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És difícil entendre's amb els adolescents?
Tipus: [1]
Autor: Clotet Massana, Montserrat [2]
Creació: Publicat per Montserrat Clotet Massana [2] el 08/05/2015 - 10:39

[3]
Amplia mapa [3]
Dades: Dijous, Maig 21, 2015 - 17:00 - 19:00
Adreça: Passeig del Taulat, 266-270
Població: Barcelona
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
Pau López, psicòleg, professor i coordinador de Màster a la Universitat Ramon Llull, oferirà claus i tècniques per
establir una bona comunicació amb els i les adolescents des de la vessant professional. La conferència s'adreça
principalment a educadors/es, integradors/es o professionals dels serveis socials que treballen a centres
residencials, centres oberts, casals o esplais per a joves, però també a pares, mares i a qualsevol persona
interessada en aquest àmbit.
Amb el títol "Entendre's amb adolescents", la conferència farà un repàs a les característiques que descriuen
l'adolescència, per comprendre-la i actuar en conseqüència des de l'atenció personalitzada i la sensibilitat cap al
jovent.
Data: 21 de maig de 2015 a les 17 h.
Lloc: Departament de Benestar Social i Família (Passeig del Taulat, 266-270. Aula de formació 1. Planta 2a.
Barcelona)
Inscripció: les places són limitades i cal inscripció prèvia emplenant el següent formulari [4]
Organitza: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials
Etiquetes: formació
Etiquetes: adolescents
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