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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

 

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. 

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. 

 

O ano 2013 foi un período de especial intensidade no desenvolvemento da 

entidade. Un fito institucional fundamental foi o paso de 7 a 18 socios. 
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Tamén foi moi significativo o incremento da actividade, tanto en accións 

formativas como en  publicacións e a súa repercusión nos medios de comunicación. 

Asómesmo puxéronse en marcha cinco áreas de traballo como xeito de organizar 

a actividade da entidade: 

 

GRUPOS DE TRABALLO 

1. Búsqueda de Proxectos. Captación de Recursos e Subvencións 

2 Organización de Xornadas e Proxectos de Formación e Innovación. 

Publicacións. 

3 Grupo de Convivencia Educativo para Violencia Filio-Parental 

4 Actividades dirixidas a nais, país e familias. 

5 Actividades dirixidas á intervención directa con adolescentes (Atención de 

dia, acción formativas, etc.) 

 

 

1. ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR 

 

Entre o 12 de Novembro e o 12 de Decembro de 2013, ASEIA (Asociación para a 

Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia), desenvolveu o programa 

Adolescencia Positiva: Unha cuestión Familiar. Este proxecto  está financiado pola 

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

prestadoras de servizos sociais. 

 

O programa se leva a cabo ca participación  da ANPAs do Ribeiro en Ribadavia, 

Vila do Arenteiro en Carballiño, Ben-Cho-Sey en Pereiro de Aguiar, e Rosalía de 

Castro, Lagoa de Antela e Carlos Casares en Xinzo de Limia, contando tamén ca 

colaboración do Concello de Pereiro de Aguiar. 

 

PRESENTACIÓN 

 

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 si 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. 

 

ASEIA, a través do programa “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA 

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

Adolescentes ”, ofrece ás nais e país de pre-adolescentes e adolescentes que cursan 

estudios nos dous últimos anos de primaria ou en secundaria, 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. 

 

ACCIÓNS FORMATIVAS: 

 

O programa “ADOLESCENCIA POSITIVA: UNHA CUESTIÓN FAMILIAR. 

Encontros formativos para Nais e Pais de Pre-Adolescentes e Adolescentes” consta de 

catro accións formativas: 
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1. A influencia das novas tecnoloxías no desenvolvemento da infancia e a 

adolescencia, e a súa influencia nas relación familiares. 

2 Condutas aditivas: Vellos medos e novas formas 

 

3 A importancia da educación afectivo sexual no desenvolvemento dunha 

identidade saudable. 

4 Prevención da violencia e as súas manifestacións: Bullyng, Violencia de 

Xénero, Violencia Filio-Parental 

 

 

Cada unha das accións formativas terá unha duración de aproximadamente 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. 

OBXECTIVOS 

 

1- Promover o desenvolvemento das competencias parentais, para unha evolución 

saudable da familia e dos seus membros. 

 

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

desenvolvemento dos fillos con maior seguridade. 

 

3- Xerar espazos de encontro e confianza onde os país podan compartir e reflexionar en 

común sobre as súas experiencias, inquedanzas e intereses na vivencia parental. 

 

4- Informar ós país sobre temas de actualidade nas relacións familiares onde hai nenos e 

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

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

calidade. 
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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.  

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 asómesmo 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. 

 

(NOTA: Axúntase como anexo a memoria completa deste programa.) 

 

 

2. PONENCIAS E MESAS REDONDAS 

  

 

 XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia 

del Niño y el Adolescente SEPYPNA  

Valencia 20 de Abril de 2013 

“La gestión emocional del profesional como elemento determinante en la intervención 

con adolescentes en conflicto”. Ricardo Fandiño Pascual y Raquel Gude Saíñas. 

 

Este traballo foi o resultado dun estudo que vimos desenrolando dende o ano 2012 

os profesionais da Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e adolescencia co 

propósito de impulsar accións de cambio no que compete ó deseño de programas e 
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proxectos de intervención con adolescentes en conflito e a creación dun Modelo de 

Intervención para Profesionais que interveñen cós mesmos. Neste senso realizamos 

unha proposta de intervención, baseada na metodoloxía desenvolvida polo Instituto 

Wilhelm Reich, que busca a dinamización vitalista nun traballo psico-corporal 

individual e grupal, onde a expresión emocional e o pensar-verbalizar potencian a 

capacidade de contacto do suxeito consigo mesmo e cos demais, contacto sentido, 

expresado e vivido coa realidade interna e externa 

 

 “Introdución á mediación familiar e con menores” APROMEGA/ Colexio de 

Educadores Sociais de Galicia 

Ourense 27 de Abril de 2013 

“A familia, a súa dinámica e as relacións” Cristina Martínez Bernárdez.  

Nesta exposición analízanse temas como  a función da parella parental e o posible 

xurdimento de conflito entre esta e cos fillos do mesmo xeito. Analízanse tamén as 

posibles causas deste conflito e temas que están na base da relación coma o amor, o 

vínculo, etc.  

 

 Universidade de Vigo – Facultade de Educación 

Ourense 21 de Novembro 2013 

“Violencia Filio-Parental: Intervención familiar en centros terapéuticos de justicia penal 

juvenil” Ricardo Fandiño Pascual. 

 Esta exposición trata una problemática coa que os membros de ASEIA levamos 

traballando ó longo destes últimos anos, xa que é un fenómeno emerxente que nos 

permite reflexionar sobre o lugar da violencia na adolescencia e na sociedade 

contemporánea. 

A violencia filio-parental caracterizase, como delito e como manifestación 

violenta por algúns elementos que a asemellan ou diferencian de outras formas de 

violencia; 

a/ Habitualmente a violencia filio-parental non aparece de forma abrupta senón 

que a súa presenza vaise larvando no tempo e vai tendo diferentes manifestacións en 

modo, grado e frecuencia. 

b/ Na violencia filio-parental a diada agresor-víctima é un elemento dunha 

relación máis complexa, estendida no tempo e con carácter biográfico. (Esta 

característica compártese con moitos casos de Violencia de Xénero) 
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c/ Na violencia filio-parental prodúcese un intento (e ás veces consecución) de 

inversión nas relacións de poder. O fillo intenta exercer un poder e un control sobre o 

pai/nai, sendo estes os que a priori estarían no lugar da autoridade sobre o fillo pola 

propia definición do seu rol a través da patria potestade. 

 

 IV Xornadas Galegas de Saúde Sexual SOGASEX 

Ourense 23 de Novembro de 2013 

Mesa Redonda: “A Sexualidade na Adolescencia”: 

- “A loita sexual dos adolescentes: Actualidade da obra de Wilhelm Reich” 

Ricardo Fandiño Pascual 

- “Influencia das mensaxes sociais na sexualidade adolescente” Rebeca Fernández 

Pereira 

- “A formación afectivo-sexual nos adolescentes: Coñecerse dende a 

sensorialidade” Vanessa Rodríguez Pousada  

Esta mesa aborda o tema fundamental da Sexualidade na Adolescencia. Porque é 

necesario e crucial atender o desenvolvemento da sexualidade adolescente. 

Na  actualidade, a adolescencia, como etapa vital, está ocupando un tempo 

considerable no desenvolvemento dun individuo. Comeza con un período de 

preparación (preadolescencia), para a Adolescencia en sí, e  mantense no tempo ata que 

o individuo acada un nivel de madurez que lle permita recoñecerse como adulto. Cousa 

que non sempre acontece. 

Precisamente estes adultos, han de ser os referentes, os modelos dunha 

sexualidade sa para os xoves. Pero o que nos atopamos, o que caracteriza á sociedade 

posmoderna actual, son rasgos infantís, de omnipotencia, en búsqueda da satisfación 

inmediata, narcisista..., que non se antollan precisamente como propios dun suxeito 

adulto. 

É  unha sociedade adolescente que transmite pouca consistencia, que non sostén. 

Basada na sobreinformación desinformada, que di moito e toca pouco. 

E se non se toca, non hai corpo, e se non hai corpo, non hai emoción, e ei non hai 

emoción non hai vida. E na sexualidade, é necesaria a vida. 

O adolescente hai que transmitirlle a importancia de sentir, tamén como proceso 

de aprendizaxe. Nese proceso de investir o seu corpo, e o do "outro", de facerse cargo 

do que sinte, pode permitirse a aventura de construír  súa identidade e a súa sexualidade 
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de forma saudable, que sexa propia e que ten dereito a reivindicar 

 

 Concello de Oleiros – Mesa Redonda para nais e pais: A sexualidade non é algo 

que temos, é algo que somos. 

Oleiros 12 de decembro de 2013  

“Orientacións básicas na comunicación afectivo-sexual cos nosos fillos. A influencia 

dos medios de comunicación” Vanessa Rodríguez Pousada. 

A importancia das mensaxes sociais na conformación da sexualidade dos 

individuos en xeral e dos adolescentes en particular é central. A gran permeabilidade 

destes ós estímulos externos fai que o desenvolvemento de dita sexualidade se vexa 

comprometido por un contexto social moi complexo e claramente disociado e 

ambivalente. Por un lado abundan as mensaxes de contido erótico vinculadas a obxectos 

de consumo, mentres que por outro se lles insta a encarar de forma aberta temas tan 

fundamentais da sexualidade: a intimidade, o amor, o pracer; pero desposuíndoos, en 

certa forma, da gran trascendencia emocional que realmente posúen. 

Esta actividade pretende ofrecer ós pais estratexias de comunicación co obxectivo 

de que se convertan en interlocutores para os seus fillos no que respecta á sexualidade. 

 

 

3. PUBLICACIÓNS 

 

- Sex – Pol Nº 109 Abril/Junio 2013 

“El desarrollo Afectivo-Sexual en Adolescentes con Psicopatología”. Rebeca Fernández 

Pereira y Vanessa Rodríguez Pousada (ver en Anexos). 

 

- Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil Nº 55 2013 

“La gestión emocional del profesional como elemento determinante en la intervención 

con adolescentes en conflicto”. Ricardo Fandiño Pascual y Raquel Gude Saiñas (ver en 

Anexos). 
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4. DIVULGACIÓN E MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Faro de Vigo 14 de Noviembre de 2013 

 Hay una excesiva protección en la infancia y al adolescente lo dejamos desvalido 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/11/14/hay-excesiva-proteccion-infancia-

adolescente/913960.html

 

http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/11/14/hay-excesiva-proteccion-infancia-adolescente/913960.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/11/14/hay-excesiva-proteccion-infancia-adolescente/913960.html
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/11/14/hay-excesiva-proteccion-infancia-adolescente/913960.html
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 La Voz de Galicia 14 de Noviembre de 2013 

Cuatro localidades acogen jornadas para promover una «adolescencia positiva» 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/11/14/cuatro-localidades-acogen-jornadas-

promover-adolescencia-positiva/00031384435412352125158.htm 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/11/14/cuatro-localidades-acogen-jornadas-promover-adolescencia-positiva/00031384435412352125158.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/11/14/cuatro-localidades-acogen-jornadas-promover-adolescencia-positiva/00031384435412352125158.htm
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 La Region 19 de Noviembre de 2013 

Charlas en Ribadavia sobre los problemas de la adolescencia 

http://www.laregion.es/noticia/270267/charlas/ribadavia/sobre/problemas/adolescencia/ 

 

 La Opinión 19 de Noviembre de 2013 

A Fábrica organiza una charla sobre educación sexual en adolescentes 

 

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/12/11/fabrica-organiza-charla-educacion-

sexual/791976.html 

http://www.laregion.es/noticia/270267/charlas/ribadavia/sobre/problemas/adolescencia/
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/12/11/fabrica-organiza-charla-educacion-sexual/791976.html
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/12/11/fabrica-organiza-charla-educacion-sexual/791976.html
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5. CONTACTOS INSTITUCIONAIS E CON OUTRAS ENTIDADES 

 

Se mantiveron contactos institucionais cas seguintes entidades ó longo do ano 2013 

 

a) Deputación Provincial de Ourense. Área de Benestar Social. Ourense 

 

b) Concello de Pereiro de Aguiar 

 

c) Concello de Oleiros 
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d) Fundación Paideia Galiza. A Coruña 

 

e) Universidade de Vigo 

 

f) Instituto Wilhelm Reich – Galicia 

 

g) Asociación Pro-Mediación Galicia (APROMEGA) 

 

h) Sociedade Galega de Sexoloxía (SOGASEX) 
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6. ANEXOS 

 

 Sex – Pol Nº 109 Abril/Junio 2013 

“El desarrollo Afectivo-Sexual en Adolescentes con Psicopatología”. Rebeca Fernández 

Pereira y Vanessa Rodríguez Pousada 
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 IV Xornadas Galegas de Saúde Sexual SOGASEX 

Ourense 23 de Novembro de 2013 

Mesa Redonda: “A Sexualidade na Adolescencia”. Rebeca Fernández Pereira, Vanessa 

Rodríguez Pousada e Ricardo Fandiño Pascual 
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