es

Jornades internacionals
d’Educació i Criança
Aprén a entendre els teus fills

Programa
Dissabte 29 de gener 2011 - 11:15h.
YOLANDA GONZÁLEZ:

La resignació caracterial i les seues
conseqüències socials i educatives
en relació amb la salut.

ONTINYENT
LLOC
CENTRE CULTURAL CAIXA ONTINYENT
ADREÇA
C. JOSEP MELCIOR GOMIS, 3
ORGANITZA
LLIGAM
COORDINADORA IMMA CAMBRA
TELÈFON
630 616 077
EMAIL
lligamontinyent@hotmail.com

www.yolandagonzalez-prevencion.com
Dissabte 5 de febrer 2011 - 11:15h.
ARANTXA IRASTORZA ZULAICA:

Abordatge emocional des de la
psicomotricitat relacional.
No disposa de web.
Dissabte 12 de febrer 2011 - 11:15h.
MAITE SANCHEZ PINUAGA:

Orígens i prevenció de la violència.
www.maitesanchezpinuaga.es

En què consisteixen les sessions?
-

Presentació de la sessió i el ponent.
Visualització de la conferència.
Descans.
Taula redona sobre la ponència.

Des de l’endemà al dia d’emissió de cada conferència a Alcoi
(des d’on llancem aquesta iniciativa), en el web de les jornades:
www.laserrada.org/jornadas, mantindrem una línia oberta per
a cadascuna de les conferències, en què qualsevol persona
interessada hi podrà entrar i formular preguntes sobre cada
ponència. El mateix ponent contestarà durant 7 dies les
preguntes plantejades o simplement puntualitzarà les respostes
que hagen pogut fer altres persones participants.

Dissabte 19 de febrer 2011 - 11:15h.
HENDRIK VANEECKHAUTE:

El paper del pare.
www.pangea.org/hendrik
Dissabte 26 de febrer 2011 - 11:15h.
DAVID PLA:

Sistemes educatius que respecten el
contínuum: la clau per a desterrar el
fracàs escolar i vital.
www.laserrada.org

Matricula
A més d’acudir a alguna de les seus presencials, les jornades
poden
seguir-se
online,
a
través
de
la
pàgina
www.laserrada.org/jornadas.
Les
conferències
estaran
disponibles en obert en el web a partir del mateix dia en què estan
programades per a la seu d’Alcoi.
Les jornades són GRATUÏTES. Solament, ho repetim, SOLAMENT,
aquelles persones que estiguen interessades a rebre un diploma
acreditatiu de participació en les jornades emés per l’Asociación La
Serrada i el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de
València, hauran d’abonar una matrícula de 15€ en concepte de
gestió del diploma, emissió i enviament al domicili de la persona
interessada.
Per a sollicitar el diploma, has d’omplir el formulari disponible en
el web de les jornades i has d’ingressar 15€ en el compte de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo: 2090 0399 17 0040036973,
indicant en el CONCEPTE EL NOM COMPLET, a fi que ens permeta
localitzar-te en la llista d’ingressos, enllestir el diploma i enviarte’l.
Els DVDs d’aquestes IV Jornades, així com els de les jornades
anteriors, estan a la venda a través del web de l’associació:
www.laserrada.org

