ACTIVITATS GRATUÏTES
ADREÇADES A

ASSOCIACIONS DE MARES i PARES

2017 - 2018

ÈXIT ESCOLAR i PLANIFICACIÓ
COM ORGANITZAR-NOS
LECTURA
EDUCACIÓ EMOCIONAL
COMUNICACIÓ ENTRE PARES I FILLS
El Col·legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears organitza una sèrie de conferències,
col·loquis i tallers adreçats a famílies amb l’objectiu de tractar temes educatius actuals i d’interès per
desenvolupar habilitats que afavoreixen el desenvolupament dels seus fills. Cada AMIPA -APIMA pot sol·licitar
un màxim de forma gratuïta de dues activitats d’aquest programa. (si voleu més de dues activitats consultau
preus)
La inscripció es pot realitzar durant tot el curs escolar, ara bé convé realitzar la sol·licitud com més aviat millor, ja
que les reserves quedaran condicionades a la disponibilitat de cada activitat.
PROCEDIMENT
A cada AMIPA recomenam que seleccioni fins a quatre activitats per ordre de preferència.
D’acord amb la disponibilitat de cada activitat s’adjudicaran un màxim de dues activitats per associació.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
• Per realitzar l’activitat, és necessària una participació mínima de quinze persones. Per això, és molt important
la difusió que en faceu entre els associats per tal d’assegurar l’assistència.
• Per desenvolupar-la és necessari comptar amb un espai amb: PC o portàtil, connexió a internet, projector i
pantalla de projecció. En cas de no disposar-ne, heu d’avisar a la persona responsable de l'activitat.
L L O C i H O R A R I S Les activitats es desenvoluparan durant els horaris concertats prèviament i als espais que
disposin els Centres Educatius i/o les AMIPA - APIMA. Tenen una durada aproximada de 1 ½ hores.
S O L · L I C I T U D S Al següent correu electrònic coppib@gmail.com, assumpte: RESERVA ACTIVITATS
Imprescindible indicar: nom del centre educatiu, persona de contacte, TELÈFON i correu electrònic.
Seleccionar fins a quatre activitats per ordre de preferència. Indicant si teniu qualque propostes de dates i franja
horària. Per a qualsevol dubte o informació podeu cridar al telèfon 607 369 469.
En el moment de facilitar-nos les dades personals ens estarà donant el consentiment per incorporar-les en un fitxer titularitat del Col·legi de Pedagogia i
Psicopedagogia de les Illes Balears (COPPIB) i per cedir-les als formadors corresponents amb la finalitat de gestionar aquestes activitats. En qualsevol moment
podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se al COPPIB.
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Activitats i tallers gratuïts adreçats a famílies i associacions de mares i pares

ÈXIT ESCOLAR i PLANIFICACIÓ
COM ORGANITZAR-NOS
1.- L’ÈXIT ESCOLAR, UNA TASCA COMPARTIDA.
Objectius: S’informarà de les diferents estratègies per a que els pares i mares puguin ajudar els seus
fills i filles a millorar la seva eficàcia davant dels estudis, així com també ajudar-los a planificar i
organitzar-se. i que siguin capaços de motivar-se per dur a terme les diferents tasques.
Ponent: Marina Castillo Burgueño, psicopedagoga col·legiada núm. IB.296.07

2.- MOTIVACIÓ CAP A L'APRENENTATGE EN L'ÀMBIT FAMILIAR
Objectius: Estimular el desig d'aprendre despertant la curiositat intel·lectual. (Foment de la motivació
intrínseca). Explicar les causes de la baixa motivació i com ajudar-los a resoldre-les. Dirigir i mantenir
l'esforç als aprenentatges. Capacitat per a gaudir dels reptes.
Ponent: Patricia García Trasobares, psicopedagoga col·legiada núm. IB.542.16

EDUCACIÓ EMOCIONAL
3.- INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’ÀMBIT FAMILIAR.
Objectius: Que podem fer com a pares i mares per fomentar el desenvolupament de la intel·ligència
emocional dels nostres fills?. Sensibilitzarem als pares sobre la importància i beneficis d’aprendre a
educar en les emocions dels nostres fills. Oferirem tècniques i recursos que ajudin a gestionar
conflictes quotidians dins l’àmbit familiar, afavorint un clima de seguretat i benestar que ens poden
ajudar a millorar la relació i convivència amb els nostres fills i les nostres filles
Ponent: Marina Castillo Burgueño, psicopedagoga col·legiada núm. IB.296.07

4.- TALLER D'AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE EN ELS NINS
Objectius: Reflexionar a prop d'idees, imatges i creences que tenen els nens de si mateixos
(autoconcepte). Acceptació i valoració com a base per tenir una bona autoestima. Qualitats de
l'autoestima positiva. Missatges importants que enviem als nostres fills. Saber distingir les
manifestacions positives/negatives que realitzam amb ells per ajudar-los a tenir una bona autoestima.
Ponent: Patricia García Trasobares, psicopedagoga col·legiada núm. IB.542.16

COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA DE LES ILLES BALEARS
Tomás Forteza, 33 entl. D • 07006 Palma

971 77 44 57 – 607 369 469 • www.ib-pedagogia.org • e-mail: coppib@gmail.com

2

EIVISSA

2017 -18

Activitats i tallers gratuïts adreçats a famílies i associacions de mares i pares

LECTURA
5.- COM AJUDAR AL TEU FILL/A A SER UN BON LECTOR
Objectius: Les destreses que com a pares podem ensenyar als nostres fills perquè arribin a estimar els
llibres i per tant l'aprenentatge. Estratègies per fomentar la lectura en família. Activitats i recursos que
podem posar en pràctica per fomentar l'hàbit lector.
Ponent: Patricia García Trasobares, psicopedagoga col·legiada núm. IB.542.16

COMUNICACIÓ ENTRE PARES I FILLS
6.- LA DISCIPLINA, LES NORMES i LA IMPORTÀNCIA DE POSAR LÍMITS
Objectius: Per què les normes i el límits són necessaris per el desenvolupament harmònic dels nostres
fills?. Aprofundirem conjuntament amb els pares i mares sobre les actituds educatives a l’entorn
familiar que ajuden en el comportament dels seus fills a partir del coneixement de quin són els seus
deures i drets.
Ponent: Marina Castillo Burgueño, psicopedagoga col·legiada núm. IB.296.07

7.- LA IMPORTÀNCIA DEL JOC EN L’APRENENTATGE
Objectius: Per què els nins i nines dediquen menys temps a jugar si el joc es un facilitador de
competències socials i promotor de l’aprenentatge de destreses i conceptes acadèmics.
Reflexionarem conjuntament sobre les aportacions del joc en el desenvolupament cognitiu,
psicomotor i afectiu emocional dels nostres fills.
Ponent: Marina Castillo Burgueño, psicopedagoga col·legiada núm. IB.296.07
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