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          Organitza: 

Formació        

a famílies     Col.labora: 
ONLINE  febrer i març 2021     

 

 

 

MILLORA DE L’ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ: RECURSOS  

 
Dimarts 16 de febrer de 18:30h. a 20:30h.   

PONENT: Mª JOSE NAVARRO (Educadora social)    

ONLINE: EL DIA DE LA XARRADA ES FACILITARA L’ENLLAÇ PER A 

PARTICIPAR ALS INSCRITS/TES. 
 

Intentem oferir a mares/pares recursos per a millorar l’atenció i concentració de 
les/dels filles/fills en el context familiar i acadèmic. 
En l’actualitat, en el context acadèmic existeixen moltes/molts alumnes que 
tenen dificultats a l’hora  de mantenir l’atenció i la concentració , la qual cosa 
influeix de manera negativa en el seu nivell i adaptació curricular. 
Cal tenir en compte que la concentració  depèn en gran part del grau i del tipus 
de motivació que tinga la/el nostra/e filla/fill. També són aspectes importants: 
utilitzar un espai físic adient, preparar amb antelació el que es vaja a necessitar, 
evitar distraccions, etc. 
Es parlara dels recursos que podem utilitzar mares/pares per a ajudar a les/als 
nostres filles/fills a millorar i desenvolupar la seua capacitat d’atenció. 
 
Objectius: 
 Oferir recursos útils per a fomentar l’atenció i concentració de filles/fills. 
 Fomentar pautes educatives parentals que ajuden a mantenir la concentració 

i l’atenció en les tasques escolars. 
 Ensenyar i demostrar la relació entre pensament, emocions i conductes. 
 Analitzar mitjançant casos reals solucions davant conflictes familiars 

provocats per la falta d’atenció i concentració de filles/fills. 
 

Continguts: 
 Bases de l’aprenentatge. 
 Dificultats de la falta d’atenció. 
 Pautes per a treballar l’atenció. 
 Estratègies per a millorar el seu nivell d’atenció. 
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Masterclass sobre PARENTALIDAD POSITIVA 

Dijous 18 de febrer a les 20:00h. 

PONENT: LETICIA GARCÉS LARREA (pedagoga). 

Coordinadora de ‘’PADRES FORMADOS” 

ONLINE. INSCRIPCIÓ: 
https://formacion.padresformados.es/landing-10-principios-de-parentalidad-

positiva-para-educar-sin-miedo/ 

 

La voy a enfocar desde la base como prevención, de 0-12 años, pero a partir de los 12 años 
también para entender muchos problemas que nos encontramos en la adolescencia. 
 
¿Qué te quiero explicar en esta clase online? 

1. Que la autoridad se ejerce con un cambio de mirada hacia la infancia. 
2. Que el autoritarismo desaparece cuando aumenta la conciencia emocional. 
3. Que poner límites es fácil cuando entendemos que los necesitan para sentirse 

seguros. 
4. Que educar sin miedo es posible cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. 
5. Y seguro que algo más... 

 
¿Qué no te voy a enseñar? 

1. Pautas para que tus hijos e hijas te obedezcan, no queremos niños o niñas sometidos. 
2. Estrategias para que se porten bien en público, educar es mucho más. 
3. Recursos para obtener resultados inmediatos, el cerebro necesita tiempo para 

madurar. 
4. Herramientas para educar sin perder los nervios, porque educando también se pasan 

malos ratos pero sin duda, de ellos aprendemos. 

 
 ¿Te cuento una anécdota personal? 
Cuando mis hijos eran pequeños me decían que los estaba consintiendo (cuando atendía su 
llanto, por ejemplo) pero ahora que han crecido, me dicen que he tenido mucha suerte con los 
hijos que me han tocado. ¿De verdad? ¿Si educo con respeto soy permisiva y si salen 
respetuosos es cuestión de suerte? 
¡Está claro que no quiero galones por hacer lo que me corresponde como madre, pero tampoco 
que me juzguen por intentar mejorar cada día mi labor educadora! 
  
¿Me acompañarás ese día? 
Espero haberte transmitido que la educación emocional no consiste en eliminar las emociones 
desagradables y que no se trata de conseguir lo mismo de forma positiva (obediencia y buen 
comportamiento), sino saber gestionar nuestras propias emociones para que aprendan de 
nosotros y con nosotros a gestionar las suyas. 
 
 

https://formacion.padresformados.es/landing-10-principios-de-parentalidad-positiva-para-educar-sin-miedo/
https://formacion.padresformados.es/landing-10-principios-de-parentalidad-positiva-para-educar-sin-miedo/
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MENORS I ALCOHOL. La família com a agent de prevenció. 

Claus per a previndre el consum d'alcohol. 
 

Dijous 25 de febrer de 18h. a 19h.    

PONENT: PI SÁNCHEZ  (UPCCA Ajuntament de Paiporta)  

INSCRIPCIÓ: https://paiporta.es/escolafamilies  (fins el 24 de febrer) 
 
“Està dirigida a pares, mares, educadors, a tots i totes... però especialment a 

aquells que tingueu fills i filles que cursen educació primària. Com bé sabeu, 

previndre és una labor de tots i sens dubte és necessari realitzar-la com més 

prompte millor”. 

 
 

ADOLESCÈNCIA, PORNOGRAFIA Y VIOLÈNCIA SEXUAL 
 

Divendres 26 de febrer de 17h. a 19h. 

PONENT: CARMEN RUIZ REPULLO. 

Doctora en Sociologia i llicenciada Ciències Polítiques. Referent en matèria de 

coeducació i prevenció de la violència de gènere en joves. 

INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/xU3YDmEvW3T1wZXS6 

 

En 2017, va ser guardonada amb el premi Meridiana en la modalitat Iniciatives 

que promouen l'educació, per la seua trajectòria en el camp de l'escola 

coeducatives i lliure de violència masclista. 

 

Va formar part de l'equip de professionals que van dissenyar el programa 

Skolae, un projecte de referència a Espanya que destaca per tractar-se d'un 

itinerari integral (col·legi, famílies, professorat i alumnat) que dota d'eines per a 

educar en Igualtat. 

 

En el seu llibre La història de Pepe i Pepa, representa la violència de gènere 

en una escala en la qual els dos protagonistes, adolescents que acaben de 

començar una relació, van pujant esglaons. En cada escaló, Pepe controla una 

mica més a Pepa, i els exemples que utilitza estan basats en fets reals que ha 

anat extraient de les seues xarrades i tallers. 

 

Entre les seues publicacions es troben manuals, com ara la guia del joguet no 

sexista "Nuevas formas de jugar, campaña del juego y el juguete no sexista, 

no violento". 

 

 

 

https://paiporta.es/escolafamilies
https://forms.gle/xU3YDmEvW3T1wZXS6
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CORONAVIRUS: com ajudar als nostres fills i filles a 

suportar la situación. 
   

Dijous 4 de març de 18:15h. A 19:45H.      

IMPARTEIXEN: Coral Gómez (pedagoga terapèutica) i Diana Armengol 

(psicòloga infantil i adolescent) 

ONLINE:  EL DIA DE LA XARRADA ES FACILITARA L’ENLLAÇ PER A 

PARTICIPAR ALS INSCRITS/TES. 

 

Volem ajudar-vos a tractar el tema del coronavirus amb els vostres fills i filles, 

donar-vos claus de com suportar la situació actual, com ajudar-los a superar les 

seues pors i preocupacions. 
 

 

 

CIBERBULLYING 
Dijous 24 de març de 18:30h. a 19:30h 

PONENT: JUAN ARONA (policía local y formador en prevención de acoso virtual) 

ONLINE:  EL DIA DE LA XARRADA ES FACILITARA L’ENLLAÇ PER A 

PARTICIPAR ALS INSCRITS/TES. 

 

El ciberassetjament, també denominat assetjament virtual, és l'ús de mitjans 

digitals per a molestar o assetjar a una persona o grup de persones mitjançant 

atacs personals, divulgació d'informació confidencial o falsa entre altres mitjans. 

 

 

 

 

PREGUEM QUE US APUNTEU A CADA XARRADA EN AQUEST ENLLAÇ PER 

A SABER PARTICIPACIÓ, GRÀCIES: 

 

https://forms.gle/j5UmmhcceiwUVJxD9 

https://forms.gle/j5UmmhcceiwUVJxD9
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