
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FAMILIA, ESCOLA I AFECTES 
 

MODALITAT:  Curs     ACTIVITAT:  470497  ESDEVENIMENT: 4588 CLAU: T110 
 

DESTINATARIS:  
Mestres de Primària, 
Secundaria, Formació 
Professional i EOEPS. 

DURADA:  
 20 hores. (2 crèdits) 

PLACES: 40 
ÀMBIT: CEP de Palma  
LLOC: CEP DE PALMA 
DATES:   
28 d’abril de 2014 de  16:30h a 
20:30 h 
29 d’abril de 2014 de 16:30h a 
20:30 h 
30 d’abril de 2014 de  16:30h a 
20:30 h 
14 de maig de 2014 de 16:30 a 
20:30 
4 hores a través de l’entorno 
virtual EDMODO 

 
 
 

OBJECTIUS 
 Proporcionar eines teoriòrico-pràctiques als participants per 

afavorir el desenvolupament afectiu dels nins i nines des d'una 
relació positiva entre l'escola i les famílies. 

 Analitzar el paper del desenvolupament emocional en el 
desenvolupament del nin. 

 Dotar els educadors d'estratègies per afavorir la construcció de 
vincles afectius positius. 

 Diferenciar les categories de vincle afectiu i el seu efecte en el 
desenvolupament del nen. 

 Destacar els elements clau afectius de les famílies a recuperar en 
l'àmbit escolar. 

 Prendre consciència sobre els elements vivencials afectius de les i 
els educadors que condicionen el seu treball a l'escola. 

 Analitzar els missatges afectius clau a incorporar en el treball amb 
els nins i nines.  

 Proposar estratègies per generar trobades afectives. 

PONENT: 
Pepa Horno Goicoechea: Psicòloga i consultora independent en infància, afectivitat i protecció. Membre del grup 

Espirals Consultoria d'Infància. 
Algunes de les seves publicacions: 
Horno, P. (2013) “Escuchando mis tripas: programa de prevención del abuso sexual infantil en educación infantil” Ed. Boira 
Horno, P. (2012) “Un mapa del mundo afectivo: el viaje de la violencia al buen trato” Ed. Boira 
Horno, P. (2011) “Ser madre, saberse madre, sentirse madre” Ed. Desclée de Brouwer. 
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CONTINGUTS 
 

 La construcció dels vincles afectius. 

 Les famílies i les emocions. 

 Afecte, famílies i escola. 

http://www.espiralesci.es/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA  DE CONTINGUTS 

 

PRIMERA SESSIÓ: LA CONSTRUCCIÓ DELS VÍNCLES AFECTIUS 
-  L'origen i desenvolupament d'un vincle afectiu.  
-  El vincle afectiu com una construcció de dues.  
-  Les aportacions del nadó.  
-  Les aportacions de les figures parentals.  
-  La qualitat de la relació entre tots dos.  
-  Tipologies dels vincles afectius.  
 
SEGONA SESSIÓ: LES FAMÍLIES I LES EMOCIONS  

-  La visió de l'escola sobre les famílies.  
-  Elements nuclears afectius de les famílies.  
-  El paper del desenvolupament afectiu en el desenvolupament del psiquisme.  
 
TERCERA SESSIÓ: AFECTE, FAMÍLIES I ESCOLA  

-  Elements de treball del propi educador. 
-  Missatges afectius clau a treballar amb els nens i nenes.  
-  Com generar espais de trobada? 
 

(4 hores: elaboració d’una aplicació pràctica. Utilització de l’entorno virtual.) 
 
QUARTA SESSIÓ: EXPOSICIÓ I DEBAT EN TORN A LES APLICACIONS PRÀCTIQUES ELABORADES. 
 

 
INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA 

 
INSCRIPCIÓ:  a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona fins al  9 d’abril inclòs.  Recordeu 
que podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol·licitud. 
 
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicada el 10 d’abril a partir de les 12:00. Podreu consultar si heu estat admesos/es 
o esteu en llista d’espera a “Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat. Heu de seleccionar Cep 
de Palma. 
 
CONFIRMACIÓ:  si esteu admesos /es cal que confirmeu  la vostra assistència fins a les 12:00 h del 14 d’abril a 
l’apartat “Confirma cursos”, dins el menú “Formació del Professorat”.  La no confirmació implicarà la pèrdua de 
plaça 
 
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació (del 10 al 14 d’abril), les 
persones que estiguin a la llista d’espera i que segueixin interessades en participar a la formació hauran d’enviar 
un correu electrònic  a l’adreça azucena@ceppalma.net posant com a assumpte “família, Escola  i afectes” Al 
cos del missatge hauran d’escriure el seu nom complet, el seu DNI, telèfon i la frase “ESTIC INTERESSAT EN 
PARTICIPAR”. Aquells correus electrònics que no compleixin amb aquestes indicacions no es tindran en compte. 
Totes les persones de la llista d’espera que enviïn aquest correu, respectant-ne l’ordre d’arribada i el màxim de 
places disponibles, s’incorporaran a la llista definitiva. 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

CERTIFICACIÓ 
Per obtenir-la el participants hauran de : 
 

 Participar d’una forma activa a totes les 
activitats i entorns proposats. 

 Assistir al 80% de la fase presencial (BOIB núm. 
8-17/01/02, Ordre del 02/01/02) 

 

 
 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS 
 

 Es Tindrà en compte l’indicat a l’apartat de 
destinataris. 

 Si el nombre de places inscrites supera el de 
places ofertades, en igualtat de condicions, 
se seguirà l’ordre d’inscripció. 

Coordinació: Azucena Tejera Encinas, assessora de primària del CEP de Palma     

azucena@ceppalma.net  ext.205                
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METODOLOGIA 
El curs tindrà un caràcter pràctic i  vivencial. Els conceptes s’aniran  interioritzant des de les experiències 
de la vida diària dels participants, el treball en grup i l'anàlisi de casos.  
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