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RREPORTATGEAPRIMERA SESSIÓ DEL CICLE EMOTOUR AL PRINCIPAT

La gestió emocional
Experts a tractar comportaments van oferir ahir una xerrada
per a 400 educadors del Principat per gestionar les preocupacions i actituds de nens i adolescents.
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P

otenciar el treball
de l’educació emocional a les aules i
saber com gestionar
les actituds i els comportaments dels infants. Amb aquestes finalitats es va dur a terme
ahir per primer cop al Principat
la sessió del cicle de conferències gratuït Emotour, en un acte
a la sala del Prat del Roure en
què hi van participar més de
400 mestres. Les xerrades de
quatre experts estaven enfocades en la manera com s’han de
gestionar els reptes que més
preocupen els professors com,
per exemple, com tractar els infants sobreprotegits, com relacionar-se amb les famílies i com
entendre’s amb els companys
L’acte va ser organitzat per
l’escola catalana La Granja, que
treballa amb escoles, esportistes
d’alt rendiment i famílies, i va
comptar amb les intervencions

QUÈ HAN DIT

Cristina Gutiérrez
DIRECTORA DE LA GRANJA

“A vegades, un nen
està més pendent
del seu malestar”

Eva Bach
CONFERENCIANT

“Sense emocions no hi
ha aprenentatge i amb
un excés, tampoc”
de professionals i experts en
educació emocional: Eva Bach,
Jordi Amenós, Laia Casas i Cristina Gutiérrez. Guitérrez, que és
la directora de La Granja, va parlar de la necessitat “d’acompanyar” els més joves per millorar
l’autoestima, la inseguretat i la
desconfiaça. “A vegades, és difícil que un nen assoleixi el coneixement perquè està més pen-

dent del seu malestar”, va comentar Gutiérrez, que creu que
els mestre també necessiten “eines” per ajudar a “modular” les
actituds dels alumnes.
Gutiérrez va recordar que un
estudi de la Universitat de Barcelona ha demostrat científicament que les competències
emocionals ajuden a reduir l’ansietat i l’estrès entre els adolescents. “Aquest mètode es pot
aplicar a l’escola”, va manifestar
Gutiérrez. Andorra ha sigut una
de les parades del cicle de conferències, que també ha passat per
les localitats catalanes. Rodríguez també va avançar que estan negociant per obrir un centre com el de La Granja a
Andorra. La conferenciant Eva
Bach, que va parlar de la necessitat que els mestres tinguin cura
de les emocions, va valorar la
importància de l’educació emocional per als estudis. “Sense
emocions no hi ha aprenentatge
i amb un excés d’emocions,
tampoc”, va concloure.

en breu
L’A vol més cooperació
amb el sector privat
BANDORRA LA VELLA. Els tres con-

sellers generals del grup parlamentari liberal han reclamat “la
necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada, de treballar
plegats i donar suport per desenvolupar gran part de les propostes presentades”, va explicar Judith Pallarés després de la
trobada que van mantenir ahir
amb representants de la Confederació Empresarial Andorrana.

El SAAS vol contractar
12 auxiliars d’infermeria
BESCALDES-ENGORDANY. El Ser-

vei Andorrà d’Atenció Sanitària
ha tret un edicte al BOPA per contractar 12 auxiliars d’infermeria,
11 dels quals serien per treballar
a jornada completa i el darrer ho
faria a mitja jornada. Els interessats poden presentar la sol·licitud
signada, acompanyada del curriculum vitae i títols compulsats
abans de dimecres de la pròxima
setmana.

Govern aprova el text refós
de la Llei d’immigració
BANDORRA LA VELLA. El consell

de ministres ha aprovat el text refós de la Llei qualificada d’immigració per tal d’introduir-hi els
canvis fets fins a l’actualitat. Entre
altres, s’han inclòs modificacions
de la Llei de mesures per lluitar
contra el tràfic d’éssers humans i
protegir-ne les víctimes (2017) i la
Llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries
(2018).

