Xavier Caparrós porta a Mataró “L’art d’educar amb amor”
La xerrada, organitzada per l’escola Joan Coromines, pretén recaptar diners perquè
els infants del centre amb menys recursos econòmics puguin anar de colònies
L’escriptor, divulgador i terapeuta Xavier Caparrós protagonitzarà enguany la xerrada
organitzada des de l’Escola Joan Coromines amb la finalitat de ajudar que els nens amb
dificultats econòmiques del centre puguin anar de colònies aquest curs. La xerrada
tindrà lloc el proper dissabte 13 de maig a les 11 del matí al Foment (C. Nou, 11).
Caparrós, coautor del llibre “El Paradigma del Corazón” (Obelisco, 2015) i del llibre
“L’art d’educar amb amor” (Pagès Editors, 2106), considera que “no existeix cap altre
ofici en el món que requereixi tanta dedicació i formació com ser pare o mare”. És per
això que la xerrada, dirigida especialment a les famílies, treballa sobre la base de
l’enorme importància i influència que exerceixen els progenitors en els fills.
“L’art d’educar amb amor” és un viatge fascinant que explora l’univers dels infants i
dels qui els acompanyen, oferint una reflexió profunda de com eduquem, on som i on
volem anar. “Tenim l’oportunitat i el repte d’amor d’acompanyar-los perquè siguin
autèntics i aconsegueixin els seus propòsits i el seu sentit”, apunta el seu autor.
És per això que, durant la xerrada, es planteja connectar amb les potencialitats com a
persona i amb la potencialitat de ser mare o pare, per oferir un entorn als infants que
els permeti el màxim desenvolupament de les seves capacitats humanes. Així mateix,
es presentaran propostes concretes i eficaces per contribuir a formar persones
satisfetes i creatives que afavoreixin la llibertat i dignitat individual i col·lectiva. Així,
també es donaran eines i alternatives concretes per una comunicació eficaç entre
pares i fills que facilitin la creació d’un vincle sòlid des del respecte mutu. Finalment,
també es crearan dinàmiques i emocions per generar la millor versió dels infants des
de la confiança, l’equilibri emocional, l’entusiasme, l’autoestima i les motivacions
constants.
Per accedir a la xerrada caldrà abonar un bo d’ajut de 4 euros. Els diners que es
recaptin seran íntegrament dedicats a ajudar als nens amb dificultats econòmiques
perquè puguin gaudir de les colònies que la Comunitat d’Aprenentatge Joan Coromines
organitza aquest curs.
El bo d’ajut pot adquirir-se de manera anticipada a Artijoc, Bodevici i Lulú Ferris. Així
mateix, també es pot comprar al pati de l’escola del carrer Pasqual Madoz, els dimarts,
dimecres i dijous de 16.30 a 17.15 h.

Per més informació sobre l’autor, consulteu la seva web:
http://www.xaviercaparros.com
Facebook de L’art d’educar amb amor:
https://www.facebook.com/caparrosxavier/
Vídeo presentació L’art d’educar amb amor:
https://www.youtube.com/watch?v=QGImSDxGOvw
Adjuntem també el cartell de la xerrada.
Mataró, abril 2017

