Àrea de formació i assessorament
MONOGRÀFIC

III. El mensaje simbólico de los cuentos de hades (y cómo pueden acompañar a los
niños en sus procesos de crecimiento)
Dinorah Arrillaga
Los antiguos cuentos de hadas son auténticas escuelas de aprendizaje para la vida. Sus
imágenes y símbolos nos ayudan a entender nuestro trabajo como seres humanos, nos apoyan
en los momentos de cambio, tienden puentes entre el mundo adulto y la infancia, nos llevan
de la mano por nuestros senderos interiores dándonos fuerza y sostén. A los niños pueden
otorgarles consuelo, esperanza en la vida, confianza en sí mismos y recursos para crecer, a la
vez que desarrollan sus capacidades creativas e imaginativas.
Es un taller para conversar, escuchar y reflexionar. Guiados por uno o más cuentos de hadas
iremos entrando en su lenguaje, en sus imágenes, en sus símbolos para poder ir desarrollando
el arte y el oficio de interpretarlos y desde esta comprensión poder llegar a vivirlos y
transmitirlos.

Preu: 40€
25€ (Amics CAIEV)
Places limitades
El procés d’inscripció és el següent:
1.

Les persones interessades envieu un correu electrònic a monograficscaiev@gmail.com per
reservar la vostra plaça, indicant-nos també el vostre nom i dos cognoms, el vostre número de
NIF complert i un número de telèfon de contacte.
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2.

Us enviarem resposta amb l’assignació del vostre número de plaça i aleshores podreu fer
transferència de l’import al número de compte ES05 3025 0018 9814 0000 8178 amb el concepte
“monogràfic Cuentos + data sessió + número de plaça”.

3.

Enviar comprovant de la transferència a monograficscaiev@gmail.com. Si us plau, no envieu el
comprovant directament des del correu electrònic del banc, perquè si el titular del compte bancari
no és l’assistent al monogràfic no us podrem identificar. Envieu-ho sempre des del vostre correu
electrònic personal.

4.

La reserva de la vostra plaça serà vigent fins una setmana abans de la data de la sessió del
monogràfic. Si no hem rebut resposta, aleshores oferirem aquesta plaça a una altra persona
interessada.

5.

Informem que un cop pagada la sessió del monogràfic no es retornaran els diners, sinó que
quedaran reservats per a qualsevol altre monogràfic o activitat que el CAIEV organitza.
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