Vilafranca del Penedès, 16 de març de 2016

Benvolguts pares i mares,
Vista la bona acollida del taller de pares del curs passat, us presentem el
TALLER DE PARES 2015 - 2016 que serà conduït per la filòsofa i pedagoga
Anna Mascaró i Colls, que és experta en psicologia de l'evolució humana,
investigadora de la consciència i especialista en desenvolupament emocional
i relacions humanes.
El taller consta de quatre sessions de dues hores cadascuna i els temes que
es tractaran són els següents:
04.04.16:
25.04.16:
02.05.16:
23.05.16:

1a sessió. Educar-nos per a educar.
2a sessió. Crear una ment nova per a aconseguir un futur nou.
3a sessió. Fomentar la creativitat. Nens del tercer mil.lenni.
4a sessió. Parlem de sexualitat amb els fills.

Les sessions tindran lloc a l'escola a les 20:00h
Aquest taller està adreçat a tots els pares, independenment de l'edat que
tinguin els fills i pretèn aconseguir d'una manera amena, pràctica i
participativa, treballar habilitats i conductes per gaudir de l'experiència de ser
pares.
La participació al taller requerirà inscripció i pagament de matrícula pel total
del taller, de 20€ per família, a la secretaria de l'escola, fins el dia 1 d'abril.
Adjuntem fitxa del taller i butlleta d'inscripció. Places limitades.
Us animem a participar-hi.
Junta de l’Ampa Escola Montagut.

TALLER DE PARES 2015-2016
DATES SESSIONS:
04.04.16: 1a sessió. Educar-nos per a educar.
25.04.16: 2a sessió. Crear una ment nova per a aconseguir un futur nou.
02.05.16: 3a sessió. Fomentar la creativitat. Nens del tercer mil.lenni.
23.05.16: 4a sessió. Parlem de sexualitat amb els fills.
LLOC: Escola Montagut
HORA: 20h
PREU TOTAL: 20€/família
CONTINGUT DE LES SESSIONS:
1a sessió. Educar-nos per a educar. Créixer amb els nostres fills. No podem tenir
famílies felices si nosaltres no ho som. La nostra tasca com a educadors s´ha de basar
més en la influència que en l´obediència. La consciència del sistema familiar: el lloc dels
pares i el lloc dels fills.
2a sessió. Crear una ment nova per a aconseguir un futur nou. Exploració i
modificació dels pensaments i patrons repetitius de comportament. Canviar les creences
limitadores per possibilitadores. Les “etiquetes”: judicis com a realitats.
3a sessió. Fomentar la creativitat. Els nens del tercer mil.lenni. El model CAPA:
persona Creativa-Amorosa-Pacífica-Autònoma. La creativitat és un potencial que es
pot desbloquejar, entrenar, i desenvolupar. És una necessitat primària, i negar-la produeix
insatisfacció i avorriment.
4a sessió. Parlar de sexualitat amb els fills i filles. L´educació sexual es dóna sempre,
o bé ens en fem responsables, o bé es veuran dirigits al caprici, a l´atzar i a la casualitat.

...........................................................................................................................
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ AL TALLER DE PARES 2015-2016:
NOM PARE i/o MARE: ………………………………………………………………
TÈLEFON CONTACTE:……………………………………………………………..
CORREU CONTACTE:………………………………………………………………

