PROGRAMA DE
TALLERS
CURS 2018-2019

Benvinguts al
Centre La Poma
Sobre
nosaltres

Creiem que una altra manera d'educar i acompanyar els nostres
fills i alumnes és possible. Per aquest motiu, treballem i ens
formem constantment, per tal de crèixer tan personal com
professional.
Creiem que és vital que els nostres fills i alumnes se sentin
estimats incondicionalment perquè puguin créixer autònoms,
segurs de si mateix, amb criteri i feliços.

Què fem?

Realitzem tallers i cursos dinàmics i vivencials amb la finalitat
clara de canviar la mirada cap a l'infant,
El gaudir educant als nostres infants, i als nostres alumnes és
possible si sabem com fer-ho.
Et facilitem els coneixements i les eines necessàries perquè això
sigui possible.
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ALGUNS DELS
NOSTRES CURSOS
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Disciplina Positiva
TALLER EDUCAR AMB FERMESA I AFECTE.
DESCOBREIX LA DISCIPLINA POSITIVA
(2 hores)
CICLE DE TALLERS DE DISCIPLINA POSITIVA
(7 sessions de 2 hores)
INTENSIU EDUQUEM EN POSITIU
(7 hores)
La Disciplina Positiva proposa una educació basada en la
fermesa i l'afecte, lluny dels estils massa permissius o massa
autoritaris, dotant als pares o educadors de múltiples eines
per tirar endavant el repte d'educar sense càstigs ni premis.
Busca oferir als nens les habilitats necessàries per arribar a
ser el què vulguin ser.

Educació Emocional
DESCOBREIX LA TEVA PERSONALITAT A
TRAVÉS DEL ENEAGRAMA
taller de 2 i 5 hores
DESCOBREIX LA PERSONALITAT DEL TEU
FILL / ALUMNE
taller de 2 i 5 hores
En aquest taller descobriràs que és el Eneagrama, com
funciona i com pot transformar la teva vida a partir d'una
profunda comprensió de les raons que motiven el teu
comportament. El Eneagrama és una eina
d'autoconeixement i creixement personal que organitza els
diferents estils de personalitat en nou tipus principals, nou
maneres diferents de desembolicar-se al món que
condicionen profundament la nostra vida.

CONTES
L'HORA DEL CONTE (de 0 a 3 anys)
(1 hora)
L'HORA DEL CONTE (de 3 a 6 anys)
(1 hora)
Descobrir nous contes, deixar-nos seduir pels contes de sempre…
és que el que podreu trobar dins d’aquesta hora que us oferim
Els nostres narradors us faran volar a mons llunyans i imaginaris
que segurament us acabaran semblant ben reals!
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Pedagogia Montessori
INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA MONTESSORI
(2 hores)
COM APLICAR LA PEDAGOGIA MONTESSORI A
LLAR DE 0 A 6 ANYS
taller de 2 i 5 hores
LA PEDAGOGIA MONTESSORI A L'AULA
DE 0 A 6 ANYS
taller 4 hores
El taller d'iniciació a la pedagogia Montessori obtindràs els recursos
necessaris per a introduir Montessori a la teva llar o a l'aula, d'una
forma conscient i cuidada.
Per una part, coneixerem els principis de la pedagogia Montessori, així
com idees, materials i activitats per poder realitzar.

Pedagogia Pikler
INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA PIKLER
(2 hores)
MOVIMENT LLIURE: EL JOC I LES JOGUINES
(2 hores)

Aquest curs és per a futurs o recents, pares i mares, que
vulguin viure la maternitat i la paternitat d'una manera
conscient. Amb ganes de conèixer el desenvolupament del
seu bebè per ajudar i acompanyar al seu fill oferint-li el que
necessiti al moment sempre d'una manera respectuosa.

Infància
COM ACOMPANYAR LES PORS
EN LA PRIMERA INFÀNCIA
(2 hores)
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ELS NOSTRES
VALORS
COMPROMÍS
Estem compromesos amb la nostra missió, amb ajudar
a famílies i docents i fer-ho amb el màxim rigor.

PROFESSIONALITAT
Posem tota l'energia en aquest compromís i ens formem
contínuament per poder exercir el nostre treball de forma
excel·lent.

EXPERIÈNCIA
Opinem que per poder donar una bona formació, abans has
d'adquirir una gran experiència. Treballem constantment en el
camp de les teràpies, la docència i la formació, la qual cosa fa
que coneguem, a la perfecció, les problemàtiques emocionals
dels infants, les famílies i eks docents.

AMOR
Tot el que es fa amb amor surt bé, estimem la nostra
professió, estimem la nostra missió i tractem amb tot el
nostre amor als alumnes.

Informació i contacte
Informació

Si creus que algún dels nostres cursos s'ajusta a les teves
necesitats, pero necesites més informació, no dubtis en enviarnos un mail, i et resoldrem els teus dubtes.
T'agradaria que tractessim un altre tema, però no està inclòs en
el programa? posa't en contacte amb nosaltres i parlem-ne.

Ventatges

La Poma proporciona informació perquè les formacions siguin
bonificades per FUNDAE.
Les empreses que tinguin la seva seu a Espanya, de qualsevol
grandària i que cotitzin per la contingència de formació
professional es poden beneficiar de les bonificacions que facilita
la FUNDAE.

Contacte
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