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Os grupos de autoxestores expuxeron ao finalizar o Encontro, as conclusións acadadas nos 

distintos obradoiros de traballo realizados.  

Entre as principais conclusións destacan: 

Obradoiro de vida en parella: 

 É importante tomarse tempo para coñecerse ben antes de vivir en parella.  

 A familia debería apoiarnos máis para vivir en parella, pero nós temos que 

dar o primeiro paso para buscar o seu apoio. 

 Ter fillos pode converterse nun problema para nós e para eles.  

 Non é necesario casarse para quererse. 

 Se desexas vivir en parella busca apoios: familia, amigos, asociación… 

Sen apoios non é doado conseguilo. 

 As asociacións deberían apoiarnos máis nos nosos proxectos en parella.  

 Pese as dificultades, se queres vivir en parella paga a pena intentalo.  

Obradoiro de traballo: 

 Todos queremos traballar para o día de mañá, ter un soldo do que poder 

vivir. 

 É mellor buscar traballo coa axuda de todos.  

 Á hora de firmar o contrato hai que ler a letra pequena.  

 Se non chegamos a facer prácticas, pode que fracasemos na búsqueda dun 

traballo. 

Obradoiro de vida independente: 

 Neste obradoiro, os grupos de autoxestores aprenderon e chegaron ás 

conclusións de que vivir só é moi dificil, pero se un quere, é posible face-

lo. 
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Obradoiro de relaxación: 

 As cousas que nos poñen nerviosos son: o ruido, a tormenta, os sitios con 

moita xente, a música alta, as discusións, as malas noticias e as boas noticias, 

ir en avión, falar diante da xente, estar a escuras, ver películas de medo, que 

non nos entendan ao falar, o ruído dos coches… 

 As ideas que se nos ocorreron para estar máis relaxados e tranquilos foron: 

a música tranquila, tomar tila, nadar, pasear en bici, mensaxes, fumar, falar 

cos amigos, falar coa persoa de apoio, ir de balneario, pasear aos animais, 

ver televisión, ler, escribir poesías, facer puzzles e respirar tranquilos.  

Obradoiro de familia: 

 Respeto á familia e amosar responsabilidade. 

 Pedir as cousas aos pais con educación, argumentos e boa intención.  

 Cumprir as normas para conseguir cousas. 

 Poñernos no punto de vista dos nosos pais, pero que eles tamén se poñan no 

noso punto de vista e nos respeten. 

Obradoiro de malos tratos: 

A través deste obradoiro aprendimos: 

 Qué son os malos tratos. 

 Cómo podemos identificalos 

 Qué facer no caso de sufrir malos tratos ou no caso de que os sufra un amigo.  

Obradoiro de cociña: 

 A través deste obradoiro aprendimos a facer ensalada e aprendimos cales 

son os alimentos máis sanos e os menos sanos. 

 Tamén aprendimos que alimentos temos que tomar se temos algunha enfer-

midade. 


