ESCOLA DE PARES

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Claret de Sabadell

“L’adolescència: una etapa difícil per a pares i fills.”
Dimecres, 24 d’octubre de 2012 - 19:30h

Què necessita un fill adolescent? Com ens hem de relacionar amb
un fill adolescent? Com podem afrontar els conflictes?
Xerrada adreçada especialment a pares de la ESO i de cicle superior d’educació primària
i oberta a tots els pares i professors que n’estiguin interessats.

CONTINGUTS:
1.- EL TRÀNSIT DE L’ADOLESCÈNCIA COM A CONSTRUCCCIÓ DE
LA PERSONALITAT I EL ROL SOCIAL
Les dificultats de la integració d’una identitat dels nois i les noies. Rols segons els
estereotips socials i sexuals

2.- CRISI ADOLESCENT: ACTITUD I COMPORTAMENT EN LA
RELACIÓ AMB ELS PARES.
Mecanismes psicològics dels joves per afrontar el canvi de la infància a la adolescència,
i com els pares es poden posicionar davant d’aquesta transformació

3.- ORDRE I LÍMITS EN LA FAMILIA I ELS GERMANS
Com respondre amb solucions didàctiques al conflicte i la oposició del caràcter i
conducta dels joves en certes circumstàncies familiars

4.- COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIES PSICOPEDAGÒGIQUES
Un enfoc més ampli per a la relació educativa amb els nostres fills. Propostes
resolutives als problemes exposats pels pares presents.
La xerrada la donarà en Jonàs Gnana. Llicenciat en Pedagogia i Educador
Social. Màster en Pedagogia Sistèmica. Expert en assessorament a famílies de
nens y adolescents.

Calendari:
Dimecres, 24 d’octubre de 2012, a les 19:30 h.
Lloc: Aules de primària del Col·legi Claret de Sabadell, sota els porxos de la
planta baixa.
Les xerrades són gratuïtes, organitzades per l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes del
Col·legi Claret de Sabadell i obertes a tots els pares, professors i a la nostra comunitat
educativa en general.

Es podrà aparcar al pati de l’escola.
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