Conferència "Educar avui: Fer fàcil el difícil”
4 de Desembre a les 20h 30 a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Adreçada a pares i mares, i a tothom que tingui inquietuds d’àmbit educatiu
Activitat Gratuïta. No cal Inscripció prèvia.
Fer fàcil el difícil en educació vol dir ser capaç d’educar a partir de la senzillesa del dia a dia. Potser no són tan necessaris els llibres per educar. Per saber
estimar no cal saber llegir.
Els nens i les nenes aprecien l’afecte per la mirada, l’expressió de la cara, el to de la veu, la paciència, la gentilesa i la comprensió amb que són tractats.
Els pares, les mares i els educadors actuals, em refereixo també en els i les mestres que són part del mateix “pack” ( no és una professió avocacional ),
necessiten temps per educar, des de el temps per explicar un conte fins el temps de relació amb l´alumnat en hores de pati. Són “ aquelles petites coses”
com deia Serrat amb la cançó.
Els pares i les mares, i els docents han de tenir temps per observar, pensar i acceptar.
En parlarem de tot això, i també del que han de fer els adults si volen tenir problemes amb els seus fills, o amb els seus alumnes, de com sobreprotegir
millor i de com educar encara pitjor.
Parlarem de fer fàcil tot allò que molts adults fan difícil.
Parlarem de saber estimar. Què és sinó educar ?

DR. JORDI SASOT LLEVADOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metge Pediatra i Psiquiatra per la UAB.( Col. Nº 13345 COMB )
Director mèdic del Centre Psicopediátric GUIA
Coordinador de la Unitat de Paidopsiquiatria ( Psiquiatria i Psicologia Infantil i Adolescent ) de l ‘Hospital Quirón-Teknon.
Membre del Comitè d’Experts en Salut Mental Infanto-Juvenil del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (
2003-2012 ).
Professor de Postgrau en Psiquiatria Infantil i Juvenil de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona
(Unitat Docent Vall d’Hebron).
President de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears. ( 2003-2007 ).
Col·laborador en mitjans de comunicació fonamentalment La Vanguardia i TV3.
Autor-editor de 12 llibres i més de 120 articles científics i de divulgació.
Participació docent anual en Congressos nacionals e internacionals de Psiquiatria Infantil i Adolescent i Pediatria.

Organitza Escola Pares i Mares de Vilafranca del Penedès amb el suport de:

