CURS 2018 / 2019

PONÈNCIA PRINCIPAL

Resoldre
els conflictes
pacíficament
a casa, a l’escola
i al món

Jornades
de Formació
a les Famílies
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Sentir – Pensar – Actuar

Gabinet Psicopedagògic Municipal

Els conflictes formen part natural
de la vida de totes les persones
i quan aprenen a resoldre’ls positivament ens ajuden a créixer i progressar. Oferim 10 idees pràctiques
per fer front als nostres conflictes
de forma constructiva, creativa i
cooperativa de manera que totes
i tots guanyen.

Regidoria d’Educació.
Ajuntament d’Aielo de Malferit

A càrrec de

Una iniciativa de

Ceip Sant Josep de Calassanç
Ampa Ceip Sant Josep de Calassanç
EIM “La Serratella”

Maria Carme
Boqué Torremorell

2018/2019

Doctora en Pedagogia i Professora Titular de
la Universitat Ramón Llull (FPCEE Blanquerna);
Postgraduada en Mediació i Resolució de
Conflictes. Autora de llibres com
“Tu si que vales”.

4 d’abril de 2019 - 19:00 h
Auditori Municipal

TALLER EDUCATIU

Hàbits d’autonomia;
metodologies positives
per al control d’esfínters
i altres hàbits

L’autonomia personal ben desenvolupada, facilita l’accés a l’entorn amb més
independència i seguretat; i afavoreix
una autoestima positiva.

A càrrec del
Gabinet Psicopedagògic Municipal
12 de març de 2019 - 18:30 hores.
EIM La Serratella
TALLER EDUCATIU

Millorar l’atenció
i concentració: recursos
i eines

Treballarem els recursos i estratègies que
podem utilitzar les famílies per a ajudar a
als nostres fills/es a millorar i desenvolupar la seua capacitat d’atenció.

A càrrec de
Mª Angeles Ballesteros Servent.
Psicòloga, FAMPA
26 de març de 2019 - 15:30 hores.
Aula usos múltiples
CEIP Sant Josep de Calassanç
TALLER EDUCATIU

Motivació i tècniques
d’estudi

Proposta pràctica sobre la necessitat
de sensibilitzar a la família sobre el seu
paper en relació a la situació escolar
dels fills/es, amb l’objectiu de millorar la
qualitat de l’estudi a casa, i així incrementar el rendiment acadèmic i prevenir el problema creixent que representa
el fracàs escolar.

A càrrec de
Fina Mascarell Llorens.
Psicòloga, FAMPA
28 de març de 2019 - 15:30 hores.
Aula usos múltiples
CEIP Sant Josep de Calassanç
TALLER EDUCATIU

Educació emocional

La majoria de les conductes no adaptatives estan causades per emocions no
ben gestionades. L’àmbit familiar pot ser
el context perfecte perquè els xiquets/es
cresquen emocionalment i aprenguen
a saber què senten, a conèixer-se a si
mateix, a conèixer a les altres persones.
La intel·ligència emocional és clau per al
benestar de les persones, afavoreix els
vincles personals saludables, l’habilitat
de compartir i d’ entendre les emocions.

A càrrec de
Consuelo Ramón Zaragoza.
Psicòloga, FAMPA
2 d’ abril de 2019- 15:30 hores.
Aula usos múltiples
CEIP Sant Josep de Calassanç
TALLER EDUCATIU

Importància del vincle
familiar en els primers
anys de vida

El que passa al principi de la vida
determina més del que ens pensem el
desenvolupament futur de la persona.
Ho sabíem?

A càrrec del
Gabinet Psicopedagògic Municipal
9 d’abril de 2019- 18:30 hores.
EIM La Serratella

