
Finalitat

Oferir una xarxa de suport per a
mares i pares 
d´́adolescents, 

on poder trobar respostes als
dubtes, adaptant les pautes i les

orientacions a cada situació
particular i poder acompanyar 

ládolescencia amb més coratge i
confian¢a.
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Conèixer i comprendre la etapa de l.adolescencia és el primer pas per
poder acompanyar-la com es mereix. En este taller entendràs les diferents
etapes i els canvis que es transiten a nivell cerebral, físic i psiquic. També
diferenciarem les conductes que són naturals en l.etapa d.aquelles que no
ho són i on cal realitzar intervenció

Ajudar a les persones adolescents a descobrir que les motiva i se.ls dona
bé és fonamental per ajudar-les a prendre una decisió amb la que puguen
comprometre's. En este taller aprendràs estrategies per acompanyar a les
persones adolescents a descobrir la seua vocació

 Acompanyar l ́autoconcepte de les persones adolescents és vital en esta
etapa on estàn definint la seua identitat. Ajudarlos i ajudar-les a que
aprenguen a valorar-se, estimar-se i que puguen establir vincles sans és
clau, i encara que tot no depén de tu com a mare/pare, en este taller
prendrem consciència de qué podem fer

Temàtiques i dies

22 Octubre  Benvinguda Adolescència

 Identitat i Autoestima26 Novembre

28 Gener  Motivació i Orientació Laboral



 
La comunicació és una de les peces claus que et permetran seguir
alimentant la relació amb el teu fill o filla adolescent. Mantindre el vincle
és molt important per poder acompanyar-los i acompanyar-les en esta
etapa de tants canvis. Es este taller aprendràs a comunicar-te tenint en
compte les característiques de la etapa i t.emportaràs recursos i pautes

En este taller aprendrem com acompanyar la sexualitat en l ́etapa de          
 l ́adolescencia de manera sana, responsable i segura.
 Reflexionarem també al voltant de què podem fer per ajudar a les i els
adolescents a viure i explorar la seua sexualitat amb confian¢a i respete

Temàtiques i dies

1 Abril Comunicació

27 Maig Sexualitat



 enviant un correu a

cridant  

 Quan: 
dissabtes de 11:00 a 13:00

 
 Inversió: 25€/taller

 Òn:
Marta López Yoga&Mindfulness

c/ Ronda Sur, 19, Baix
03820 Cocentaina (Alacant)

Cal reservar:

neus@adolescentesconrumbo.com  

630 011 877                                               
661 744 231

 
La meua passió és guiar als jóvens i
adolescents des de els 11 fins el 80

anys (tots els adults tenim un
xiquet dins) i per a això he creat el
meu projecte personal en el desig
de contribuir a sembrar les llavors

de la comunicació, comprensió
alegria i pau

Vols saber
mes de Neus?

Llicenciada en Pedagogia en la
Universitat de València

 
Necessitat específiques en suport

educatiu (Col·legi Oficial de Pedagogs y
Psicopedagogs de la Comunitat

Valenciana).
 

Rebirthing (Madhu. Escuela Namasté)
 

Risoteràpia integrativa (Salud Creativa)
 

Terapeuta Sistèmica Transpersonal
(Escuela de Desarrollo Transpersonal)

 
Disciplina Positiva (Asociación de

Disciplina Positiva en España con Bibiana
Infante).

 
Coaching Educatiu Infanto juvenil y
Familiar (Escuela Eleva Coaching)

 
Formació en el mètode dels 7 colores per
a desenvolupar el potencial de xiquets i

adolescents
 

Formació Internacional en
l'acompanyament a xiquets, adolescents

i famílies baix la mirada gestàltica i
relacionada (Escuela el rincón de las

cartas)


