


PROGRAMA

30/05/2022

16.00h Recepció de participants.

16.15h Inauguració de la Jornada a càrrec del

Secretari Autonòmic d'Educació i FP, Sr. Miguel
Soler Gracia.

16.30h Ponència "Impacte de la pandèmia

COVID19 sobre la salut mental infantojuvenil:

perspectiva de l'hospitalització", a càrrec de

Maria Barberà.

17.30h Ponència "Comunicar-se amb

l'adolescent... amb serenitat. Fórmules i tècniques

per no perdre la calma i generar confiança", a

càrrec d'Alba Castellví.
18.30h Descans i pausa per a café.

19.00h Ponència "Parlar del suïcidi salva vides", a

càrrec de Dolors López. 

20.00h Conclusions i cloenda. Dolors López Alarcón
Mestra, terapeuta i assessora de
formació al CEFIRE d'Educació
Inclusiva, desenvolupa la seua
tasca professional al voltant de la
prevenció del suïcidi.

Alba Castellví Miquel
Educadora, sociòloga i mediadora
familiar. Assessora de famílies en
temes educatius amb diverses
publicacions relacionades amb la
importància de la comunicació.

Maria A. Barberà Fons
Psiquiatra en la Unitat de
Psiquiatria de La Fe. La seua
experiència i publicacions se
centren en l'anàlisi de situacions
clíniques en l'adolescència.



PROGRAMA

30/05/2022

16.00h Recepción de participantes.

16.15h Inauguración de la Jornada a cargo del

Secretario Autonómico de Educación y FP, Sr.
Miguel Soler Gracia.

16.30h Ponencia "Impacto de la pandemia

COVID19 sobre la salud mental infantojuvenil:

perspectiva de la hospitalización", a cargo de

Maria Barberà.

17.30h Ponencia "Comunicarse con el y la

adolescente... con serenidad. Fórmulas y técnicas

para no perder la calma y generar confianza", a

cargo de Alba Castellví.
18.30h Descanso y pausa para café.

19.00h Ponencia "Hablar del suicidio salva vidas",

a cargo de Dolors López. 

20.00h Conclusiones y clausura. Dolors López Alarcón
Maestra, terapeuta y asesora de
formación en el CEFIRE de
Educación Inclusiva. Desarrolla su
actividad profesional sobre la
prevención del suicidio.

Alba Castellví Miquel
Educadora, socióloga y mediadora
familiar. Asesora de familias en
temas educativos con varias
publicaciones relacionadas con la
importancia de la comunicación.

Maria A. Barberà Fons
Psiquiatra en la Unidad de
Psiquiatría de La Fe. Su experiencia
y publicaciones se centran en el
análisis de situaciones clínicas en la
adolescencia.


