
     
 

L’AMPA DE L’ESCOLA PERE TORRENT US CONVIDA A ASSISTIR A LA XERRADA QUE 
TINDRÀ LLOC EL PROPER : 
 
DIA : 07 / 10 / 2011  HORA : 15.15 H LLOC : Menjador 

 

“Bones pràctiques per a l’educació en família” 
(per a famílies amb infants de 3 a 12 anys) 

 

Impartida per Centre d’Estudis de l’Esplai 
 

La família és el context més important per educar i garantir el bon desenvolupament afectiu dels nostres fills i 

filles, però no sempre és fàcil. 

 

Expressar els nostres sentiments, tenir capacitat de reconèixer els estats d'ànim de les nostres filles i fills, 

escoltar activament i establir pautes per a la negociació de normes i límits, són alguns dels elements que des de 

l'educació emocional es treballaran en la xerrada. Descobrireu la importància de mostrar comprensió i 

sensibilitat vers les emocions i obtindreu bones pràctiques per a l'educació en família. 

 

A partir de la metodologia que es treballarà a la sessió, observarem les diferents realitats, compartint els neguits 

i les satisfaccions, tot treballant propostes i pautes per a l’educació dels nostres fills i filles. 
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