EDUCACIÓN SECUNDARIA E POSTOBRIGATORIA
CURSO 2017/2018

CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ
PROGRAMA

ACTIVIDADE
Obradoiro de vídeo-poesía

Transitar pola poesía galega
no campo audiovisual

Obradoiro de cine en 3D

Achegamento ao cine de

(proxección + charla)

animación galego

EDUCACIÓN MUSICAL E
ARTÍSTICA

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS
1º ESO

DATAS/Nº SESIÓNS
febreiro
1 sesión de dúas horas/aula

2º ESO

15 de decembro

3º ESO

mes de novembro

4º ESO

segundo a oferta

LUGAR
Aulas

Coñecer o proceso de
Obradoiro de animación

creación dunha

dixital

largometraxe de animación

Salón de actos do Edif. de
Servizos Múltiples

dixital
Imos ao teatro

Descubrir o teatro como
lugar de pracer
Fomentar comportamentos
asertivos que axudan a

EDUCACIÓN PARA A
CONVIVENCIA

RelaciónaT

mellorar a autoestima, o
autocopncepto e as
habilidades de
comuniciación interpesoais

FPB

novembro a maio
1 sesión semanal/grupo

Salón usos múltiples do
centro

CONCELLARÍA DE BENESTAR E IGUALDADE
PROGRAMA

ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS

DATAS/Nº SESIÓNS

LUGAR

DESAFÍO SAUDABLE
1. Cambia o chip

Promoción de hábitos de

2. Hábitos saudables

vida saudable física e

3. Master Chef

emocional

1º ESO

4 sesións
marzo, abril e maio

Aula - taller

4. Control tecno (1)
Adquisición de habilidades
ADICCIÓN-OFF:

persoais para a abordaxe de

Non pasa nada, pasa algo?

situacións de risco no uso e

(2)

abuso de substancias

EDUCACIÓN PARA A
SAÚDE PROMOCIÓN DA

nocivas e outras adiccións

VIDA SAUDABLE: PLAN

Campaña de sensibilización

DE TRASTORNOS

para o voluntariado na
ACTIVA

mediación xuvenil de

A que xogas? (3)

trastornos adictivos.

ADICTIVOS

Prevención de adicción ao

4º ESO

4 sesións

FPB

xaneiro, febreiro

BACH

1 sesión

FPB

outubro, novembro,

ESA

decembro

Aula

Aula

xogo
RCP
As túas mans salvan vidas
(4)

(1) Persoal técnico municipal. Voluntariado. ANHIDA.
(2) Persoal técnico municipal. ACLAD.
(3) Persoal técnico municipal. AGALURE
(4) ASGATE

Aprendizaxe de técnicas de
emerxencia
Reanimación
cardiopulmonar

4º ESO

1 sesión
1 mañá outubro

Pavillón deportivo

PROGRAMA

DIVERSIDADE E
XÉNERO

ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

Polo bo trato

Sensibilización na igualdade

Obradoiros

e prevención da violencia de

Concurso 25 N (1)

xénero
Información sobre os
dereitos e as obrigas dos

PREVENCIÓN DO
ABSENTISMO ESCOLAR

Convivamos:

menores e da importancia

Dereitos e obrigas dos

respecto ás normas de

menores (2)

convivencia. Prevención das
condutas e riscos de

DESTINATARIOS/AS

DATAS/Nº SESIÓNS

2º ESO

3 sesións novembro

4º ESO

1 outubro - novembro

1º ESO
FPB

LUGAR

Pavillón deportivo

Aula

1 sesión
xaneiro - febreiro

Salón de usos múltiples do
centro

ESA

abandono escolar

DIVERSIDADE E

Exposición: Nicaragua o

INTERCULTURALIDADE

futuro + curtametraxe:

COOPERACIÓN

Dreaming Nicaragua (3)

(1) Persoal técnico municipal.
(2) CMAE: Comisión municipal de absentismo escolar.
(3) Fondo Galego de Cooperación.

Sensibilizar sobre a
importancia da educación
como vía de saída da
pobreza

1º ESO

1 sesión

Sala de usos múltiples do

novembro

centro

CONCELLARÍA DE DEPORTES E OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE
PROGRAMA

ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS

DATAS/Nº SESIÓNS

LUGAR

-Facilitar o diálogo sobre a
afectividade e a sexualidade
entre mozos e mozas.
- Coñecerse a si mesmos e
Obradoiro de educación
afectivo-sexual

Febreiro 2018

comprenderse mellor un e
outro sexo.

3º ESO

- Desenvolver a capacidade

2 sesións por aula de 1 hora

Sala audiovisuais

de duración por sesión
(preferiblemente 9:00 a

de control libre e

14:00 h).

responsable dos desexos,
emocións e condutas

OBRADOIRO DE

sexuais.

EDUCACIÓN AFECTIVO-

- Desenvolver a capacidade

SEXUAL

de aceptar e reixetar as
demandas sexuais dos
Abril 2018

demais
Prevención de embarazos
non desexados

- Coñecer os diferentes
métodos de anticoncepción
femininos e masculinos
- Coñecer os métodos e
maneiras de evitar o
contaxio da SIDA e outras
ETS.

2 sesións por aula de 1 hora
4º ESO

de duración por sesión
(preferiblemente 9:00 a
14:00 h).

Sala audiovisuais

PROGRAMA

ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS

Informar, orientar e asesorar

busca de emprego I

RECURSOS MUNICIPAIS
NA BUSCA DE

LUGAR

Finais de xaneiro

sobre os recursos no
Recursos municipais na

DATAS/Nº SESIÓNS

Concello de Culleredo para

FP MEDIO 2º

mozos e mozas sobre a

FP SUPERIOR 2º

busca de emprego e o

PCPI

febreiro 2018
1 sesións por aula de 1 hora
de duración por sesión

servizo de orientacion

(preferiblemente 9:00 a

laboral

14:00 h).

Aulas

Informar, orientar e asesorar

EMPREGO

Abril 2018

sobre os recursos no
Recursos municipais na
busca de emprego II

Concello de Culleredo para

BACH.

1 sesións por aula de 1 hora

mozos e mozas sobre a

RESTO FP

de duración por sesión

busca de emprego e o

ESA

servizo de orientacion

Salón de actos

(preferiblemente 9:00 a
14:00 h).

laboral
Informar sobre os proxectos
que se van a desenvolver

Outubro 2017

desde o servizo de

CIPAX
Centro de información e
participación xuvenil

Propostas desde o servizo
de Xuventude 2017/2018

Xuventude do Concello e
poidan participar de maneira
activa: carné xove,
correspondentes
informativos xuvenís,
actividades.....

1 sesións por aula de 15
IES

minutos aula
(preferiblemente 9:00 a
14:00 h).

Aulas

PROGRAMA

ACTIVIDADE

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS/AS

DATAS/Nº SESIÓNS

LUGAR

- Previr o comezo do
consumo das primeiras
substancias.

PREVENCIÓN DE

Obradoiro de prevención do

CONSUMO DE

consumo de drogas na

SUBSTANCIAS NOCIVAS

adolescencia

Marzo, abril

- Concienciar do non
consumo do alcol como
forma de diversión.

2 sesións por aula de 1 hora
3º ESO

de duración por sesión

- Concienciar do non

(preferiblemente 9:00 a

consumo do cannabis como

14:00 h).

Sala audiovisuais

maneira axeitada para
relacionarse.
- Promover cambios de
actitudes na xente nova cara

CAMPAÑA PREVENCIÓN
DO VIH

Día mundial de loita contra
a SIDA
Mesa divulgativa

ao VIH.
- Facilitar o achegamento
por parte dos mozos/as das
medidas de prevención
axeitadas en relación ás
diferentes prácticas de risco.

UNIVERSIDADE LABORAL

1 de decembro

Nas instalacións da entrada

