QUE É

Programa municipal
de educación
extraescolar
PROMEDEX
(2016-2017)

Un programa de reforzo educativo de
diferentes áreas: idiomas,números e
letras, novas tecnoloxías e educación
familiar.

PARA QUEN
Alumnado de centros educativos
públicos de Narón e familia do
alumnado

LUGAR E PRAZO DE MATRÍCULA
No Rexistro de Entrada do concello
dende o 14 de setembro ata esgotar
prazas

CUSTO
8,15 €/mes usuario/a agás
Reforzatic, que será de balde, e
as escolas de familia, nas que
pagará un único membro da
familia.

LUGAR DE IMPARTICIÓN DOS
OBRADOIROS
Centros educativos públicos de Narón

INFORMACIÓN
CONCELLO DE NARÓN
Servizo Sociocomunitario Municipal
Praza de Galicia S/N
15570 Narón

TELÉFONOS
981337700 EXT 1103/1122
CORREO ELECTRÓNICO
omix@naron.es
m.carrodeguas@naron.es

Concellaría de Ensino
Servizo Sociocomunitario Municipal

OBRADOIROS PROGRAMA PROMEDEX
OBRADOIROS PARA EDUCACIÓN
PRIMARIA E EDUCACIÓN INFANTIL

OBRADOIROS PARA ESO

Obradoiro de iniciación á lingua
inglesa( E.I + E.P)

Obradoiro de programación
e robótica educativa(11-14
anos)

Obradoiro de iniciación á lingua inglesa onde a o alumnado aprenderá a desenvolver
conceptos en relación coa gramática, vocabulario e comprensión lectora.

Obradoiro tecnolóxico que achegará o coñecemento da linguaxe de programación e
o deseño de interfaces dunha maneira
lúdica.

Reforzatic (E.P)
Obradoiro de reforzo educativo a
través do emprego das NTIC

Obradoiro de programación e
robótica educativa(8-10 anos)
Obradoiro tecnolóxico que achegará o coñecemento da linguaxe de programación e o
deseño de interfaces dunha maneira lúdica.

OBRADOIROS PARA ADULTOS
Escolas de familia: disciplina positiva e coaching
familiar
Espazo pedagóxico donde se expoñen
as principais problemáticas e dificultades que as familias atopan no seu papel de educadores, para atopar as solucións máis axeitadas.
Algunhas temáticas a tratar: a familia
como medio educativo; disciplina positiva;estratexias e lazos afectivos,desenvolvemento emocional, normas e limites,control do
estrés,técnicas de modificación de
con d u ta ,re solu ci ó n d e con fli c tos,bulling e acoso escolar,cómo incidir e motivar..

