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XERRADES
1. Prevenció de l’assetjament escolar: l’educació en la família
com a solució. Per Ferran Martínez.
2. Com gestionar la relació amb els nostres adolescents
enfrontant els conflictes de forma positiva. Per Ferran
Martínez.
3. Ensenyar a casa a controlar la impulsivitat, reflexionar i pensar abans d’actuar precipitadament. Per
Ferran Martínez.
4. El paper de la família en la millora del rendiment acadèmic dels fills. Per Macarena González.
5. Educació conscient amb mindfulness. Per Fabiola Grau.
6. Educar per a la felicitat. Per Fabiola Grau.
7. Com previndre accidents infantils. Per José Ramón Colom.
8. S.O.S., Primers auxilis per a pares i mares. Per José Ramón Colom.
9. Promoció d’hàbits saludables des de la família més prevenció a casa. Per José Ramón Colom.
10.Coeducar a casa. Per Aitana Muñoz Huedo.
11.Com ensenyar als nostres fills a ser autònoms. Per Suni Marmaneu.
12.Escola i família, tots a una veu. Per Suni Marmaneu.
13.Normes i límits. All you need is… Per Suni Marmaneu.
14.El món canvia molt ràpidament… Puges? TIC’s i Educació. Per Fátima Gavara Beltrán.
15.Neurociència i educació: els secrets del nostre comportament. Per Fran Santas Bona.

TALLERS
1. Focousing per aprendre i ensenyar a relaxar-se i concentrar-se a casa (poden assistir pares i mares i
xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys). Per Ferran Martínez.
2. Invita les teues filles i els teus fills a llegir (adreçat a famílies amb xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys).
Per Macarena González.
3. Acceptant la sexualitat infantil i adolescent: el valor de la comunicació. Per Macarena González.
4. Adolescents amb smartphone: llibertat i confiança educada (per a famílies i alumnes d’ESO). Per
Macarena González.
5. Tècniques d’estudi (per a famílies amb fills i filles de 3 a 12 anys). Per Fabiola Grau.
6. Intel·ligència emocional i mindfulness (per a famílies amb fills i filles de 3 a 12 anys). Per Fabiola Grau.
7. Alcohol i altres substàncies (dos tallers: de 6 a 12 anys i de 12 a 18 anys). Per José Ramón Colom.
8. Conte contat, en igualtat. Per Aitana Muñoz Huedo.

Més informació:
www.fapacastello.com

9. Donem ‘joc’ a la igualtat (poden assistir pares i mares
amb xiquets i xiquetes majors de 6 anys). Per Aitana
Muñoz Huedo.
10. Dis-me com t’emociones i et diré… (poden assistir
pares i mares amb fills i filles majors de 6 anys). Per
Suni Marmaneu.
11. Emocions: sent, per tant pense… i faig. El poder de
l’aire. Per Fran Santas Bona.
12. Perdona, et conec? Autoestima i creixement. Per
Fátima Gavara Beltrán.

