
ESCOLA DE PARES I MARES  
FAPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA 2015/2016

1. Prevenció de l’assetjament escolar: la participació de la família (Ferran Martínez)
2. Evitar els riscos d’internet (Macarena González)
3. Com utilitzar les noves tecnologies en família (Macarena González)

u ASSETJAMENT ESCOLAR I ALTRES RISCOS D’INTERNET

4. Gestió de la documentació i informació educativa (Macarena González)
5. Participació de les AMPA en la comunitat educativa (Macarena González)

u GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE LES AMPA

6. TDH realitat o ficció? (Charo Díez)
7. Trastorn / dificultads d’aprenentatge (Charo Díez)
8. Relació familía i escola (Charo Díez)
9. Problemes amb la lectura i la lectoescriptura (Merche Claros)

u DIFICULTATS EN L’APRENENTATGE

10. Tècniques d’estudi (Merche Claros)
11. Canvis a Primària a Secundària (Merche Claros)
12. Educació en valors (Ferran Martínez)
13. Educació Sexual (Macarena González) 
14. Educació emocional i autoestima (Ferran Martínez)
15. Com motivar als xiquets i xiquetes en l’estudi i treballar la seua autoestima 
(Merche Claros)

u EDUCACIÓ A CASA

*Podeu veure els vídeos de presentació de les xarrades dels formadors i formadores de FAPA 
als següents enllaços:

• Macarena González  --> https://youtu.be/cVc7r6bx7Es
• Ferran Martínez --> https://youtu.be/BsI1_wh8wME
• Merche Claros  --> https://youtu.be/0YStrdXq9tM
• Charo Diez   --> https://youtu.be/kp8y0hSEz5o



u AMPA (CEIP / EIS)

Bulletí d’Inscripció  
Formació per a Pares i Mares

Localitat           Telèfon

Correu electrónic

AMPA

Sol·licitant

Càrrec que exerceix en l’AMPA

AMPA (CEIP / EIS)

Marca les xarrades que t’interessen

□     Prevenció de l’assetjament escolar: la participació de la família 

□     Evitar els riscos d’internet 

□     Com utilitzar les noves tecnologies en família 

□     Gestió de la documentació i informació educativa

□     Participació de les AMPA en la comunitat educativa

□     TDH realitat o ficció?

□     Trastorn/dificultats d’aprenentatge 

□     Relació família i escola Problemes amb la lectura i la lectoescriptura

□     Tècniques d’estudi 

□     Canvis de Primària a Secundària

□     Educació en valors

□     Educació sexual 

□     Educació emocional i autoestima

□     Com motivar als xiquets i xiquetes en l’estudi i treballar la seua autoestima

** INFORMACIÓ PER A SOL·LICITAR L’ESCOLA DE PARES I MARES CURS 2015/2016

• S’intentarà conseguir la major participació possible de pares i mares 
• Les xarrades tenen una duració aproximada de 2 hores 
• L’objetiu és que les xerrades arriben al màxim nombre de pares i mares possibles, per a garantir-ho,  

 s’establirà un sistema Interampas
• Cada AMPA enviaran la mateixa circular que envien als seus socis junt al certificat del centre per   

 correu electrónic (formacion@fapacastello.com) o correu postal. No quedarà conclosa la inscripció si  
 sols es realitza per via telefònica sense haver presentat la documentació.  
• Les xarrades de la formadora Charo Díez es programaran a partir de gener de 2016.


