EL VINCLE AFECTIU I LA RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
MODALITAT: CURS

ACTIVITAT: 010392

ESDEVENIMENT: 4402

Aquesta formació proporcionarà eines
teòrico-pràctiques per promoure una bona
relació entre família i escola com a base per
al desenvolupament afectiu dels infants.

Destinataris
Mestres d’Educació Infantil
0-6 de centres públics i
concertats.
Professorat de FP de CFGS
d’Educació Infantil

Durada: 20 hores
Places: 40
Àmbit: Illa
Lloc: Cep de Palma

CLAU: S031

Maria Blanes

OBJECTIUS
. Aprofundir i reflexionar sobre la importància de la relació
família-escola en el desenvolupament de l’infant.
. Afavorir un bon clima de relació família-escola a partir del
context de l’entrevista i les reunions (espai, temps i relacions).
. Posar en comú estratègies que faciliten la relació i la
comunicació entre totes les persones posant èmfasi al respecte
per la diversitat.

CONTINGUTS
. Pautes comunicatives que afavoreixin la relació amb les famílies
. Els canals de comunicació de l’escola: entrevistes, reunions,...
. Optimització dels espais i del temps.
. Estratègies facilitadores de relació i comunicació.

PONENT: Pepa Horno Goicoechea, psicòloga i consultora en infància, afectivitat i protecció. És
autora de diferents llibres sobre desenvolupament afectiu i social i coordinadora de diferents estudis i
investigacions en l’àmbit de la protecció.

TEMPORITZACIÓ
Sessions
Sessió 1. Què necessita
Dimecres 23 l’escola de les famílies i què
16:30 a 20:30 necessiten les famílies de
l’escola?

Continguts
*L’actitud des de la que ens mirem.
*Funcions del grup familiar en el
desenvolupament afectiu del nin/a.
*Estratègies per promoure les funcions
afectives de les famílies des de l’escola.
Sessió 2. Un projecte
*Els missatges educatius bàsics que hem
Dijous 24
educatiu afectiu construït
de compartir famílies i escola per afavorir
16:30 a 20:30 en comú
el desenvolupament afectiu de nins i
nines.
*Desenvolupar eines teòrico-pràctiques
per incorporar-les a l’aula.
Sessió 3. Com construir una *El primer contacte.
Divendres 25 relació positiva amb les
*El paper que els hi oferim en el projecte
16:30 a 20:30 famílies
educatiu.
*Com optimitzar els espais disponibles.
4 hores
Elaboració d’una aplicació pràctica. Utilització de l’entorn virtual.
Dilluns 18
16:30 a 20:30 Exposició i debat entorn a les aplicacions pràctiques elaborades.
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Pepa
Horno

Pepa
Horno

Pepa
Horno

Assessora
Cep Palma

INSCRIPCIÓ/ADMESOS/CONFIRMACIÓ/LLISTA D’ESPERA
INSCRIPCIÓ: a través del Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona fins al 8 de gener inclòs.
Recordau que podeu posar a “Observacions” tot allò que pugui recolzar la vostra sol.licitud
LLISTA D’ADMESOS: sortirà publicat el 10 de gener a partir de les 12:00 h. Podreu consultar si heu
estat admesos/es o esteu en llista d’espera a “Sol·licitud cursos” dins del menú Formació del Professorat
i seleccioneu CEP de Palma.
CONFIRMACIÓ: si esteu admesos/es us cal confirmar la vostra assistència fins a les 12:00 h del 14 de
gener a l’apartat ”Confirma cursos”, dins el menú “ Formació del Professorat”.
LLISTA D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat el termini de confirmació, les persones que
estiguin a la llista d’espera i que segueixin interessades en participar al curs hauran d’enviar un correu
electrònic del dia 10 al 13 de gener a l’adreça loliperez@ceppalma.net posant com a assumpte “Curs:
Vincle afectiu”. 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.
LLISTA DEFINITIVA: es publicarà dia 17 de gener a partir de les 12:00 h.

CERTIFICACIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

Per obtenir la certificació, els participants hauran
Es seguirà el mateix ordre de preferència que
d’assistir al 80% de la fase presencial del curs (BOIB
figura a l’apartat de DESTINATARIS (Es reserva
núm.
8-17/01/02,
Ordre
del
2/01/02).
un 20%
de les places
per al professorat
de FP)
LLISTAT D’ESPERA: en cas de quedar places vacants passat
el termini
de confirmació,
seran admeses
Serà
necessària
la
realització
d’activitats
a
un
persones del llistat d’espera.
entorn virtual dins els terminis establerts i el
En igualtat de condicions, es seguirà l’ordre
lliurament d’una aplicació didàctica realitzada
d’inscripció.
individualment o en grup.

Coordinació: Mª Dolors Pérez Riera, assessora educació infantil del CEP de Palma
loliperez@ceppalma.net
Telf. 971 420748 ext. 200
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