
 

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

 

 “Com ajudar els nostres fills a estudiar?” 
Dijous, 15  d’abril de 2010 
Dijous, 22  d’abril de 2010 

 
L’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Claret organitza aquest 
any el cicle de xerrades “Com ajudar els nostres fills a estudiar?” adreçada 
a mares i pares d’alumnes d’educació primària i de la ESO.  
 
Resum de la xerrada: 
 
Tots sabem la importància que l’educació té per els nostres fills. És la porta que els 
permetrà realitzar-se personal i professionalment i integrar-se com a motors en la nostra 
societat. Per tot això la nostra implicació com a pares és fonamental en aquesta etapa tan 
important de la vida dels nostres fills. 
 
En aquestes xerrades, il·lustrades amb exemples pràctics, aprendrem en què consisteix el 
procés d’estudiar, com aconseguir que aprenguin millor i de quina manera els podem 
motivar a estudiar, valorant el seu esforç i  implicant-nos en el seu aprenentatge. 
 
Les dues xerrades programades seran a càrrec de Joan Castellsaguer i Piquer, pedagog 
especialista en tècniques d’aprenentatge, recuperacions d’atenció i concentració, 
orientació escolar, vocacional i professional. 
 
Biografia Joan Castellsaguer i Piquer 
 
Joan Castellsaguer i Piquer és llicenciat en Ciències de l’educació, en l’àrea de 
Pedagogia, Orientació Escolar, Vocacional i Professional. Ha estat professor de BUP i COU, 
Coordinador, Tutor i Mestre de Cicle Superior d’E.G.B. de l’Escola Cervetó de Granollers. 
 
També ha donat nombrosos cursos de Tècniques d’Estudi i Acció Tutorial per a Mestres i 
Professors d’Educació Infantil, Primària i Secundària, organitzats pels ICE de la Universitat de 
Barcelona i per la Universitat Autònoma. 
 
Durant els darrers 10 anys ha publicat més de 600 articles a diferents diaris i revistes sobre 
temes pedagògics. 
 
 
Calendari: 
 
Dijous, 15  d’abril de 2010, a les 20:30 h. 
Xerrada adreçada a mares i pares d’alumnes d’Educació Primària i oberta a tothom. 
 
Dijous, 22  d’abril de 2010, a les 20:30 h. 
Xerrada adreçada a mares i pares d’alumnes de la ESO i oberta a tothom. 
 
Lloc: Aules de segon d’Educació Primària del Col·legi Claret de Sabadell. 
 
 
Les xerrades són gratuïtes, organitzades per l'Associació de Mares i Pares d’alumnes del 
Col·legi Claret de Sabadell, i son obertes a tota la nostra comunitat educativa en general. 
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