
Conferències 

-  COM CONVERTIR LES TASQUES DOMÈSTIQUES EN MOMENTS EDUCATIUS PELS NOSTRES INFANTS 
 

Els infants són curiosos. Queden fascinats per tot el que veuen o escolten al seu voltant. Qualsevol moment del dia dels 
primers anys d'un infant és bo per a que descobreixin alguna cosa.  
 
Proporcionarem noves maneres d'interactuar amb l'infant amb idees, projectes i activitats que estimularan la seva 
curiositat natural i als pares ens ajudaran a fomentar la confiança, estimular l'autoexpressió i a divertir-nos amb el nostre 
infant.  
 
La idea és convertir les activitats diàries en divertides experiències d'aprenentatge... és a dir, convertir les tasques 
domèstiques en moments didàctics. La finalitat d'aquests recursos és contribuir a que els infants creixin sans i feliços, i 
fomentar-lis el gust per l'aprenentatge que duri al llarg de la seva vida. 
 
Data: dijous, 19 d'abril, a les 19h. 
 
 

-  LES REBEQUERIES ("rabietas") 
 

Al voltant dels dos anys els infants comencen a ser més independents i comencen en aquesta etapa comencen les 
rebequeries. L'ofuscació entre voler una cosa, no entendre el que passa i el rebuig patern, és la font de la majoria de les 
rebequeries. Molts pares vivim aquesta etapa amb molta ansietat perque pensam que és una forma que tenen els infants 
de rebeldia, de prender-nos el pèl i de desobediència... però si l'infant ens du la contrària és per a comunicar-nos que es 
fa gran, i que pot voler, desitjar i fer coses que nosaltres no volem.  
 
Què hem de fer davant una rebequeria? Quina és la millor manera de superar-la? 
 

Ponent: Gema Hernández. Mestra d’educació especial i especialista en Atenció Primerenca. Co-directora de PAS A PAS. 
 
Data: dijous, 17 de maig, a les 19h. 
 
 

- L'OSTEOPATIA, DES DE L'EMBARÀS FINS ALS 3 ANYS 
 

L'osteopatia és un mètode modern, relaxant i eficient que ajuda a suprimir el dolor, augmentar la salut i equilibrar l'energia.  

Es basa en la regulació de l'organisme des de tots els punts de vista, harmonitzant totes les estructures que ho 
componen, i tenint una visió integral del cos i de tots els seus sistemes, siguin aquests orgànics, músculo-esquelètics o 
nerviosos i intenta observar la relació existent entre ells. 
 
Parlarem de la importància de l'osteopatia a tres moments molts importants de la vida de la dona i el nadó: 

• L'osteopatia aplicada a la ginecologia com a ajuda a l'embaràs i al part. 

• El part. 

• L'osteopatia pediàtrica. La influència de l'embaràs i el part en el desenvolupament de l'infant. 

Ponents: Eulàlia Cladera. Fisioterapeuta i osteòpata; Joana Gelabert. Fisioterapeuta i osteòpata; Francisca Gelabert. Comare. 
 
Data: dijous, 14 de juny, a les 19h. 
 
 

Coordinadora activitats: Marga Noguera. Pedagoga i especialista en Atenció Primerenca. Co-directora PAS A PAS.  
 

Conferències gratuïtes / Hi haurà servei de guarderia gratuït 
 

Lloc: Escoleta Infantil Son Boga.  
 

 

 

 

 


