ESCOLA DE PARES

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

“Com ajudar al nostres fills a estudiar”
Dijous, 26 d’abril de 2012 - 20:00h
Tots sabem l’importància que l’educació té pels nostres fills. És la porta que els
permetrà realitzar-se personal i professionalment i integrar-se activament en la nostra
societat. Per tot això la nostra implicació com a pares és fonamental en aquesta etapa
tan important de la seva vida.
Xerrada adreçada a pares d’educació infantil, primària i també de la ESO.

Objectiu general de la xerrada
Proporcionar recursos als pares per tal d’ajudar a potenciar la proactivitat i la motivació
dels seus fills per estudiar.

Objectius específics
•

Saber les diferències entre una actitud reactiva i una actitud proactiva.

•

Prendre consciència de la importància del rol de la família en el
desenvolupament d’una actitud proactiva i de la motivació dels seus fills
respecte als estudis.

•

Identificar quina és la seva actitud com a família respecte als seus fills i valorar
la importància d’adoptar una actitud més adient.

•

Conèixer diferents estratègies per potenciar la proactivitat i la motivació dels
seus fills.

•

Conèixer diferents estratègies d’intervenció davant de les dificultats més
freqüents en l’estudi.

Continguts:
1. Ser proactiu
2. Actituds reactives versus actituds proactives dels estudiants
3. Tipologia de Famílies
4. Principals fonts de motivació cap als estudis
5. Condicions bàsiques per a l’estudi
6. Com ajudar als nostres fills en els estudis
7. Dificultats més freqüents en l’estudi
8. Estratègies d’intervenció
La xerrada la donarà Ana Rosique i Jové, Llicenciada en Psicologia per la UB.

Calendari:
Dijous, 26 d’abril de 2012, a les 20:00 h.
Lloc: Aules de primer del Col·legi Claret de Sabadell, sota els porxos.
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.
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
DEL COL·LEGI CLARET DE SABADELL
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