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Mares, pares
i familiars
Models de
formació

Objectius

Dates:

Horari:

Dimecres 30
de gener 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Ana Sanguinetti

Ponents:
Nº places:
20

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

Espai on aprendre dels nostres experts i
alhora poder expressar com a mares i pares els nostres dubtes sobre temes
específics.

2,5h

Quan el TDAH
entra a casa

Mares, pares,
familiars.

Converses
amb un expert

Lloc:
Trivium Gràcia

- Tenir una idea clara del que significa tenir TDAH:
dèficit d’atenció i hiperactivtat.
- Fer un repàs de les principals característiques
d’aquest trastorn en relació a la vida diària.
- Entendre com funciona una persona amb TDAH
en les situacions més quotidianes, per comprendre millor el seu comportament.
- Conèixer algunes eines relativament fàcils
d’aplicar a la vida diària, tenint en compte la importància de l’entorn més proper, per aconseguir
una bona evolució.

2,5h

XARXES SOCIALS:
Sóc el què comparteixo

Converses amb un expert

La cultura del like amb les portes
de casa massa obertes
Dates:

Horari:

Dimecres 6
de febrer 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Anna Bayo

Mares, pares,
familiars.

Nº places:

Cost:

Lloc:

20€ Trivium
25€ Altres

Trivium Gràcia

2

Ponents:

20

Objectius
- Proporcionar una visió general del concepte i
l’ús de les xarxes socials.
- Incorporar conceptes tècnics sobre l’ús de les
Xarxes Socials per traslladar-los a la gestió i a la
pràctica educativa.
- Analitzar els factors que fan que aquest concepte es converteixi en abusiu.
- Millorar el coneixement sobre les tendències
dels infants i adolescents i la cultura de compartir
la intimitat.
- Reflexionar sobre l’actuació davant de possibles
situacions de conflicte al voltant de l’ús d’Internet
i de les xarxes socials.
- Compartir inquietuds i dubtes sobre la cultura
d’Internet i les tendències online.

2,5h

PARES, VULL
SER YOUTUBER

El fenòmen del youtuber i la seva
influència en els adolescents.
Desenmascarant mites i incògnites
Dates:

Horari:

Dimecres 13
de febrer 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Anna Bayo

Mares, pares,
familiars.

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

Ponents:
Nº places:
20

Lloc:
Trivium Gràcia

Objectius
- Proporcionar una visió general del concepte
youtuber.
- Analitzar els factors que fan que aquest
concepte es converteixi en fenomen.
- Millorar el coneixement sobre les tendències
dels adolescents i la cultura d’Internet.
- Incorporar conceptes tècnics sobre l’ús de les
Xarxes Socials per traslladar-los a la gestió i a la
pràctica educativa.
- Reflexionar sobre l’actuació davant de possibles
situacions de conflicte al voltant de l’ús d’Internet.
- Compartir inquietuds i dubtes sobre la cultura
d’Internet i les tendències online.

2,5h

Quan la dislèxia
entra a casa
Dates:

Horari:

Dimecres 20
de febrer 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Mireia Sala
Ana Sanguinetti

La dislèxia, encara que només sigui una dificultat
d’aprenentatge, comporta altres alteracions psicològiques que podem paliar si sabem com ajudar al nostre fill.

Nº places:

Objectius

Mares, pares,
familiars.

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

Ponents:

20

Lloc:
Trivium Gràcia

Introducció

- L’objectiu d’aquest espai és proporcionar
coneixements sobre la dislèxia i oferir pautes
d’intervenció a les famílies per tal d’evitar
problemes que cursen en paral.lel.

2,5h

Com ajudar a
progressar el meu fill amb
el Trastorn

de l’espectre
alcohòlic fetal (TEAF)

Introducció

Horari:

Dimecres 27
de febrer 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Mireia Sala

Quan ens informen que el nostre fill pateix TEAF
ràpidament ens expliquen que presenta
discapacitats físiques i cognitives, problemes de
conducta i d’aprenentatge. I, sovint, es poden
donar diverses afectacions alhora.

Mares, pares,
familiars.

Nº places:

Objectius

20

Cost:

Lloc:

20€ Trivium
25€ Altres

Trivium Gràcia

- Aquesta trobada pretén ser un espai onconèixer
les dificultats cognitives, de llenguatge i d’aprenentatge d’un nen o nena diagnosticat amb TEAF
per tal d’incorporar recursos que afavoreixin el
seu progrés

Ponents:

3

Converses amb un expert

Dates:

2,5h

El meu fill te
pànic a les mates
(i jo també...)

Com treballar les matemàtiques a
casa quan no sabem com fer-ho.
Dates:

Horari:

Dimecres 6
de març 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Anna Bayo

Mares, pares,
familiars.

Nº places:

Ponents:

20

Cost:

Lloc:

20€ Trivium
25€ Altres

Trivium Gràcia

- Analitzar quines són les dimensions que integren
el coneixement de la competència matemàtica.
- Proposar recursos i materials alternatius per treballar la comprensió i el raonament matemàtic.
- Donar eines per utilitzar el llenguatge verbal
com a vehicle per introduir idees i processos matemàtics.
- Analitzar el procés de resolució de problemes
per tal d’optimitzar el moment d’ensenyament.

2,5h

Tinc un nét
adoptat

Introducció

Dates:

Horari:

Dimecres 13
de març 2019

18.00 - 20.30h

Actualment els avis solen passar moltes hores
amb els néts i aquestes estones són una oportunitat única per educar i ajudar-los a aprendre.

Ponents:

Objectius

Dirigit a:

Mireia Sala

Mares, pares,
familiars.

Nº places:

- L’objectiu d’aquest espai dedicat als avis de
nens adoptats és el de comprendre i conèixer
quines han estat les experiències de negligència
que han patit els seus néts abans d’arribar i com
aquestes han influït en la seva conducta, en el seu
pensament, en el seu llenguatge i en el seu aprenentatge.

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

20

Lloc:
Trivium Gràcia

Al meu nét
li costa aprendre
Converses amb un expert

Objectius

Dates:

Horari:

Dimecres 20
de març 2019

18.00 - 20.30h

Dirigit a:

Mireia Sala

Mares, pares,
familiars.

Nº places:

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres
4

Ponents:

20

Lloc:
Trivium Gràcia

2,5h
Introducció
Actualment els avis solen passar moltes hores
amb els néts i aquestes estones són una oportunitat única per educar i ajudar-los a aprendre.
Conèixe’ls millor els pot ajudar a millorar les seves
capacitats i habilitats associades amb els aprenentatges.

Objectius
- L’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer
les dificultats d’aprenentatge que presenta el seu
nét o neta amb la finalitat de comprendre millor el
què li passa i poder donar el suport adient.

Activitats
i tallers

Infants
i joves

Càpsules d’aprenentatge específic on
l’aprenentatge significatiu serà
l’escència, dirigit pels nostres
especialistes en el tema.

Models de
formació

Els problemes ja no
són un problema

Dirigit a:

Taller pràctic per aprendre a millorar la resolució de problemes matemàtics.

Taller dirigit a infants de 8 a 12 anys que volen millorar i/o perdre la por als problemes matemàtics.

Dates:

Horari:

Dissabte 27
d’abril 2019

9.30 - 13.30h

Objectius

Nº places:

Ponents:

8 - 10

Anna Bayo

Cost:
32€ Trivium
40€ Altres

Lloc:
Trivium Gràcia

Com comptar quan
no em queden dits

Algunes tècniques de càlcul mental aplicades al dia a dia
Dates:

Horari:

Dissabte 4
de maig 2019

9.30 - 13.30h

Nº places:

Ponents:

8 - 10

Anna Bayo

32€ Trivium
40€ Altres

Lloc:
Trivium Gràcia

- Treballar i analitzar el llenguatge matemàtic. Fer
preguntes i generar problemes de caire matemàtic.
- Traduïr un problema a una representació matemàtica.
- Establir una seqüència i utilitzar conceptes, eines
i estratègies per resoldre problemes matemàtics.
- Reflexionar sobre la resolució d’un problema
d’acord amb les preguntes plantejades.

4h
Dirigit a:
Taller dirigit a infants i joves de 9 a 15 anys que
tenen dificultats en el càlcul (escrit i/o mental) i
que els generen inseguretat en la seva vida quotidiana i acadèmica

Objectius
- Treballar i analitzar la construcció i deconstrucció de nombres.
- Aprofundir en el Sistema de Numeració Decimal
com a eina per agrupar els nombres de forma
mental.
- Desenvolupar els conceptes algorítmics bàsics
(les quatre operacions bàsiques)
- Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions
que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
- Utilitzar eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a una situació.

5

Tallers i Activitats puntuals

Cost:

2

4h

Tinc Altes
Capacitats...

Però jo només em sento diferent
Dates:

Horari:

Dimecres 15
de maig 2019

16.00 - 20.00h

Nº places:

Ponents:

8 - 10

Marta Santarén

Cost:
32€ Trivium
40€ Altres

Lloc:
Trivium Gràcia

4h
Dirigit a:
Taller dirigit a joves i adolescents amb un diagnòstic d’alta capacitat intel·lectual per al foment
de les seves habilitats cognitives i socioemocionals

Objectius
- Comprendre què significa tenir altes capacitats
intel·lectuals.
- Valorar l’impacte en el desenvolupament socioemocional de l’alta capacitat intel·lectual.
- Comprendre les relacions entre alta capacitat
intel·lectual i rendiment escolar.
- Desenvolupar habilitats metacognitives que
permetin millorar el treball escolar.
- Fomentar el desenvolupament d’habilitats socials en estudiants amb altes capacitats intel·lectuals.

4h

M’entenc i t’entenc

Taller per aprendre a gestionar
els problemes quotidians a través
de les habilitats socials
Dates:

Horari:

Dissabte 18
de maig 2019

9.30 - 13.30h

Nº places:

Ponents:

8 - 10

Anna Bayo

Cost:

Tallers i Activitats puntuals

32€ Trivium
40€ Altres

6

Dirigit a:
Taller dirigit a infants de 9 a 12 anys i adolescents
de 12 a 15 anys que volen desenvolupar les seves habilitats comunicatives i relacionals a través
de situacions de la vida quotidiana, generant moments de reflexió i actituds proactives envers els
seus conflictes.

Objectius

Lloc:
Trivium Gràcia

- Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i
a les dificultats quotidianes.
- Generar espais de reflexió que evitin la presa de
decisions de forma impulsiva.
- Millorar l’ansietat que suposa fer front als conflictes propis o amb altres.
- Qüestionar-se i usar l’argumentació i el diàleg
per consolidar el pensament propi i com a eina
d’entesa.
- Identificar els aspectes ètics de cada situació i
donar-hi respostes adients i innovadores.

Converses
amb un expert

Infants
i joves

Càpsules d’aprenentatge específic
on l’aprenentatge significatiu serà
l’escència, dirigit pels nostres
especialistes en el tema.

Models de
formació

Per què li costa tant
aprendre al
meu germà?
Dates:

Horari:

Dimecres 8
de maig 2019

18.00 - 20.30h

Nº places:
20

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

Ponents:
Mireia Sala
Carme Huguet

Objectius

Lloc:

- L’objectiu és el d’ajudar-te a comprendre què li
passa al teu germà i compartir experiències amb
altres persones que també tenen un germà amb
dislèxia

Trivium Gràcia

Dates:

Horari:

Divendres 10
de maig 2019

16.00 - 18.30h

Nº places:

Ponents:

20

Edgar Gonzàlez

20€ Trivium
25€ Altres

Introducció
Tenir un germà que presenta dislèxia té un impacte significatiu en el funcionament familiar. La
necessitat d’atenció extra per part dels pares et
pot fer sentir que no et fan prou cas.

Els meus pares
no m’entenen

Cost:

2,5h

Lloc:
Trivium Gràcia

2,5h
Dirigit a:
Taller dirigit a joves i adolescents amb dificultats
de relació amb els pares en el procés d’emancipació i/o convivència com a adults al domicili familiar

Objectius
- Aprendre a gestionar conflictes d’adult a adult.
- Gestionar el canvi de cicle vital.
- Millorar la relació amb els pares.

2,5h

Sóc Dislèxic,
ara ho entenc!
Horari:

Introducció

Dimecres 22
de maig 2019

18.00 - 20.30h

Nº places:

Ponents:

Quan tens dislèxia vius pensant que ets menys
intel·ligent que la resta de la classe. La dislèxia
t’ataca l’autoestima i et fa sentir inferior i menys
popular que els altres nens.

20

Mireia Sala
Carme Huguet

Cost:
20€ Trivium
25€ Altres

Lloc:
Trivium Gràcia

Objectius
- L’objectiu d’aquesta trobada amb altres nens
que també tenen dislèxia t’ajudarà a sentir-te millor i a comprendre les teves dificultats.
7

Converses amb un expert

Dates:

Inscripcions
Presencial
A qualsevol de les nostres seus

Mail
info@trivium.cat

Formulari d’inscripció
www.trivium.cat

Preguntes i consultes
93 217 48 38
info@trivium.cat

Un espai, 3 centres
TRIVIUM GRÀCIA (seu central)
Torrent de l’Olla, 204-206
08012 BARCELONA
Tel.: 93 217 48 38
TRIVIUM VILA OLÍMPICA
Pl. Tirant lo Blanc, 5, baixos 2a
08005 BARCELONA
Tel.: 93 221 85 30
TRIVIUM SANT GERVASI
Av. República Argentina, 248, 1r 3a
08023 BARCELONA
Tel.: 93 211 79 13

Associació
Institut
Trivium
Formació

