
XERRADES DEL CENTRE.

A QUI VAN DIRIGIDES.
 dults: qualsevol  persona  interessada  en
treballar  algun aspecte de la seva vida i  que
tingui  interès  en  millorar  el  seu  benestar
personal.

  amílies: pares, mares i/o familiars de nens
i  joves  que  els  interessi  treballar  o  conèixer
amb  més  profunditat  alguns  dels  temes
proposats.

 oves: Joves  d'entre  12  i  18  anys  que
necessitin recolzament per superar amb menys
di ficultat els canvis o situacions de les diferents
etapes de la seva vida.

 rofessionals: professionals no especialitzats
en  psicologia,  com  ara  mestres,  educadors,
infermers, metges, o qualsevol altre que tinguin
interès  en  temes  relacionats  amb  el  nostre
àmbit.

TEMÀTIQUES.
Cada xerrada està indicada amb el color del grup de

persones a qui va dirigida.

“La  guerra  a  casa”.  Pautes  per  facilitar  la
convivència i relació familiars.  

Gestió  d'emocions i  autoestima.  Què són les
emocions i com afecten la nostra autoestima?
 

Pors  infantils.  Com  superar-les?  Són
adequades per l'edat? 

Parlem  de  la  mort:  com  viuen  la  mort  els
infants? 

TDAH.  Què  volen  dir  aquestes  sigles?  Com
puc ajudar al nen o nena? 

Trastorns de l'Espectre Autista (TEA). Què és?
Què podem fer un cop rebem la notícia? 

Detectar i atendre la diversitat a l'escola: com
actuar  dins  l'aula  quan  tens  infants  amb
Necessitats Educatives Especials? 

El rol del cuidador: qui cuida dels que cuiden? 

Tinc  un  problema...  vaig  al  psicòleg?  Jo  no
estic boig! Falses creences i estigmes sobre la
psicologia. 

No puc viure sense tu: Què és la dependència
emocional i com la puc gestionar? 

Les relacions de parella i les seves dinàmiques.
Què vol dir estimar i ser estimat? 

Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de violència.

“Pantallats i enxarxats”. Com afecten les noves
tecnologies  i  xarxes  socials  a  les  nostres
vides? 

Tolerància a l'aula: respectar les diferències. 

Com-prenem l'adolescència? Com acompanyar
als joves en aquesta etapa. 

Tècniques  d'estudi  i  estrès  davant  dels
exàmens.   

Cànnabis: mites i realitats. 

Pressió de grup. Ho faig perquè vull o perquè
els altres també ho fan? 

Treball  en  equip:  aprenem  a  cooperar  i  a
gestionar els nostres conflictes. 

Si ens ho demaneu, us farem arribar
el dossier amb informació més

completa de cada xerrada. 
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