
LES EMOCIONS I LES RELACIONS AFECTIVES EN LA FAMÍLIA
COM A FONAMENT DELS APRENENTATGES

Inici: A partir d’octubre de 2020

A càrrec de: Pere Jaume Serra
Durada: 20 hores. 2 hores quinzenals
Cost: 400 euros

OBJECTIUS:
Només néixer l'infant comença a aprendre. L'aprenentatge sempre està influït
(marcat) per com es visquin les relacions afectives de l'entorn: la família i
després l'escola.

Cal reflexionar sobre el procés d'aprendre a pensar i actuar.

Aquest taller es constitueix en un equip de treball per tal de conèixer els
fonaments emocionals per tal d'afavorir i millorar les capacitats d'aprenentatge

ELEMENTS TEÒRICS REFERENCIALS:

1) Bases emocionals i processos d’aprenentatge. Carmen
2) Els conceptes d’emoció, d’experiència i de vivència. Pere Jaume
3) Vivències familiars com a base dels aprenentatges. Pere Jaume
4) Alteracions del pensament i del aprenentatge. Carmen
5) Aprenentatge en els nens adoptats i en acolliments. Carmen

TALLERS
COMUNICACIÓ, EMOCIONS I FAMÍLIA
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ADREÇAT A:
Psicòlegs, Psiquiatres, Serveis de Pediatria i Neonatologia, Escoles Bressol,
Escoles Infantils, Centres Residencials de nens amb desemparament,
professionals de Serveis Socials, de CDIAP’s, de CESMIJ’s.

DOCENT:

Pere Jaume Serra
Psicòleg clínic, psicoterapeuta didacta de l'ACPP. Membre fundador del
Centre Emili Mira i de l'ACPP. Exdirector de l'Escola de Formació de
l'ACPP. Docent de Màsters universitaris. Especialista en parelles i
famílies i en famílies adoptives. Supervisor d'equips terapèutics.


