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INFANTIL 

 

Estimular per a un bon aprenentatge (2a. Part), a càrrec d'Ascensi Laglera, 
Directora Pedagògica d'Infantil i Primària. Divendres 4 d'octubre 
 
Que s'espavilin! Autonomia o sobreprotecció, a càrrec de Montserrat Baule-
nas, membre de l'Equip Piscopedagògic. Dimecres 20 de novembre 
 
Cal menjar de tot, a càrrec d’una dietista de l’empresa de menjador Aramark. 
Divendres 21 de febrer 
 

PRIMÀRIA 
 

Ajudar en l'aprenentatge de la lectoescriptura des de casa, a càrrec de Neus 
Rodríguez i Carme Gibert, coordinadores de Cicle Inicial i Mitjà respectiva-
ment. Divendres 8 de novembre 
 
Què fan a Internet els nostres fills?, a càrrec d’un membre del cos dels Mos-
sos d'Esquadra i Maite Álvarez, coordinadora de cicle superior de primària. 
Divendres 31 de gener 
 
Com parlar de la sexualitat a un nen o una nena de primària, a càrrec de 
Montserrat Basseda, membre de l'Equip Psicopedagògic. Dimecres 5 de març 
 

SECUNDÀRIA 
 

Conflictes entre amics. Què fem els pares?, a càrrec de M. Dolors Masclans, 
Directora Pedagògica de Secundària. Divendres 18 d'octubre 
 
Afectivitat i/o Sexualitat, a càrrec de Carolina Martínez, membre de l'Equip 
Psicopedagògic. Dimecres 15 de gener 
 
M'ha perdut el respecte!, a càrrec de Pilar Esteve, membre de l'Equip Psico-
pedagògic. Dimecres 5 de febrer 
 

                               

                               

Xerrades amb cafè 



Conferències 

La gestió de l’ENTUSIAME a la família 
 

Conferenciant: Víctor Küppers 

Data: Dijous 20 de març del 2014 
Hora: 8 del vespre  Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Av. Fontcuberta 166 
 
“La realitat del món no la canviarem pas, però hem d'intentar no ser pessimis-

tes i veure-ho tot negre. Ara bé, no ser pessimista no significa ser il·lús. Entre 

ser pessimista i ser un il·lús, hi ha una cosa intermèdia que és l'optimisme”. 

Victor Küppers 

 
Neix l’any 1970 a Eindhoven, Holanda. Viu entre Barcelona i Ordino. És llicenciat 
en Administració i Direcció d’Empreses i Doctor en Humanitats. Treballa com a 
formador i conferenciant i dóna classes de Direcció Comercial a la Universitat 
Internacional de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. Va ser vicepresident 
de Barna Consulting Group i Assistent professor d’IESE. Es dedica a la formació 
per vocació. Les dues paraules que més li agraden són: passió i entusiasme i 
creu que l’única vida que té sentit és una vida amb sentit. 
És autor dels llibres:  
El efecto actitud: la gestión del entusiasmo en la vida personal y profesional 
Vivir la vida con sentido: Actitudes para vivir con pasión y entusiasmo 

Web: www.kuppers.com 

MINDFULNESS PER A PARES I FILLS: 
Com enfocar l’atenció en l’era de les distraccions 

 

Conferenciant:  Fernando Tobías 

Data: Dijous 13 de febrer del 2014 
Hora: 8 del vespre Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Av. Fontcuberta 166 

 
“Mientras trabaja recibe un 'whatsapp', contesta al teléfono, envía un e-mail 

y consulta media docena de tuits. Si es capaz de hacerlo continuamente, allá 

usted. Está 'infoxicado' y su cerebro lo acabará pagando”. Fernando Tobias 
 
Logroño (març 1972). Va començar la carrera de Dret a la Universitat de Deusto. 
És en aquest període que sent la necessitat d’engegar un procés de treball per-
sonal i que desperta el seu interès per la psicologia i el creixement personal. Va 
realitzar un postgrau en teràpies humanistes per la Universitat Pontificia Comi-
llas; i de teràpia individual i de grup per l’Associació de psicoterapeutes Laurea-
no Cuesta. Posteriorment va realitzar una segona formació aprofundint en la 

Teràpia Gestalt de la mà de Miguel Albiñana i el grup Quatro. Compta, també, amb el títol de Trainer en Fo-
cusing per l’Institut internacional de Focusing (seu a Nova York). Més tard va reprendre els seus estudis de 
Dret, obtenint la llicenciatura per la UNED. Compagina la feina com a terapeuta amb la seva vocació docent 
com a professor en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Des de febrer del 2013 forma part de      
l’Equip d’Investigació en Mindfulness del Lab. de Psicologia de la Univ. Pontificia Comillas de Madrid. 
 

Web: www.fernandotobiasmoreno.com 

                               

                               



IV Pedalada Solidària 
Sam Sam Roda 

Diumenge  25 de maig del 2014 
 

Sortida: 10 matí 
(davant Escola Pia - Avda. Fontcuberta) 

Recorregut: infantil (2,5 km.) i adult (7,5 o 10 km.) 
 

1a edició: 250 participants 
2a edició: 485 participants 
3a edició: 533 participants 

4a edició: t’esperem 

Aportació: 5 €  
Els diners recollits seran invertits en projectes de millora  

a l’Ekool Kalassans del barri de Sam Sam a Dakar (Senegal) 
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