
ESCOLA DE PARES I MARES JAIME LÓPEZ
FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA 2016/2017

ASSETJAMENT ESCOLAR I ALTRES RISCOS D’INTERNET

1. Prevenció de l’assetjament escolar: la participació de la família (Ferran Martínez)

2. Prevenció del ciber assetjament i altres riscos d’internet. (Macarena González)

3. Estratègies de mediació parental per regular l’ús de les TIC en menors (Macarena González)

GESTIÓ I FUNCIONAMENT DE LES AMPA

4. Participació de les AMPA en la comunitat educativa (Macarena González)

 DIFICULTATS EN L’APRENENTATGE

5. TDH,  realitat o ficció? (Charo Díez) -2on trimestre ( Gener – Febrer – Març )

6. Transtorn / dificultats d’aprenentatge (Charo Díez) – 2on trimestre ( Gener – Febrer – Març )

7. Problemes amb la lectura i la lectoescritura (Merche Claros)

  8. Tècniques d’estudi (Merche Claros)

  9. Canvis de Primària a Secundària (Merche Claros)

  10. Com motivar els xiquets i xiquetes a l’estudi i treballar la seua autoestima (Merche Claros)

 EDUCACIÓ A CASA

NOVETATS 2016/2017

11. Promoció de la lectura en família (Macarena González)

12. Bons hàbits: dormir,  estudi,  oci  i temps lliure (Ferran Martínez)

13. Intel.ligència emocional, autoestima i felicitat (Ferran Martínez)

14. Ergonomia i hàbits nutricionals (Inma Castaño)

15. Prevenció dels accidents domèstics i primers auxilis (Inma Castaño )

16. Taller d’educació pares i mares conscients: Mindfulness 
 (Fabiola Grau i Miriam Cuesta)

17. Educació positiva – fortaleses personals (Fabiola Grau i Miriam Cuesta)



Butlletí d’inscripció
Formació per a pares i mares

AMPA (CEIP/IES)......................................................................................................................................................

Localitat.......................................................................  Telèfon...................................................................................

Correu electrònic.........................................................................................................................................................

Sol.licitant.....................................................................................................................................................................

Càrrec que exerceix en l’AMPA.....................................................................................................................................

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

Prevenció del ciber assetjament i altres riscos d’internet. 

Estratègies de mediació parental per regular l’ús de les TIC en menors

Participació de les AMPA en la comunitat educativa

TDH,  realitat o ficció? 

Transtorn/ dificultats d’aprenentatge 

Problemes amb la lectura i la lectoescritura 

Tècniques d’estudi

Canvis de Primària a Secundària

Com motivar els xiquets i xiquetes a l’estudi i treballar la seua autoestima

Promoció de la lectura en família

Bons hàbits: dormir,  estudi,  oci  i temps lliure

Intel.ligència emocional, autoestima i felicitat

Ergonomia i hàbits nutricionals

Prevenció dels accidents domèstics i primers auxilis

Taller d’educació pares i mares conscients: Mindfulness

Educació positiva – fortaleses personals

Marca les xarrades que t’interessen

*INFORMACIÓ PER A SOL.LICITAR L’ESCOLA DE PARES I MARES JAIME LÓPEZ DEL CURS 2016/2017
- S’intentarà aconseguir la màxima participació de pares i mares possible
- Les xarrades tenen una duració aproximada de 2 hores
- L’objectiu és que les xarrades arriben al màxim nombre de pares i mares, per garantir-ho s’establirà un sistema interampas
- Cada AMPA enviarà la mateixa circular que envien als seus socis i sòcies junt amb el certificat del centre per correu electrònic a formacion@fapacastello.com 
o  per correu postal. No quedarà conclosa la inscripció si sols es realitza per via telefònica sense haver presentat la documentació


