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QUE É
lambita

Lambita  é un proxecto de crecemento e
creatividade que nace do afán por buscar novas
vías de aprendizaxe e creación, de seguir
explorando os sendeiros do desenvolvemento
persoal, e de compartir o pracer do xogo.

O traballo que realizamos en Lambita responde á
nosa visión do mundo como un lugar no que todos
os seres desenvolverán todas as súas capacidades
e habilidades dende unha perspectiva de
crecemento pleno, libre  e igualitario.

A proposta de Escola de Familias que realizamos a
continuación sobre educación emocional ,
educación en positivo e resolución de conflictos,
está   deseñada especificamente para familias con
nenas e nenos en etapas escolares de infantil a
primaria. 
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Un lugar de encontro para intercambiar
experiencias e reflexionar
Un medio para depurar hábitos (autoeducación)
Unha ferramenta para mellorar a calidade
educativa na familia
Unha programación adaptada ao centro.

A unidade familiar é o primeiro axente socializador
das nenas e nenos polo que a súa educación é un
reto, unha responsabilidade e tamén una das nosas
maiores satisfaccións.

O amor que profesamos a fillas e fillos é o mellor
punto de partida para educar, pero só isto non é
suficiente para alcanzar o obxectivo: a felicidade e o
benestar. Como familias necesitamos aprender a
vivir, a convivir, a soñar e facer realidade os nosos
soños, necesitamos aprender a ser xustos, a ser
compasivos.

En Lambita estimulamos a participación activa e
traballamos para axudar a contrarrestar os
problemas que se presentan na familia e na
sociedade. Trátase de promover unha educación
respectuosa e eficaz, baseada no amor, na liberdade
e na tolerancia.

A Escola de Familias, é un excelente instrumento
para propiciar ás persoas participantes a
información e a formación necesarias, creando:
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Proposta ANUAL
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Decembro
Regulación emocional

Novembro
Conciencia emocional

Outubro
Intelixencia Emocional
Educación Emocional  

Xaneiro
Límites e normas

Autoridade e liderado
Febreiro
Autoestima e autoconcepto
Habilidades de autoafirmación

Marzo
Comunicación eficaz

Abril
Resolución de conflitos

Maio
Empatía

Habilidades sociais

A continuación facemos unha proposta de temas
que se corresponden coas necesidades e
inquedanzas que nos manifestan as familias e que
pensamos pode ser útil para ter unha orientación.
Por suposto, a nosa filosofía é adaptarnos ás
peticións de cada grupo e facer unha planificación
completamente consensuada para tratar aqueles
temas que máis interesen en cada centro.


