
 

1 març:  

Com ajudar els fills a ser més feliços 

 

15 març:  

Com ajudar els fills a millorar la capacitat d’esforç  

i dirigir la seva propia vida. 
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BUTLLETÍ INFORMATIU 2011-12                                                   

"ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA IPSE" 

Xerrada a càrrec del Xerrada a càrrec del Xerrada a càrrec del Xerrada a càrrec del Dr. Ferran SalmurriDr. Ferran SalmurriDr. Ferran SalmurriDr. Ferran Salmurri, psicòleg clínic i membre fundador de Galton , psicòleg clínic i membre fundador de Galton , psicòleg clínic i membre fundador de Galton , psicòleg clínic i membre fundador de Galton 
Gabinet Col•lectiu de Barcelona. Compta amb una amplíssima experiència a l’Hospital Gabinet Col•lectiu de Barcelona. Compta amb una amplíssima experiència a l’Hospital Gabinet Col•lectiu de Barcelona. Compta amb una amplíssima experiència a l’Hospital Gabinet Col•lectiu de Barcelona. Compta amb una amplíssima experiència a l’Hospital 
Clínic de Barcelona i a la Facultat de Medicina, tant pel que fa a l’avaluació, diagnòs-Clínic de Barcelona i a la Facultat de Medicina, tant pel que fa a l’avaluació, diagnòs-Clínic de Barcelona i a la Facultat de Medicina, tant pel que fa a l’avaluació, diagnòs-Clínic de Barcelona i a la Facultat de Medicina, tant pel que fa a l’avaluació, diagnòs-
tic i tractament com a la docència en Màsters i Doctorats. És tic i tractament com a la docència en Màsters i Doctorats. És tic i tractament com a la docència en Màsters i Doctorats. És tic i tractament com a la docència en Màsters i Doctorats. És expert en Educació Emo-expert en Educació Emo-expert en Educació Emo-expert en Educació Emo-

cional cional cional cional i en transmetre els seus pràctics coneixements a les famílies. Ha publicat i en transmetre els seus pràctics coneixements a les famílies. Ha publicat i en transmetre els seus pràctics coneixements a les famílies. Ha publicat i en transmetre els seus pràctics coneixements a les famílies. Ha publicat “Llibertat “Llibertat “Llibertat “Llibertat 
Emocional”, Emocional”, Emocional”, Emocional”, una guia imprescindible per a millorar la nostra salut psicològica i gaudir una guia imprescindible per a millorar la nostra salut psicològica i gaudir una guia imprescindible per a millorar la nostra salut psicològica i gaudir una guia imprescindible per a millorar la nostra salut psicològica i gaudir 
d’un millor índex de felicitat i benestar.d’un millor índex de felicitat i benestar.d’un millor índex de felicitat i benestar.d’un millor índex de felicitat i benestar.    

Dijous, 1 i 15 de març, 20:00h 

Com hem de dir-li les coses? Per què no fa cas?  
M’enrabio i el renyo, però també sento que no és just.  

Però si abans era un angelet!!... ara ja no puc amb ell/a.  
Però si té de tot!!... hauria d’estar content/a, és que no valoren res.  

Jo el que vull és que sigui responsable i autònom... però no hi ha manera!!  
Pateixo molt quan surt, a vegades em poso en lo pitjor. 

Com el puc ajudar a ser més feliç? Com puc ser-ho jo també? 
El tema dóna per fer la xerrada en dues parts... i per més. 

 

Dirigida a famílies de TOTS ELS CICLES. 

Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Menjador 1er pis. Entrada per Casanova.  

Les activitats de l'Escola de Pares són gratuïtesgratuïtesgratuïtesgratuïtes. 


