura e 

profesional. 

 

Vanessa Rodríguez Pousada no seu artigo define os eixos teóricos e 

metodolóxicos dende os que dar unha formación afectivo-sexual na 

adolescencia, de calidade e axeitada ás súas necesidades reais. 

 



 

Rúa Salvador Dalí 15 – 1ºA   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  

32 

 "Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantill"  (SEPYPNA, Nº57 de 

Xullo de 2014) publica ó artigo "La gestión emocional del profesional 

como elemento determinante en la intervención con adolescentes en 

conflicto" escrito polos nosos compañeiros Ricardo Fandiño Pascual e 

Raquel Gude Saiñas. 

Nel falan dende experiencia traballando no ámbito dos Adolescentes en 

Conflito, o interese prestado á Xestión Emocional do Profesional, como un 

elemento a ter en conta no deseño de programas e proxectos de 

intervención de calidade. Así, o coidado ó coidador, a prevención do 

"burnout", e a implementación de ferramentas para favorecer o traballo en 

equipo, aparecen como elementos esencias na Intervención con 

Adolescentes en Conflicto.  

A primeira fase do proxecto consistiu nunha recollida de información 

acerca da percepción que os profesionais teñen da Xestión Emocional na 

Intervención con Adolescentes. Para iso elaborouse un cuestionario 

anónimo que se administrou a 30 profesionais que traballan con 

Adolescentes en Conflito en Galicia, Madrid, Valencia, Canarias, 

Extremadura e Cataluña. 

Neste artigo detallan os datos obtidos neste pequeno estudo. A partir deles 

intentanse establecer algunhas liñas de traballo que sirvan á hora de 

elaborar un futuro Modelo de Intervención que teña en conta a Xestión 

Emocional do profesional nos Proxectos de Intervención con Adolescentes.  

Realizan tamén unha proposta de modelo baseada na metodoloxía 

desenvolta polo Instituto Wilhelm Reich, que busca a dinamización vitalista 

dos Equipos Profesionais Multidisciplinares, nun traballo psico-corporal 

individual e grupal, no cal a expresión emocional e o pensar-verbalizar 

potencian a capacidade de contacto do suxeto consigo mesmo e cos demais, 

contacto sentido, expresado e vivido ca realidade interna e externa.  

 

 

 

 

 



 

Rúa Salvador Dalí 15 – 1ºA   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  

33 

 

6. DIVULGACIÓN E MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 ASEIA no Paseo da Saúde. Ourense 2014 

Os días 8 e 9 de abril ASEIA participa no paseo pola saúde organizado pola 

concellaría de Saúde con motivo da conmemoración do Día Mundial da Saúde 2014. 

Esta actividade ofrece á asociación a oportunidade de darse a coñecer á poboación 

Ourensá. Ademáis de presentarnos como asociación ante ós cidadáns (obxectivos, 

valores, fins, metodoloxía…) faise tamén publicidade dos programas que vimos 

desenvolvendó ó longo destes dous anos de andadura como institución. Entréganse 

dípticos e pásanse unha serie de enquisas sobre os temas que preocupan a pais, nais e 

adolescentes. O obxectivo destes é obter información sobre as necesidades e 

inquedanzas da poboación ourensá en relación a temas de actualidade, para así 

deseñar novas actividades que engadir dentro deste programa. Cos resultados 

obtidos, elabórase a enquisa sobre saúde emocional anteriormente citada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzV01NFG-Ro&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzV01NFG-Ro&feature=youtu.be
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 “Enquisa de Saúde Emocional” 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/07/04/jovenes-prefieren-

consejo-amigos/0003_201407O4C4991.htm 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/07/04/jovenes-prefieren-consejo-amigos/0003_201407O4C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/07/04/jovenes-prefieren-consejo-amigos/0003_201407O4C4991.htm
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http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/07/04/salud-emocional-hijos-

violencia-temas/1052475.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/07/04/salud-emocional-hijos-violencia-temas/1052475.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/07/04/salud-emocional-hijos-violencia-temas/1052475.html
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 Entrevista ó Presidente de ASEIA 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/04/29/adulto-implica-

ejercer-autoridad-poner-limites/0003_201404O29C2992.htm 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/04/29/adulto-implica-ejercer-autoridad-poner-limites/0003_201404O29C2992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/04/29/adulto-implica-ejercer-autoridad-poner-limites/0003_201404O29C2992.htm
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 Entrevista a ASEIA en Auria TV. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqgf3SWzyzk&feature=youtube_gdata_p

layer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqgf3SWzyzk&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=Rqgf3SWzyzk&feature=youtube_gdata_player
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 Xornadas de Patoloxía Límite na Adolescencia. (ASEIA. Ourense maio 

2014) 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/05/26/expertos-nacionales-

debatiran-ourense-sobre-transtornos-personalidad-

adolescentes/00031401102667426931769.htm 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/05/26/expertos-nacionales-debatiran-ourense-sobre-transtornos-personalidad-adolescentes/00031401102667426931769.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/05/26/expertos-nacionales-debatiran-ourense-sobre-transtornos-personalidad-adolescentes/00031401102667426931769.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/05/26/expertos-nacionales-debatiran-ourense-sobre-transtornos-personalidad-adolescentes/00031401102667426931769.htm
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http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/05/27/jornada-aborda-

patologia-limite-adolescentes/1031049.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/05/27/jornada-aborda-patologia-limite-adolescentes/1031049.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/05/27/jornada-aborda-patologia-limite-adolescentes/1031049.html
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 Entrevista David García Díez miembro de Aseia en telemiño (en buena 

hora) presentando as Xornadas de Patoloxía Límite 

http://www.youtube.com/watch?v=KMdJtag1Rug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KMdJtag1Rug
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 Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (I) 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/sociedad-fomenta-

prolongacion-adolescencia-segun-expertos/0003_201406O1C4991.htm 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/sociedad-fomenta-prolongacion-adolescencia-segun-expertos/0003_201406O1C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/sociedad-fomenta-prolongacion-adolescencia-segun-expertos/0003_201406O1C4991.htm
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 Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (II) 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/colectivo-sufre-
presion-objetivo-facil-consumo/0003_201406O1C5991.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/colectivo-sufre-presion-objetivo-facil-consumo/0003_201406O1C5991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/colectivo-sufre-presion-objetivo-facil-consumo/0003_201406O1C5991.htm
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 Debate sobre Adolescencia en la Actualidad (III) 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/profesionales-
animan-sociedad-volver-red-apoyo-padres/0003_201406O1C5992.htm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/profesionales-animan-sociedad-volver-red-apoyo-padres/0003_201406O1C5992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/06/01/profesionales-animan-sociedad-volver-red-apoyo-padres/0003_201406O1C5992.htm
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 Programa “Adolescencia Positiva: Unha cuestión familiar” 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/11/03/asociacion-aseia-

desarrolla-xinzo-jornadas-formativas-prevenir-acoso-escolar-conflictos-

aula/00031415037367184884478.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/11/03/asociacion-aseia-desarrolla-xinzo-jornadas-formativas-prevenir-acoso-escolar-conflictos-aula/00031415037367184884478.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/11/03/asociacion-aseia-desarrolla-xinzo-jornadas-formativas-prevenir-acoso-escolar-conflictos-aula/00031415037367184884478.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2014/11/03/asociacion-aseia-desarrolla-xinzo-jornadas-formativas-prevenir-acoso-escolar-conflictos-aula/00031415037367184884478.htm
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http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/11/04/jornadas-acoso-

escolar-ies-xinzo/1124861.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/11/04/jornadas-acoso-escolar-ies-xinzo/1124861.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2014/11/04/jornadas-acoso-escolar-ies-xinzo/1124861.html
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 Programa “Alento” de Atención de Dia a Adolescentes en Risco de 

Exclusión Social. 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/01/09/doce-adolescentes-

riesgo-exclusion-social/1161987.html 

 

 

 

 

 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/01/09/doce-adolescentes-riesgo-exclusion-social/1161987.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2015/01/09/doce-adolescentes-riesgo-exclusion-social/1161987.html
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Noticia publicada na edición escrita de “La Voz de Galicia” o 19-10-14 

 

 

Publicacións a través do Correo Electrónico, da Web e do Facebook de ASEIA 
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7. CONTACTOS INSTITUCIONAIS E CON OUTRAS ENTIDADES 

 

Se mantiveron contactos institucionais cas seguintes entidades ó longo do ano 

2014 

 Dirección Xeral de Familia e Inclusión da Xunta de Galicia  

 área de Benestar da Deputación Provincial de Ourense  

 Concellalía de Saúde do Concello de Ourense  

 Concello de Allariz 

 Fundación Paideia Galiza 

 Instituto Wilhelm Reich Europa  

 Arela  

 Cruz Vermella Ourense  

 Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar 

 Hospital Psiquiátrico de Cabaleiro Goás de Ourense   

 Servicio de Saude Mental Infanto-Xuvenil do CHUOU  

 CEIP Vila do Arenteiro en o Carballiño (Ourense)  

 IES Lagoa de Antela de Xinzo de Limia (Ourense)  

 Centro Cultural Marcos Varcálcel de Ourense  
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 Grupo de Investigación CIDACOM da Universidade de Santiago de 

Compostela 

 La Voz de Galicia  

 Faro de Vigo  

 La Región  

 Trébore S.L  

 Bekkos  

 Astrágalo Studio 

 

 

8. ANEXOS 

 

PROGRAMA “ALENTO” 

 Diptico: 
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 Roll- up: 
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 Accións levadas a cabo: 

TIPO DE ACCIÓN TOTAL 

Valoración 18 

Información/asesoramento 13 

Orientación 22 

Pre-formativas: medidas de acompañamento social 19 

Pre-formativas: educación social ou psico-social 11 

Medidas de acompañamento na actividade laboral  6 

Formativas 2 

TOTAL ACTUACIÓNS 91 
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58% 

42% 

COMPARATIVA POR SEXO 

Homes 

Mulleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfil dos/as participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
anos 

15 
anos 

16 
anos 

17 
anos 

18 
anos 

19 
anos 

20 
anos 

21 
anos  

22 
anos 

1 1 

2 2 

1 

2 

0 

1 

2 

COMPARATIVA POR IDADE 

8% 
12% 

32% 20% 

8% 

20% 

Tipo de Acción: Medidas de acompañamento 

Derivación servizos especializados 

Apoio xestión de recursos 

Apoio psicosocial 

Seguimento inserción 

Seguimento e titorización laboral 

Outras  
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57 31% 

7% 

23% 

23% 

8% 
8% 

TIPO DE PROBLEMÁTICA 

Discapacidade 
psíquica 
Maltrato 

Situación de 
desemprego 
Inmigrante 

Problemas de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. SITUACIÓN LABORAL   

40% 

60% 

b. SITUACIÓN LABORAL  

Con experiencia 
profesional previa 

Sen experiencia 
profesional 
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PROGRAMA “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR” 

 Tríptico da actividade 
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 Cuestionarios de avaliación 

 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN PARA NAIS/PAIS 

 

ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR.  

Encontros Formativos para Nais e Pais de Pre-Adolescentes e Adolescentes. 

Presentámoslles  este cuestionario, para que en base á información que do mesmo 
obteñamos, sexa posible mellorar os futuros programas formativos que 
impartamos.  

Este cuestionario é estrictamente confidencial, e a súa información será utilizada 
exclusivamente para analizar o programa. 

1. A súa asistencia á actividade formativa se debe á información dada por: 

ANPA                   ASEIA                       Publicidade en prensa  
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Outros ……………. 

2. Tiven dificultades para asistir a esta actividade: SI                 NON  

As dificultades para asistir teñen sido por:  

Desprazamento                       Horario                      Cargas familiares  

Outros............................................................................ 

Continúe contestando ó cuestionario de acordo ca siguiente escala: 

 1. Totalmente en Desacordo  2. Desacodo  3. Indiferente 4. De Acordo  5. 
Completamente de Acordo  

3. Contidos 

 Os temas desenvoltos son interesantes 1 2 3 4 5 
 Os conceptos tratados teñen sido explicados con claridade 1 2 3 4 5 

 
4. Metodoloxía 
 
 A exposición foi adecuada 1 2 3 4 5 
 A sesión foi entretida 1 2 3 4 5 

 
5. Formadores 

 
 Os formadores coñecían o tema a desenvolver 1 2 3 4 5 
 Os formadores favorecían a participación 1 2 3 4 5 

 
6. Suxerencias………………………………………………….. 
 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN PARA ADOLESCENTES 

ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR.  

Encontros Formativos para Adolescentes. 

 

Presentámoslle  este cuestionario, para que en base á información que do mesmo 
obteñamos, sexa posible mellorar os futuros programas formativos que 
impartamos.  

Este cuestionario é estrictamente confidencial, e a súa información será utilizada 
exclusivamente para analizar o programa. 

CONTESTA Ó CUESTIONARIO DACORDO CA SEGUINTE ESCALA: 
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   1. Totalmente en Desacordo  2. Desacordo  3. Indiferente 4. Dacordo   

5. Completamente dacordo 

1. Contidos 
 
 Os temas desenvoltos son interesantes 1 2 3 4 5 
 Os conceptos tratados teñen sido explicados con claridade 1 2 3 4 5 

 
2. Metodoloxía 

 
 A exposición foi adecuada 1 2 3 4 5 
 A sesión foi entretida 1 2 3 4 5 

 
3. Formadores 

 
 Os formadores coñecían o tema a desenvolver 1 2 3 4 5 
 Os formadores favorecían a participación 1 2 3 4 5 

 
4. Suxerencias 

 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS 
 
 

 Puntuacións medias de satisfacción da actividade 

 

 

 

4,9 

0 1 2 3 4 5 6 

CARBALLIÑO 
Actividades con Pais e Nais 

N=20 

PUNTUACIÓN MEDIA DE 
SATISFACCIÓN 
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 Imaxes 

 

 

4,2 

0 1 2 3 4 5 

XINZO DE LIMIA 
Prevención do acoso escolar con adolescentes 

N=68 

PUNTUACIÓN MEDIA DE 
SATISFACCIÓN 

4,2 

0 1 2 3 4 5 

CARBALLIÑO 
Actividades con adolescentes 

N=155 

PUNTUACIÓN MEDIA DE 
SATISFACCIÓN 
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I XORNADA SOBRE SAÚDE EMOCIONAL NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: 

“PATOLOXÍA LÍMITE NA PERSONALIDADE DOS ADOLESCENTES” 

 Programa 
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 Algúns resultados da avaliación das xornadas 

       

 
  1 2 3 4 5 

 
ORGANIZACIÓN 0 0 8,89% 31,11% 60% 

       

 
  1 2 3 4 5 

 
CONTIDOS 0 4,44% 22,22% 33,33% 40% 

       

 
  1 2 3 4 5 

 
APLICACIÓN 2,27% 18,18% 25% 22,73% 31,82% 

       

 
  1 2 3 4 5 

 
DURACIÓN 2,22% 13,33% 11,11% 46,67% 26,67% 

       

 
  1 2 3 4 5 

 
EXPECTATIVAS 2,27% 6,82% 20,45% 36,36% 34,09% 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

ORGANIZACIÓN 

CONTIDOS 

APLICACIÓN 

DURACIÓN 

EXPECTATIVAS 

Puntuación Media 

Puntuación Media 
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 Fotografías 
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ENQUISA SOBRE SAUDE EMOCIONAL NA FAMILIA 
 Cuestionarios administrados 

CUESTIONARIO PARA NAIS E PAIS 

 
1. Relación co neno/a ou o adolescentes: 

Pai 

  Nai  

  Outro……. 

 

2. Idade do neno/a ou o adolescente: 

Menos de 10 anos 

Máis de 10 anos 

 

3. Presentámosche unha lista de temas relacionados coa prevención da saúde 

e a promoción de hábitos saudables na infancia e na adolescencia. Elixe ata 

catro temas que che resulten de maior interese: 

Patróns de crianza 

Desenvolvemento afectivo-sexual 

Prevención da violencia 

Entre iguais 

De parella 

Intrafamiliar 

  Prevención de Conductas adictivas 

  Manexo das novas tecnoloxías 

  Prevención da delincuencia 

 

 Outros………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Onde acostumas a recibir información sobre estos temas? 

Familiares 

Amizades 

Profesionais da educación 

Documentación (libros, artigos,…) 

Internet 

Outros profesionais…. 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. No caso de que houbera na comunidade programas ou servizos onde obter 

información e apoio no coidado e educación do teu fillo/a e demáis familia, 

¿acudirías? 

Si 

No 
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6. Suxerencias sobre actividades que consideras poderían resultar 

beneficiosas para o axeitado exercizo das funcións parentais.  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 

Gracias pola túa colaboración. 

 

CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES 

1. IDADE:                                           SEXO: 

2. Puntúa de 0 a 5 a importancia que teñen para ti os seguintes temas: 

Sexualidade                                                                          Adiccións e drogas 

Conflictos con outros adolescentes                                     Novas tecnoloxías 

3. ¿Qué outros temas consideras de interése para ti e os adolescentes coma tí? 

 

 

4. Con quen falas normalmente  destos temas? (subliña a opción u opcións) 

Sexualidade:                                   Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

Adiccións e drogas:                       Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

outros adolescentes:     Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

conflictos con      pais:                                   Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

profesores:                       Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

Novas tecnoloxías:                        Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

Outros temas:                                Pais  /  Amigos  / Profesores  /  Outros: 

5. Gustaríache recibir información sobre estos temas (puntúa de 0 a 5) 
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Sexualidad e                                                                          Adiccións e drogas 

Conflictos con outros adolescentes                                 Novas tecnoloxías 

Outros:  

 

6. ¿Qué tipo de actividades che gustaría que se realizaran no teu centro escolar 

en relación a estos temas? 

 

 

 Algúns resultados obtidos 

 

19% 

81% 

SEXO 
(N=74) 

hombres 

mujeres 
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GRADO DE INTERÉS 

¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS? 
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Conflictos  

Adiccións 

Novas tecnoloxías 


