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a Facilitación é o conxunto de 
habilidades, técnicas e ferramentas 
para crear as condicións que permitan 
un desenvolvemento satisfactorio dos 
procesos grupais e persoais. nun grupo 
non só temos reunións e tomas de 
decisións senon que hai outros espazos 
de participación igualmente importantes; 
a creatividade, a cohesión grupal e o 
espacio emocional do grupo. Cada un 
deles require de habilidades e técnicas 
diferentes para ser xestionado, asegurar 
o bo funcionamento do grupo e que a 
diversidade inherente a calquera grupo 
sume en vez de restar. 

Dirixido a 
Educadoras/es, facilitadoras/es, mediadoras/es, 
emprendedoras/es sociais, xestores, 
activistas sociais, animadores/as socioculturais, 
participantes de organizacións interesadas en 
mellorar o seu funcionamento grupal ou en  como 
facilitar cambios positivos e satisfactorios  nas súas 
organizacións, grupos e comunidades dunha forma 
participativa,  innovadora e potenciando a diversidade.

+ información
www.ceida.org/formacion.html  -  formacion@ceida.org - 981 630 618

Imparten

Interésache se 
- parte do teu tempo o pasas en grupos
- traballas en equipo e/ou organizacións sociais
- queres mellorar a participación na túa organizacion
- queres aprender a xestionar os confitos grupais
- queres explorar outros xeitos  relacionarte contigo 
mesm@, co@s demáis e coa túa contorna

César Fernández Pérez (Coordinador.).  IIFaC-E. 
Conchi Piñeiro.  IIIFaC-E. altekio Soc. Coop.
anna Pujol.  IIFaC-E, DDX.
Mireia Parera IIFaC-E
Eva Sánchez Díaz DDX-Spain
Verónica Campos (profesora asistente)

 4ª edición!

     9-11 out. Introdución aos procesos grupais. O rol do facilitador/a

    13-15 nov. Gobernanza e toma de decisións

    11-13 dec. Creatividade, traballo en equipo e desenvolvemento de proxectos 

    15-17 xan. a comunicación como proceso de aprendizaxe grupal.  

    19-21 feb. Do individual ao colectivo. a xestión das emocións nos grupos. 

     1-3  abril.  Resolución de conflitos. Habilidades e metahabilidades para facilitar en equipos e 

     organizacións

     6-8 maio Traballar coa diversidade. liderado e relacións de poder nos grupos

     10-12 xuño Sabedoría e intelixencia colectiva. Ferramentas para  a  participación e a     

      creatividade
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