Diàlegs en família (Pamasactiu). Curs 2015-2016

Des de l’AMPA i en col·laboració amb la Direcció de l’INS i Serveis socials
de l’Ajuntament de Taradell, des de fa anys, portem a terme les xerrades
de formació dirigides a pares, mares, professors i des d’aquest any,
també pels alumnes de batxillerat.

27/10/15. L’economia ecològica.
Ponent: Santiago Vilanova.
Periodista, escriptor i president de l’associació “Una Sola Terra”.

“Hem de treballar perquè el nou
Estat de Catalunya faci les paus
amb la Natura i les Cultures, avui
agredides greument per la dèria
consumista i productivista, i
perquè incorpori en la seva
Constitució els principis ètics que
emanen de la Carta de la Terra.”

19 i 26/01/16. Quin futur espera als nostres fills?
Ponent: Roman Castro.
Doctor en ciències polítiques i en
sociologia. Professor de la UNIR.

L’èxit es sustenta en un trípode:
coneixement /formació –
ganes/motivació – talent.
A l’hora d’escollir es fonamental + cor i –
cap.
Les garanties per l’èxit: Aprendre a aprendre. Visió del mon, en el seu
conjunt. Aprendre a vendre’s. Autoestima. Aprendre a negociar, resoldre
conflictes. Ser “mestre” en el teu àmbit. Treballar/constància. Tenir una
marca personal. Coherència. Conrear el teu prestigi. Saber atreure i
apropar-te a la gent valuosa. Magnetisme. Tenir capital social. Disposar
d’un ampli cercle de contactes. Tenir un nucli familiar segur. Estimar i
sentir-te estimat. Estar preparat per a les frustracions.

20/04/16. Educar no és tan difícil. Ponent: Maria Jesús Comellas.
Doctora en psicologia i professora emèrita titular del Departament de
Pedagogia Aplicada de la UAB.

“Les famílies tenen un paper clau en
l’educació dels seus fills/es. Educar és
donar oportunitats d’experimentar i
d’equivocar-se.
Eduquem a cada moment, des que
sona el despertador al matí i saludem
els fills/es amb un ‘bon dia!’ o un ‘apa, afanya’t’ ... fins que arriba la nit.
Educar és ensenyar a viure.”
Aquest curs hem millorat la difusió a l’Agenda municipal i Radio Taradell,
a més de la distribució per correu electrònic via delegats i delegades dels
pares.
També hem millorat els cartells informatius.
El cost global d’aquesta activitat ha estat de 700€.

