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En què consisteixen les

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.
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

sessions?
1.
2.
3.
4.

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:

Exemples de conferències

El paper del pare.

Exemples de
anteriors:

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

sessions

de

*Carlos González. Criança
sentit
comú
en
el
www.laserrada.org/carlos

les

jornades

amb afecció:
segle
XXI.

*Yolanda González. L’autoregulació com a
base de la criança dels xiquets.
www.laserrada.org/yolanda

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
A mateix
més d’acudir
alguna
deprogramades
les seus presencials,
les d’Alcoi.
jornades poden seguir-se online, a través de la pàgina
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dia enaquè
estan
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conferències
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en obert
en elpersones
web a partir
mateix dia
Les jornades són GRATUÏTES. Solament, ho repetim,
SOLAMENT,
aquelles
quedel
estiguen
eninteressades
què estan programades
a la seu
d’Alcoi. de participació en les jornades emés per l’Asociación La
a rebre un per
diploma
acreditatiu
Les jornades
són d’Alcoi
GRATUÏTES.
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a
fi
que
ens
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Els DVDs d’aquestes IV Jornades, així com els de les jornades anteriors, estan a la venda a través
enviar-te’l.
web de l’associació: www.laserrada.org
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.

es

Jornades internacionals
d’Educació i Criança

Que no! Que un grup de mares i pares ens hem encabotat a no repetir
els patrons educatius que ens aplicaren a nosaltres, perquè pensem
que devem i podem fer-ho millor. Millor, des del punt de vista del
desenvolupament integral, saludable i adequat a les necessitats de
l’ésser humà. Hem de tractar, en tant que siga possible, de filtrar les
convencions i imperatius socials. Des de l’any 2004 estem abocats a
aquesta tasca i des de 2006 començàrem a fer partícip la societat dels
nostres avanços i aprenentatges. Ara oferim unes noves jornades que
donen resposta a problemes comuns i, per tant, estan adreçades a
qualsevol mare, pare o professional de l’educació o de la salut infantil i
juvenil.

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

