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OBERTA
Curs 2018-2019

Projecte Compartit entre l’AMPA i l’Escola per a la formació, la
col·laboració i la participació de les famílies de l’escola.

Conferències
Pares, mares o Hiperpares o Hipermares?
Educar amb confiança, no sobreprotecció
Conferenciant:

Eva Millet
Data: Dijous 22 de novembre
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d’actes de l’Av. Fontcuberta 166
Dades de la conferenciant
Eva Millet Malagarriga (Barcelona, 1968) és periodista, llicenciada en Ciències de la Informació
per la UAB. Ha treballat a Londres per al diari The Guardian i la BBC ràdio, mitjà del qual va ser
corresponsal a Mèxic a finals de la dècada de 90. És col·laboradora habitual del Magazine de La
Vanguardia i d'altres suplements d'aquest diari, així com del grup RBA i de revistes com Història i
vida. El 2002, arran del naixement del primer dels seus dos fills, va començar a publicar sobre temes d'educació i parenting. El 2014 va posar en marxa un bloc educa2.info especialitzat en notícies que ajuden a educar.
La temàtica
“La hiperpaternitat es caracteritza per una atenció excessiva als nens i les nenes i una perpètua
supervisió. Els pares resolen sistemàticament els problemes als seus fills i això té conseqüències,
perquè els estan fent menys autònoms. Una altra característica és justificar-los contínuament i
estimular-los precoçment. Hi ha una tendència a intentar que els nens ho facin tot, com més aviat
millor perquè siguin supernens, però això té dues derivades. Estem prenent als nens el més important de la infantesa, que és el temps per jugar i no tenen temps per avorrir-se i de l’avorriment en pot sortir la creació. Està bé que facin alguna activitat però el màxim hauria de ser tres
tardes ocupades, i ja em sembla molt. “

Més informació:
educa2.info
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Conferències
Neurologia del món interior,
emocional i social.
Relació amb l’aprenentatge
i el projecte de vida.
Conferenciant: Marta Ligioiz
Data: 24 de gener.
Hora: 8 del vespre
Lloc: Sala d’actes Av. Fontcuberta 166
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Sevilla. És Màster Europeu de Neurociències: Neurobiologia del comportament i Màster Europeu de Coaching. A més té formació en tècniques psicoterapèutiques, Expressió Corporal, Expressió Creativa i tècniques de Joc Dramàtic, així com en psicodansa i PNL. Té
una àmplia experiència com a formadora, conferenciant, emprenedora, passant gran part del seu temps
com viatgera incansable. Ha publicat tres llibres: " Descobrir la neurodidàctica " , "La Invitació " i " Curs de
vol per a constructors de somnis " ; així com nombroses publicacions en revistes. Està especialitzada com a
formadora en intel·ligència emocional i neurobiologia del comportament, integrant nombrosos elements
d'expressió creativa i joc en la seva pedagogia de l'aprenentatge.

Web: http://fatimdalai.wix.com/marta-ligioiz
“Gràcies a l'avenç científic, avui es coneix com les diferents zones del cervell es posen en marxa segons
l'entorn i l'activitat a les quals l'individu està exposat. Aquestes zones interactuen entre si i s'estableixen
connexions neuronals que canvien i evolucionen al llarg de la vida. La ment sorgeix d'aquestes connexions.
Conèixer el funcionament del cervell ens ajuda a entendre que els canvis dels circuits cerebrals es produeixen a mig-llarg termini. Els estudis en neurociència indiquen que hi ha estratègies pedagògiques que han
funcionat sempre i d'altres que sembla que funcionen però que a llarg termini no només no serveixen, sinó
que poden arribar a ser dolentes...” https://projectdifference.org/
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Xerrades amb cafè
Estimular l’hàbit lector, competència bàsica
A càrrec d’Ascensi Laglera, directora pedagògica d’Inf-prim i Júlia Fandos, coordinadora de 1a de primària.
Divendres 19 octubre
Adolescents, drogues i noves tecnologies: què ens enganxa?
A càrrec de Carolina Martínez i Marta Jaume, membres de l’Equip
Psicopedagògic.
Divendres 26 octubre
Activitats de dimensió interior: relaxació, atenció, visualització, kinesiologia... a l’escola
A càrrec de Núria Lajunta, mestra d’infantil i Olga Macipe mestra de
primària i coordinadora de Pastoral.
Divendres 16 novembre
Assetjament. Detecció i actuació
A càrrec de Carolina Martínez i Marta Jaume, membres de l’Equip
Psicopedagògic.
Divendres 18 gener
Mites alimentaris: Posa´t a prova
A càrrec de Rosa Ma. Espinosa, dietista-nutricionista.
Caldrà portar mòbil i l’aplicació kahoot descarregada.
Divendres 1 febrer
Xantatge emocional i frustració
A càrrec de Montserrat Baulenas i Queralt Burgaya, membres de l’Equip Psicopedagògic.
Divendres 22 febrer
Gestió de la relació amb els/les adolescents
A càrrec de Núria Grases, professora de secundària i coach.
Divendres 29 març
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Tallers
El tallers seran conduits i dinamitzats per la Núria Grases professora de l’escola i coaching emocional. Tindran una durada aproximada de dues hores on es faran dinàmiques que permetran
compartir vivències, fer propostes i millorar les nostres eines per ajudar al creixement dels nostres fills/es.

Núria Grases és professora, Coach Executiva certificada per la “Escuela Europea
de Coaching”. Màster en Coaching Estructural per CEFOC. Postgrau en Autoconeixement i PNL a la UVIC. Màster en Ecologia Emocional (Fundació Àmbit), Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials-UPF. Màster en Direcció Econòmico-Financera-ESADE. Imparteix tallers per pares i mares dins dels Programa
"Eduquem en Família"de la Diputació de Barcelona.És professora i tutora perso-

Educar des de la calma

Secundària

7 de febrer. 8 de la tarda, sala actes de secundària.
Tenir calma, disposar de temps en qualitat, transmetre serenor, gestionar el nerviosisme, la inseguretat i l'angoixa, són alguns dels consells que es proposen des del món de l’educació i la psicologia per fer créixer els nois i noies. Sovint a l’adolescència es viuen moments de decisions importants: escollir nous estudis, planificar les tasques, afrontar la selectivitat, ...Tenir i transmetre calma pot ajudar a prendre òptimes decisions, reduir inseguretats i viure més amb passió que amb
angoixa el que la vida ens dóna com a oportunitats.

Acompanyar els fills
en el seu creixement

Infantil i Primària

7 de març.
5,15 de la tarda,
sala actes de secundària.
Ser pare o mare no és fàcil, no hi ha un manual d’instruccions, però sí podem ajudar
en el creixement sent presents, escoltant,
ajudant...Quines emocions transmetem quan som al costat dels fills? Com els
beneficien? Com els impacten? I nosaltres
com a pares,... com les vivim?
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Tallers
Dates a determinar

Tallers de manualitats

Aprofitant diferents períodes de l’any es
realitzaran diferents tallers de
manualitats, especialment d’scrap.

Taller de vins

14 de novembre

Formador: Agustín Palomé
Títol Superior en Sommelier per l’UB (CETT)
Finalista al concurs millor sommelier de Catalunya
any 2015. Fundador i sommelier Agust Vins
(Sommelier per a sopars, cates i esdeveniments, tant
en restaurants com a cases particulars). Sommelier
restaurant Pitapes, Sommelier Juve & Camps, Assessor equip de vendes Grup Freixenet, Sommelier restaurant Cafe 1907.

Projecte de Millora de la llengua estrangera
El divendres 9 de novembre celebrarem el V English
Day (Dia Anglès). Totes les activitats que realitzaran professors, alumnat i pares i mares convidats durant el dia
seran en anglès. A més, a partir de les 17:00 h, l’AMPA
també oferirà tallers i activitats en anglès oberts a tota la
família.

Alguns divendres durant el
curs, de 17:15h a 17:45h,
pares, mares i alumnat de
batxillerat de l’escola explicaran contes en anglès. Dates a confirmar.
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Comissió de menjador
Tallers Familiars (famílies i alumnes junts)
Tallers teòrico-pràctics simultàniament i dinàmics per a totes les edats.
Un per trimestre.
1º Trimestre – 30/11/2018 – Bases Alimentació . Unim esforços per
fer-ho millor. Proposta
2º Trimestre – 22/03/2019 – Elaborem un menú. Treball Cooperatiu.
3º Trimestre – 10/05/2019 – Posem-nos a la cuina. Taller pràctic Assessorat.

Tardes Temàtiques
19/10/2018 De 17 a 18:30 hores. En relació amb la Setmana de l’alimentació Saludable. Tarda familiar per a l’alimentació. Concurs alimentació (Kahoot) i taller de Pizzes.
Material: Cal portar mòbil per a la xerrada i l’aplicació kahoot descarregada.
A càrrec de Rosa Ma. Espinosa i Ester Guerrero, així com famílies col·laboradores i amb el suport d’Educachef.
5/4/2019 De 17 a 18:30 hores. En relació amb la setmana del PAFES. Gimcana Alimentació i Esport.
Material: Cal portar roba còmoda i que pot ser que s’embruti.
Qui s’encarrega: famílies col·laboradores (es farà e-mail a l’inici del curs per a disposar d’una borsa de
col·laboradors)

Altres tallers
i activitats
per a
les famílies
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Activitats Solidàries

VI Pedalada
Solidària
7 abril 2019
Participació a la vida cultural i esportiva de Caldes

Torneig Rosario Sánchez

Catifes de Corpus

Festa Fi de curs

Per qualsevol dubte o consulta podeu enviar un missatge a: ampa.escolapiacaldes@gmail.com

