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“Crec que en el que ens convertim depén
del que els nostres pares ens ensenyen
en les estones lliures, quan no estan
intentant ensenyar-nos. Estem formats
per xicotets trossos de saviesa”.
Umberto Eco

Horari: 15:30 - 17:00 h
Lloc: Ludoteca de Favara
A càrrec de Laia Osca Sánchez, Psicòloga
del Gabinet Psicopedagògic
Municipal de Favara (GPM)
Amb la col·laboració de l'equip social de base
i d'intervenció per a la infància de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa
i de professionals de la salut
i educació corresponents

INFORMACIÓ
Dimecres 22 de novembre:
Identificar senyals d'alerta de la víctima i de l'agressor/a.
Mesures de prevenció i actuació. Informació i ajuda directa.
Dimecres 20 de desembre:
Claus principals i condicions per a poder ajudar-los
a estudiar de manera òptima.
Dimecres 17 de gener de 2018:
El concepte, la identificació i la potencialitat
de la intel·ligència emocional en el fills.
Dimecres 21 de febrer de 2018:
Problemes d'alimentació en els menors i com els afecta en
l'escola i en les seues relacions socials.
Dimecres 21 de març de 2018:
La identificació, l'actuació i la prevenció
dels diferents tipus d'assetjaments.
Dimecres 18 d'abril de 2018:
Mesures a prendre sobre l'ús de les xarxes socials.
Exposició de riscos que ens podem trobar i com previndre'ls.
Dimecres 16 de maig de 2018:
Prevenció de les drogodependències en els nostres menors i
identificació dels indicadors de detecció de la problemàtica.
Actuació davant el problema.
Dimecres 20 de juny de 2018:
Pautes i models clau de conducta. Actuació per a millorar i
afavorir la comunicació amb els nostres fills.

DIMECRES 22 DE NOVEMBRE

DIMECRES 20 DE DESEMBRE

«Prevenció de la violència
de gènere en parelles
adolescents»

«Com ajudar els teus fills en
els seus estudis»

DIMECRES 17 DE GENER 2018 DIMECRES 21 DE FEBRER 2018

«La intel·ligència emocional «Problemes d'alimentació en
la infància i l'adolescència.
en l'educació Primària i
Com afecten aquests
Secundària»
problemes en l'escola?»
DIMECRES 21 DE MARÇ 2018

DIMECRES 18 D'ABRIL 2018

«Assetjament escolar
i d'altres tipus relacionats
amb les xarxes: identificar,
actuar i previndre»

«Ús adequat de les xarxes
socials. Prevenció de riscos»

DIMECRES 16 DE MAIG 2018

DIMECRES 20 DE JUNY 2018

«Drogodependències:
identificar, actuar i
previndre»

«Millorar la comunicació
amb els nostres fills»

