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QUE É 
Un programa de reforzo educativo de 

diferentes áreas: idiomas,números e 

letras, novas tecnoloxías e educación 

familiar. 

 

 LUGAR E PRAZO DE MATRÍCULA 

No Rexistro de Entrada do concello 

dende o 21  de setembroata esgotar 

prazas 

LUGAR DE IMPARTICIÓN DOS 

OBRADOIROS 

Centros de ensino públicos de Narón 

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. 



OBRADOIROS PARA EDUCACIÓN 

PRIMARIA E EDUCACIÓN INFAN-

TIL 

Obradoiro de iniciación á lingua 

inglesa( E.I + E.P) 

Obradoiro de  iniciación á lingua inglesa on-

de a o alumnado aprenderá a desenvolver 

conceptos en relación coa gramática, voca-

bulario e comprensión lectora. 

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 coñe-

cemento da linguaxe de programación e o 

deseño de interfaces dunha maneira lúdica. 

 

 

 

                            OBRADOIROS PROGRAMA PROMEDEX  

 

OBRADOIROS PARA ESO  

Obradoiro de programación 

e robótica educativa(11-14 

anos) 

Obradoiro tecnolóxico que achegará o co-

ñecemento da linguaxe de programación e 

o deseño de interfaces dunha maneira 

lúdica. 

 

 

 

OBRADOIROS PARA ADULTOS 

 

Escolas de familia: disci-

plina positiva e coaching 

 familiar 
Espazo pedagóxico donde se expoñen 

as principais problemáticas e dificulta-

des que as familias atopan no seu pa-

pel de educadores, para atopar as solu-

cións máis axeitadas. 

Algunhas temáticas a tratar: a familia 

como medio educativo; disciplina posi-

tiva;coaching familiar;control do 

estrés,os medos e traumas infantís, 

prevención de drogas e condutas adic-

tivas, o acoso escolar,a negociación 

adolescente, etc. 



 

 




