
14-15
juliol
2018

La Morera
de Montsant

12 hores per aprendre a EDUCAR SENSE CRIDAR, amb Alba Castellví.
Dissabte i diumenge al matí, 14 i 15 de juliol, a la Morera de Montsant,

160 € amb la possibilitat de dormir a la casa pel mateix preu.
Places limitades a 15 persones.



Què hi aprendrem?   
Hi aprendrem a educar amb serenitat i 
confiança, a fer front als reptes de la vida 
quotidiana amb la quitxalla de manera que 
gaudim de dels nens i nenes d’una manera 
tranquil·la.
Com evitar haver de dir les coses 50 vegades?
Com fomentar la responsabilitat i l’autonomia 
dels infants?
Com aconseguir no perdre la calma?

Tot plegat es pot aprendre a través de 
l’orientació i de la pràctica en aquest taller 
conduït per l’educadora Alba Castellvi, autora 
dels llibres Educar sense cridar, acompanyant els 
fills d’entre quatre i dotze anys en el camí cap a 
l’autonomia i Un cistell de cireres, set contes petits 
per a fer-nos grans.

Continguts:
• Concepcions de l’educació. El paper dels 

pares i educadors.
• Quan l’adult perd la calma: raons i reflexions.
• Com fer-ho per no perdre la calma: una 

tècnica en tres passos.
• Com evitar haver de repetir les coses massa 

vegades: alguns sistemes.
• Les indicacions autoritàries: pros i contres.
• Educar per a la llibertat, educar per a la 

responsabilitat: una estratègia educativa 
basada en el respecte.

• Tècniques de comunicació amb els infants: les 
propostes, les ordres, el joc, la immersió.

• Fomentar l’autoestima a través de la 
comprovació de l’habilitat: educar sense 
servir. Tècniques per fer-los més autònoms.

• Com gestionar els conflictes entre germans 
per convertir-los en oportunitats educatives 
sobre la gestió de conflictes.

• Com fer front a la resistència a la frustració 
de manera serena i educativa.

• Reconducció de conductes indesitjables.
• Organització col·laborativa: com aconseguir 

que els infants siguin corresponsables de 
l’organització i les tasques.

12 hores per aprendre a 
EDUCAR SENSE CRIDAR amb Alba Castellvi

Dissabte mati i tarda i diumenge matí, 14 i 15 de juliol, a ADDEND, la Morera de Montsant.



Preu i organització:
160 € / persona (280 € parella) amb la 
possibilitat de dormir a la casa pel mateix preu. 
Habitacions mixtes de 4 persones (si es 
prefereix habitació només de dones o d’homes, 
si us plau, especifiqueu-ho i ho intentarem). 
Bany compartit. 
Dinarem i soparem al bar del poble, (no inclòs 
al preu del curs). Qui vulgui pot portar el seu 
menjar.

Places limitades a 15 persones: orientacions 
personalitzades, adaptades a les necessitats de 
cadascú.
Activitat formativa adreçada a adults.

Horaris: 
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h. 
Diumenge de 10h a 14h. 

Inscripcions: 
Envieu un correu amb les vostres dades: 
nom, DNI, telèfon, correu de contacte, i altres 
observacions a
a.vallhonrat@albacastellvi.com

Certificació acadèmica:
Activitat reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament a través de l’ICE URV amb una 
certificació de 15 hores (codi 7000470021).
Adreça per a l’inscripció xtec (reconeixement 
certificat): http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/
formacio-permanent-professorat/cercador-
activitats/ 

Condicions:
El curs es portarà a terme amb un mínim de 9 
alumnes. En cas contrari, si a 4 de juliol de 2018 
no s’arriba als 9 alumnes, es suspendrà i es 
retornaran els diners.
Cal fer un pagament de reserva de 50€ en el 
moment de matricular-se.
El pagament del total s’ha de fer abans del dia 4 
de juliol.
Si us doneu de baixa després del 4 de juliol us 
retornarem el 50% de l’import total. 

Ubicació: 
ADDEND. Carrer de l’Obac, 50 
43361 La Morera de Montsant (Priorat) 
https://goo.gl/maps/DDkFSki5ok32
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