
15 GENER 

Curs d'Orientació Professional:  "El Protagonista"futur professional. 

Curs dirigit a adolescents de entre 16 i 20 anys, per afavorir el desenvolupament integral de la persona 

tot caminant pel camí de l'autoconeixement. Descobriran qui són realment, i cap on volen enfocar la 

seva vida personal i professional. 

Un curs per a potenciar competències socio-emocionals i habilitats comunicatives, eines necessàries per 

afrontar els reptes de la vida actual.   

 

Formadora: Eva Garcia  

Inici dilluns 15 de Gener, 29 de Gener, 12 de Febrer, 26 de Febrer, 12 de Març, 16 d'ABril, 

30 d'Abril. 

Hora: 16h30 a 18h30  

Lloc: Sala S1 Carrer Migdia,18 Societat la Principal "El Casal"                                      

El preu del curs és de: 84 euros no socis, 70 euros socis. 

 

19 GENER  ***PLACES EXHAURIDES*** 

Repetim xerrada:"Pautes per acompanyar als infants amb dol"  

La mort és un tema que se'ns fa difícil a petits i a grans. L'Anna Cuixeres, experta en 

tractaments emocionals ocasionats per les pèrdues i e dol, d'una manera molt respectuosa, 

ens donarà estratègies per poder afrontar situacions de pèrdua i d'adversitats de la vida per 

poder així desplegar les ales. 

La xerrada segueix el model Kübler-Ross. 

 

Facilitadora: Anna Cuixeres 

Dia: 19 de Gener 

Hora: 19h. 

Lloc: Sala S1 Carrer Migdia,18 Societat la Principal "El Casal"                                      

El preu de la xerrada:  Aportació voluntaria, al finalitzar activitat   

 

24 GENER 

Workshop :  "Gestionar l'atenció amb mindfulness" 

Taller dirigit a docents, pares i mares, per aplicar tant a l'escola com a casa. Aquest taller 

forma part del curs  "Com potenciar una atenció sostinguda i les competències emocionals en 

l'aula", que està en tràmit per ser reconegut. Per a més informació del curs clickar:  ***Curs 

en tràmit per a ser reconegut pel Departament d'Ensenyament 

El Mindfulness es una eina que propicia benestar físic, mental i emocional, i atenció estable 

per si mateix i pels infants, millorant així la comunicació, la convivència, les relacions, i l' 

estrès quotidià. Aporta als infants i adolescents una atenció més eficient. 

 

Formadora: Inez Marçal  

Dia 24 de Gener a les 18.30h fins les 20h 

https://issuu.com/escolapim/docs/programa_professorat_2017-2018_-_ep
https://issuu.com/escolapim/docs/programa_professorat_2017-2018_-_ep


Hora: 18.30  

Lloc: Sala S1 Carrer Migdia,18 Societat la Principal "El Casal"                                      

El preu workshop és: Aportació voluntaria, al finalitzar activitat  

 

 

INSCPRICIONS: cal enviar correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com  

  

Indicar en el correus electrònic: 

-       nom i cognom de la persona o persones participants 

-       adreça electrònica i telèfon de contacte 

-       nom del taller, curs, o activitat a la que vols assistir 

-       còpia justificant pagament de la reserva plaça 

  

Per a que activitat es pugui realitzar cal un mínim de participants. 

Les places són limitades. 

En cas excés es computarà per rigorós ordre inscripció. 

En cas de no poder-ser realitzar activitat per manca de participants es retornaran els diners abonats. 

 

Participant en les activitats EscolaPiM estàs contribuint a la continuïtat del projecte social. 

 

Moltes gràcies per ajudar-nos a fer difusió. 

 

A reveure. 

 

--  

 

 

mailto:escolapim@gmail.com

