AMPA Col.legi Tecla Sala

Escola de Mares i Pares
Programa de Xerrades i Conferències curs 2017

Dilluns, 6 de març

XERRADA amb ANABEL CHARRO

Estem sobreprotegint als nostres fills?
“Volem fer-ho bé amb els nostres fills” és l’objectiu de tots els pares i mares. Però com saber que
estem encertant amb les pautes? Com saber si el nostre model educatiu és massa protector? I ells,
com ho viuen?
• Conseqüències de la sobreprotecció
• Sobreprotecció vs Autonomia
• Pautes per potenciar l’autoestima.
Biografia:
Anabel Charoro, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Especialista en Neuropsicologia Infantil per l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (ISEP).
En contínua formació de: Trastorns del llenguatge escrit (dislèxia), Trastorn per dèficit d'atenció/
Hiperactivitat; sóc membre de la SCRITC (Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament).
De més de 10 anys d'experiència en intervenció cognitiu-conductual, avaluació psicodiagnòstica,
tractament individualitzat en nens entre 3 a 18 anys i les seves famílies, coordinació i col·laboració
multidisciplinària amb altres professionals, xerrades i conferències a pares i a educadors.
Dilluns, 6 de Març. Horari: 20:00h .
Lloc: Biblioteca de l'Edifici Tecla Sala
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa (sense inscripció).

CONFERÈNCIA: EVA BACH

Divendres, 24 de març

“Les llavors d’una sana autoestima en les
criatures”
•
•
•
•
•
•
•

Què és i què no és l’autoestima.
Quines són les seves fonts i els seus nutrients principals.
Qualitats d’una sana autoestima.
Actituds dels pares i mares per afavorir una sana autoestima.
El llenguatge que fem servir i els seus efectes sobre l’autoestima.
Exemples de frases que la malmeten i frases que la refermen.
Alguns contes per afavorir una sana autoestima.

Biografia:
Eva Bach Cobacho (Manresa, 1963) Pedagoga, mestra, escriptora, formadora de formadors, terapeuta
i orientadora familiar, professora de diversos postgraus universitaris i mare de dos fills.
Experiència docent de 7 anys a infantil i primària.
Especialista i investigadora en emocions, comunicació i relaciones humanes. Pionera i promotora de
l’educació emocional en els àmbits familiar i escolar a Catalunya i en altres Comunitats Autònomes.
Columnista del Diari ARA, membre del Consell Assessor de la revista “Viure en família” i col·laboradora de diversos mitjans de comunicació.
Formada en Psicologia i Psicoteràpia Humanista. Postgrau en Pedagogia Sistèmica. Terapeuta en
Constel·lacions Familiars i formadora de l’Institut Gestalt de Barcelona, on dirigeix l’Escola de Mares i
Pares. Actualment forma part d’un grup interdisciplinar de professionals de l’àmbit educatiu, psicoterapèutic i sanitari, que intercanvien coneixements i experiències sobre desenvolupament personal,
emocional i eticosocial. El 31 d’agost del 2013 va pronunciar el Pregó de la Festa Major de Manresa,
en el qual va exposar la necessitat de l’educació emocional. Autora de diversos llibres: La bellesa de
sentir. De les emocions a la sensibilitat (2015); La Asertividad. Para gente extraordinaria (2008)…
Confirma la teva assistència a: https://www.eventbrite.es/e/entradas-conferencia-eva-bach-les-llavors-duna-sana-autoestimaen-les-criatures-31991609766
Divendres, 24 de març. Horari: 18:00h .
Lloc: Sala D’Actes de l'Edifici Tecla Sala
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa.
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Dilluns, 24 d’abril

XERRADA amb l’Associació N.A.C.E.
“L’Assetjament escolar és cosa de tots:
I tu, què fas?”
Guia d'actuació per a famílies.
L'assetjament escolar és, sense dubte, un dels majors reptes que té plantejada l'educació del segle
XXI. Afecta un de cada quatre estudiants i està molt present en les aules i en la vida dels escolars.
És ocult a la vista dels adults, per això és important saber més per actuar millor.
En aquesta xerrada aprendrem:
• Que és l'assetjament
• Com detectar-lo
• Que fer i com evitar que succeeixi.
Estarem encantats de respondre a totes les vostres preguntes al respecte.
Xerrada a càrrec de Javier Pérez, Psicólogo y Presidente de NACE (Asociación No al Acoso Escolar)
i de Carmen Cabestany, Profesora de Secundaria i Secretaria de NACE (No al acoso escolar)
Dilluns, 24 d’abril. Horari: 19:00 h
Lloc: Edifici Tecla Sala
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa (sense inscripció).

CONFERÈNCIA: CARLOS GONZÁLEZ
“Autoritat i límits”

Divendres, 12 de maig

Carlos González tractarà un tema que sol ser bastant complex per a tots els pares,
l'autoritat i els límits, ens explicarà la millor manera d’exercir-los.
Tots els pares tenim autoritat, i tots els nens tenen límits. Però de vegades oblidem que l'autoritat
també té límits. Que no podem insultar, ridiculitzar, cridar, amenaçar, copejar als nostres fills.
Biografia:
Carlos González va néixer a Saragossa en 1960. Està casat i és pare de tres fills. En 1983 es va llicenciar en medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, i entre 1984 i 1987 va cursar l'especialitat de pediatria a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
És fundador i president de ACPAM (Associació Catalana Pro Lactància Materna) des de 1991. Des
d'aquesta associació ha dirigit i impartit docència en més de 100 cursos sobre lactància materna
per a professionals de la salut.
Ha impartit conferències per a professionals o públic general en diversos països.
Des de 1994 col·labora habitualment en la revista "Ser Padres", on atén un consultori sobre lactància i alimentació infantil. També ha col·laborat amb altres publicacions, com les revistes "Tu Bebé",
"Mente Sana", "Lecturas", la desapareguda "Única" o el diari en català “Ara".
Confirma la teva assistència a: https://www.eventbrite.es/e/entradas-conferencia-carlos-gonzalez-autoritat-i-limits-31991716084
Divendres, 12 de Maig. Horari: 18:00h .
Lloc: Sala D’Actes de l'Edifici Tecla Sala
Gratuïta per tots els membres de l’Ampa.

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 www.facebook.com/ampateclasala
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