
Ferramentas e habilida-
des para a facilitación 
e xestión grupal.

Rexenerar 
o colectivo



Ti tamén 
formas parte 
dun grupo.

Que é  
a Facilitación 
de grupos?

 

A túa familia, as túas amizades, os teus 
compañeiros e compañeiras de traballo  
ou a asociación ou colectivo no que participas. 
As vidas de todas as persoas están atravesadas 
polos grupos dos que formamos parte.  
É un rasgo que nos caracteriza, que nos fai 
máis capaces de sobrevivir, de crear, de atopar 
solucións e desenvolvernos. Mais a vida en 
colectivo é tamén altamente complexa, chea  
de diversidade, de tensións e de conflictos  
que precisamos aprender a xestionar mellor.  
É posible e desexable adquirir ferramentas  
e desenvolver habilidades para vivir neles dun 
xeito máis saudable, sostible e pracenteiro.
As relacións sociais son un mundo apaixonante. 
Interésache? Entón sigue lendo. 

O Instituto de Facilitación e Cambio (IIFAC-E) 
define a facilitación como o conxunto de 
habilidades, técnicas e ferramentas para crear 
as condicións que permitan un desenvolvemento 
satisfactorio dos procesos grupais e persoais; 
tanto na consecución dos seus obxectivos  
e realización da súa visión, como na creación 
dun clima relacional de confianza e con 
comunicación fluída, empática e honesta. 
En moitos lugares do mundo, persoas e 
entidades públicas e privadas están a se formar 
nesta disciplina, na que a transformación social, 
persoal e relacional van da man. O obxectivo? 
Mellorar a calidade dos procesos grupais e,  
polo tanto, a calidade das nosas vidas.



Que  
ofrecemos?

Rexenerando é unha cooperativa ártabra 
formada por un equipo multidisciplinar de 
cinco mulleres. Desde ela, traballamos con 
comunidades e grupos facilitando procesos  
de transformación social co obxectivo de 
rexenerar os vínculos das persoas co mundo, 
con outras persoas e consigo mesmas.
Desenvolvemos proxectos propios e 
proporcionamos a entidades e empresas 
servizos integrais, desde o deseño do proxecto 
ata a coordinación e execución, incluíndo a 
facilitación, a comunicación e o deseño gráfico. 

Xéneros e identidade
Cultura, memoria e territorio
Comunicación e gráfica
Facilitación de grupos e participación social

Procuramos que o noso traballo se difina polos 
Que e, sobre todo, polo Como, polo lugar desde  
o que intervimos. 

A Facilitación e xestión de grupos é un dos eixos 
vertebradores do noso proxecto. Neste eido, 
acompañamos procesos grupais, apoiamos  
o desenvolvemento organizacional e deseñamos 
proxectos de participación social e mediación 
comunitaria. 
Esta é a proposta formativa que ofrecemos para 
o curso 2018-2019 en colaboración con diversas 
profesionais do ámbito estatal:

Estas son as nosas áreas de traballo:

Que é Rexe-
nerando?



Que:
Formación base do itinerario formativo 
acreditado polo IIFAC-E , Instituto Internacional 
de Facilitación e Cambio (facilitacion.org)

Para quen:
Educadoras/es, facilitadoras/es, mediadoras/
es, emprendedoras/es sociais, xestoras, 
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 ou comunidades, 
dunha forma participativa, innovadora e 
potenciando a diversidade.

Imparten:
César Fernandez (coord.), Anna Pujol  
e Conchi Piñeiro.

Cando: 
De novembro de 2018 a xuño de 2019 
8 seminarios 
Venres: 16.00 h - 20.00 h  
Sábados: 10.00 h - 14.00 h / 16.00 h - 19.00 h  
Domingos: 10.00 h - 14.00 h 

Onde:
Santiago de Compostela

Canto: 
Curso completo: 795 €  
Posibilidade de fraccionar o pago.
Módulos independentes: 110 €  
Só se restan prazan vacantes 

Curso Básico  
de Facilitación  
de Grupos 

2018/19

http://facilitacion.org


Que:  
Espazo formativo no que revisar colectivamente 
os principais retos e dificuldades cos que se 
enfrontan as persoas participantes,  como 
educadoras e parte do sistema educativo formal. 
O obxectivo é adquirir novas ferramentas  
e reforzar as súas habilidades propias para  
o liderado na aula e como parte da comunidade 
educativa.

Para quen: 
Profesionais do sistema educativo formal, 
profesorado de secundaria e mestres e mestras.

Imparten: 
Anna Pujol e Lucía Suanzes

Cando: 
Do 9 ao 11 e do 16 ao 18 de novembro, 2018

Onde: 
Santiago de Compostela

Canto: 
300 euros

— 
O curso está especialmente deseñado para 
profesionais do sistema educativo formal. 
No caso de haber prazas libres, abrirase 
a participación a outras profesionais da 
educación.

Do conflito  
ao soño. 
Ferramentas  
facilitadoras para 
a xestión da aula



Que: 
Obradoiro de traballo persoal para a 
transformación social. Trátase dun espazo 
vivencial no que afondar na identidade persoal. 
O obxectivo é ampliar a consciencia e claridade 
sobre cales son elementos mais significativos 
que conforman, de maneira xenuína, a nosa 
identidade, iso que nos fai ser nós mesmas  
e que nos permite sentirnos máis libres e aportar 
máis valor ás nosas vidas e ao mundo.

Para quen: 
Educadoras/es, facilitadoras/es, mediadoras/es, 
activistas sociais, animadores/as socioculturais 
e, en xeral, calquera persoa interesada na 
transformación social.

Cando: 
Do 1 ao 3 febreiro, 2019

Onde: 
Lugar por confirmar

Canto: 
240€

Ei ti, sé ti!



Ademais destas posibilidades formativas 
puntuais, podemos apoiar o desenvolvemento  
do teu colectivo ou entidade, adaptándonos  
ás vosas características e necesidades propias, 
a través de:

Formación
Introdución aos elementos básicos a ter  
en conta para entender as dinámicas grupais  
e algunhas ferramentas para mellorar a xestión 
do grupo e o traballo en equipo.

Acompañamento e asesoría para equipos  
ou entidades. 
Apoio ao grupo para facilitar a participación  
dos seus membros na consecución dos mellores 
resultados posibles na toma de decisións,  
na indagación e creación colectiva, na cohesión 
grupal ou na xestión emocional e resolución  
de conflictos.

Facilitación de xornadas, eventos e sesións  
de traballo. 
Deseño e facilitación de axendas e dinámicas  
de traballo participativas e colaborativas. 

Se che apetece introducir novas lóxicas de 
traballo grupal no teu colectivo ou organización 
contacta con nós para explorar posibilidades.

+ A medida



Rúa María, 94.  
15401 - Ferrol  
A Coruña

881 953 791 
698 157 414

info@rexenerando.com  
rexenerando.com
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