
"L'educació és l'arma més

poderosa per canviar el món"

- Nelson Mandela
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del curs 2020-2021
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Aprendre a gestionar emocions i
conflictes en  família  “farmaciola“
emocional per a curar els hàbits
emocionals dolents.
Per Ferran Martínez.

Conte contat en igualtat.
Per Aitana Muñoz.

Coeducar a casa.
Per Aitana Muñoz.

Ajuda a la teua filla o fill a ser qui vol
ser: ser feliç no té gènere (mares,
pares, tutors i fills/filles a partir de
12 anys).  
Per Laritza Machin.

Augmenta l'èxit acadèmic en 7 passos
(mares, pares, tutors fills/filles a
partir de 12 anys).
Per Laritza Machin.

Arquitectura emocional II: Panell de
control (gestió d'emocions).
Per Fran Santas.

Covid-19, xarxes socials i videojocs:
una nova normalitat.
Per Fátima Gavara.

Pares i mares, l'espill on es miren els
nostres fills/filles. Com influeix
l'autoestima i el llenguatge en la seua
educació?
Per Fátima Gavara.

La igualtat s'aprén en família.
Per María Cervera.

Conciliació y corresponsabilitat en la
família.
Per María Cervera.

Taller pràctic de resolució de conflictes

(mares, pares, tutors i filles/fills a

partir de 12 anys).

Per Macarena González.

Stop a l'assetjament entre iguals, a
l'escola i a casa – assetjament
escolar i ciberassetjament.
Prevenció des de la família.
Per Ferran Martínez.

Arquitectura emocional I: com el
cervell construeix emocions
(pressupost corporal).
Per Fran Santas.

Defensa personal per a la prevenció de
la violència de gènere (mares i filles a
partir de 12 anys).
Per Fernando Jiménez.

XERRADES

SOS primers auxilis (mares, pares I
fills/filles a partir de 10 anys).
Per Vicente Ayala.

Hàbits saludables.
Per Vicente Ayala.

112 emergències.
Per Javier Aguilella.

Introducció a la disciplina positiva. 
Per Suni Marmaneu.

Límits i normes: llars en harmonia.
Per Suni Marmaneu.

TALLERS

Mindfulness per a mares / pares.
Per Fabiola Grau.

Xarxes socials: riscos i oportunitats
(mares, pares, tutors i filles/fills a
partir de 10 anys ).
Per Macarena González.

Com em comunique amb el meu
fill/filla.
Per Esther Muñoz.

Cuidant les meues emocions. Educació
emocional en família.
Per Esther Muñoz.

Educar per a la felicitat. 
Per Fabiola Grau.


