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CONFERÈNCIA: NOELIA LÓPEZ CHEDA” 
“Oíd chicas, ¿el ejercicio de matemáticas os da veinte?”  
Llibre: “No seas la agenda de tus hijos”  
Frases com aquesta, extretes del llibre de Noelia López-Cheda, ens serveixen de punt de 
partida per reflexionar sobre l’ús, la gestió i l'organització de l’agenda escolar, extraescolar i 
social dels nostres fills. 
Noelia López-Cheda és l’autora del llibre: “No seas la agenda de tus hijos”, i en ell, aborda les 
diferents motivacions per les quals els pares controlem i gestionem l’autonomia dels nostres fills. 
Quines són les motivacions que ens impulsen a fer-ho?, quin és l’objectiu real d’aquesta gestió?, 
on està el límit?, i sobretot, quines són i seran les conseqüències futures per als nostres fills?.  
La Noelia ens parlarà de la gestió de l’agenda dels nostres fills, de la sobrecàrrega extra per a 
nosaltres mateixos, de l’ús i la millor utilitat dels grups de WhatsApp de pares, i també de com, 
quan i per què, hem de parar i reflexionar sobre la nostra postura enfront tot això. 
NO T’HO PERDIS, NO ET DEIXARÀ INDIFERENT.  

Biografia: Noelia López-Cheda és enginyera industrial per la Universitat Pontifica de Comillas 
(ICAI), coach professional, Màster Universitari de Professor d'Educació Secundaria i Batxillerat. 
Actualment la seva feina es desenvolupa com a consultora i ponent de comunicació, llenguatge 
DISC, lideratge, innovació educativa i motivació a empreses i centres educatius. S’ha dedicat a la 
consultoria de Recursos humans en àmbits de desenvolupament de talent i habilitats directives du-
rant més de deu anys. 
 
Horari: 18:00h 
Lloc: Sala D’Actes de l'Edifici Tecla Sala  
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa, entrada lliure. Hi haurà servei de guarderia gratuït. 
Per assistir és imprescindible inscripció: https://www.eventbrite.es/e/entradas-conferencia-
noelialopezcheda 

XERRADA AMB MÓNICA LÓPEZ BENAVENT 
EL DOL I ELS NENS 
 Conscients de la important necessitat d’enfortir-nos com a pares i de poder tenir-ne a 
l’abast totes les eines e informació necessàries per poder afrontar amb els nostres fills mo-
ments de dol, sigui per mort o malaltia de familiars o persones properes a nosaltres, us ofe-
rim ara, l'oportunitat, de manera gratuïta, d’assistir al taller EL DOL I ELS NENS, impartit per Mónica 
López Benavent, experta en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes. 

Objectius: 
- Conèixer com entenen els nens la mort, les malalties i les situacions de pèrdua a cada etapa (in-
fantil, primària i secundària)  
- Conèixer les seves pors, les seves inquietuds més freqüents, i que els preocupa. 
- Com ajudar-los a expressar aquestes pors i aquestes inquietuds. 
- Què els hi podem explicar o no, envers aquestes malalties i/o morts. 

Estructura del taller: 
- Primera part: Exposició amb suport audiovisual dels continguts del curs.  
- Segona part: Debat, exposició de dubtes, vivències i experiències. 

Biografia: Mónica López Benavent: Psicòloga clínica, experta en emergències i processos de dol. 
Llicenciada en Psicologia por la UAB. (1995). Acreditada com a Psicòloga General Sanitària l'any 
2015 per la Generalitat de Catalunya. Experta en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes. 

 
Horari: 20:00h 
Lloc: Sala d’Actes de l'Edifici Tecla Sala  
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa, entrada lliure (sense inscripció)

Divendres, 
25 de novembre

Dimecres, 
14 de desembre
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GRUP DE SUPORT PARES I MARES  
AMB FILLS ADOLESCENTS
Amb ”ESPAI PER CRÉIXER”
L'adolescència és una etapa del procés vital ple de canvis, de transi-
ció, un període on la configuració de la identitat personal i social es posa en 
joc. 

Molts pares i mares, durant aquesta etapa, es mostren confosos en trobar-se 
amb un fill/filla que ha deixat de ser un nen, mostrant dificultats per actuar da-
vant del món: mostres d'inconformisme, de desobediència, actituds de rebel·-
lia, desafiaments i fins i tot conductes simptomàtiques o de desajustament 
emocionals. 

L'Escola de Pares i Mares del Col·legi Tecla Sala engega un grup de suport i 
assessorament perquè pares i mares tinguin l'oportunitat de compartir vivèn-
cies, construir noves experiències i adquirir eines per al maneig de situacions 
complicades. 

Es tracta d'un espai per compartir aspectes específics de la relació amb els seus fills i tractar també temes claus durant 
aquest període (sexualitat, rendiment acadèmic, consum d’ alcohol,  l’ amistat…). 

Quan? 
El primer dijous de cada mes a partir del 3 de novembre: 
Dates: 3 novembre, 1 desembre, 12 gener, 2 febrer, 2 març, 6 abril, 4 maig. 
Horari: 20:00 h 
Lloc: Edifici Tecla Sala 
  
Preu (assistència a totes la sessions): 
. Socis de l'AMPA: 20€ 
. Socis d'AMPA (parella): 30€ 
. No socis: 50 

Una vegada realitzada la inscripció rebreu un email amb les dades per formalitzar el pagament. 
Inscripcions: https://www.eventbrite.es/e/entradas-grup-de-suport-pares-i-mares 

      Per qualsevol dubte podeu contactar a l’email:  
escolaparesimaresteclasala@gmail.com  

Si vols estar assabentat de tot els esdeveniments i activitats organitzades per l’Ampa,  
  dóna-li un            ”M’agrada” a  https://www.facebook.com/AMPA-Tecla-Sala-205893546207471/


o visita la nostre web www.ampateclasala.cat
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Dijous: 3 novembre,  
1 desembre, 12 gener,  

2 febrer, 2 març, 6 abril, 4 maig 
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