
EDUCANT 
DE CARA 
AL FUTUR
Curs d’educació familiar 2016

Connectes?
Perquè creiem en l’entrenament, 
no en la sort

www.bell-lloc.org



PROGRAMA: 
EL PODER D’ESTIMAR!
DIVENDRES 14 D’OCTUBRE
20.30 h Comunicar-nos amb èxit
21.30 h Descans
21.40 h La millor empresa del món: el vostre amor
23.00 h Piscolabis

DISSABTE 15 D’OCTUBRE
10.30 h Afectivitat i sexualitat en la parella
11.30 h Descans
11.45 h Educar persones
13.00 h Fi de la Jornada

Doctor en Pedagogia per la Universitat de València. Diplomat en Direcció 
General per l’IESE Business School. Màster en Assessorament Educatiu 
Familiar, Mestre, per la Universitat de València. 
Mestre des de 1968; Orientador des de 1975; Director de les escoles de 
Foment Aitana, d’Alacant i El Vedat, de València. En 1993 va ser nomenat 
director general del Grup Educatiu Foment. El 2002 és nomenat Director 
de l’Àrea d’Educació del Centre Universitari Villanueva, adscrit a la Uni-
versitat Complutense de Madrid. Ha estat President de l’Institut Europeu 
d’Estudis de l’Educació.
Experiència clínica en consulta privada de mediador familiar i orientació 
familiar i matrimonial. És assessor de programes de ràdio i TV sobre te-
mes educatius. Director de Identitas Assessors d’Educació Personalitza-
da. Consultor i auditor de qualitat educativa de centres educatius euro-
peus i llatinoamericans. 
És membre de l’Associació Espanyola d’Orientadors i Psicopedagogs i de 
l’Associació Espanyola de Pedagogia. Ha dirigit i participat en nombrosos 
Congressos, Symposia i Reunions d’Experts en temes educatius, i pronun-
ciat nombroses conferències a Espanya i altres països d’Europa i Amèrica. 
Les seves publicacions sobre temes educatius s’han dirigit, principalment, 
a la formació de professors i pares de Foment de Centres d’Ensenyament. 
El 2001, va publicar “L’Art d’Ensenyar a Estimar”, amb orientacions dirigi-
des a pares i educadors, sobre la sexualitat i l’amor. És coautor de “Com 
personalitzar l’educació: una solució de futur”, publicat el 2007. El 2011, 
“Educació Personalitzada: principis, tècniques i recursos” de la qual és 
coautor i, en preparació, “Motivar per educar millor. Idees per a pares i 
professors”,”Com dir t’estimo“ sobre l’amor conjugal, i ”L’educació de 
la sexualitat i l’amor en la família”. TEMES D’ESTUDI I INVESTIGACIÓ: 
“L’Orientació Educativa al segle XXI: personal, familiar i institucional” / 
“L’Educació de la Sexualitat i l’Amor “/ “La Direcció, Innovació i qualitat de 
l’educació centrada en la Persona”.

INFORMACIÓ DEL CURS:
Preu del curs: 60 euros (inclou un llibre, el sopar-bufet del divendres 
i el servei de guarderia i d’activitats de lleure del dissabte el matí)
Lloc: Aula Magna del col·legi Bell-lloc (Can Pau Birol 2-6, Girona)

El dissabte hi haurà servei de guarderia* (de Llar 0 a P5) i activitats 
de lleure (de 6 a 10 anys): 
El servei de guarderia estarà situat a l’edifici del CEI de Bell-lloc, 
on cal deixar els nens abans d’anar a l’Aula Magna per a la sessió. 
Per als nens i nenes de 6 a 10 anys estan previstes activitats de lleure 
(jocs i esports) amb monitors / monitores adients.
* Caldrà apuntar prèviament els nens a través del formulari o butlleta de secretaria

INSCRIPCIONS: 
A través de www.bell-lloc.org, o bé, a les dues secretaries de l’escola 
(Masia o CEI). 

PONENT: 
JUAN JOSÉ JAVALOYES


