
PROGRAMA “EDUCAMOS XUNTOS” 
A idea central do programa é crear espazos de encontro nos que os pais e profesores poidan debatir 
as mellores fórmulas para a educación dos seus fillos e alumnos, onde contrasten cos demais pais 
problemas e solucións, e poidan descubrir pautas e estratexias educativas cada vez máis axustadas 
ás necesidades dos fillos segundo van avanzando no seu crecemento. 
Somos conscientes de que os pais son os primeiros e principais educadores dos seus fillos, pero que 
é necesario para unha educación coherente e eficaz que todos aqueles axentes que participan na 
educación dos fillos, e sen dúbida a escola é un axente esencial, tomen acordos respecto dos valores 
básicos implicados na concepción da educación e así proporcionar referentes unificados.  
O programa presenta propostas, para cada un dos cursos da vida escolar, mediante as que o titor-a e 
os pais poden dialogar en torno a seis liñas 
educativas que consideramos necesarias 
para a educación integral do neno-a:  
 
· Educación na diversidad: A diversidad é 
unha realidade incuestionable xa no mundo 
en que vivimos que é multicultural, 
multireligioso e diverso. Ensinar a mirar, 
observar a variedade de matices que nos 
ofrece a realidade é todo un reto educativo. 
 
· Educación para a creación de hábitos: 
Non existe un manual para educar na 
creación de hábitos pero hai tres factores 
esenciais a ter en consideración: dar 
exemplo, dar explicacións e razóns e 
establecer límites.  
 
· Educación na saúde: Non é só saber previr 
enfermidades. É un conxunto de actitudes e 
capacidades que debidamente 
desenvolvidas preveñen tanto de accidentes corporais, como de desajustes de personalidade e que 
ten moito que ver coa autoestima, a autonomía e a capacidade de tomar decisións. 
 
· Educación no diálogo fe-cultura: A pregunta polo relixioso é algo presente case desde que a 
humanidade é consciente de se mesma. Dar elementos par a respondela de xeito libre e consciente é 
unha tarefa importante para os educadores. 
  
· Educación no lecer: o lecer é unha necesidade para o ser humano e un valioso elemento para dar 
sentido á nosa vida. Está ligado ao desenvolvemento da imaxinación, á fantasía e á liberdade. É 
unha opción que tomamos na nosa capacidade de elixir. 
  
· Educación para a responsabilidade: aprender a tomar decisións é unha tarefa que leva toda a vida. 
Está moi relacionado coa liberdade e a responsabilidade. Ten que ver coa capacidade de aprender 
dos propios erros e de como crecer con eles. A preocupación polos que me rodean e o futuro do 
planeta é quizá a súa expresión máis adulta. 

 


