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Doctora en Psicologia amb experiència en totes les etapes educatives, és especialista 
en orientació familiar i escolar amb una àmplia experiència en totes les etapes 
educatives. És també professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i directora del curs de postgrau Orientació i 
estratègies per al debat educatiu en el context familiar, de la UAB. També col·labora en 
l'Espai de debat educatiu en el territori amb i per a les famílies. Així mateix, intervé en 
diversos mitjans de comunicació, on tracta sobre temes educatius. D’altra banda, és 
col·laboradora habitual del Diari ARA en el suplement "Ara Criatures i autora de 
diversos llibres. 
 
Al llarg de la xerrada tractarà els següents temes: Per què fan rebequeries? Els hem de 
dir que no a moltes de les seves demandes? Són massa petits per que facin el què els 
proposem? Són capaços d’escollir el què volen i quan ho volen? Què n’esperem d’ells? 
Com ens veuen els nostres fills? saben quins són els nostres límits? Habitualment 
evitem moltes ocasions per no enfadar-nos i o enfrontar-nos, és necessària la 
disciplina? On és el límit entre la disciplina i l’autoritarisme? Exigim massa als nostres 
fills o tendim a ser excessivament condescendents amb ells? Com hem de parlar amb 
ells de temes tan difícils com el sexe o la mort? Com resoldre el sempre complicat 
tema de l’alimentació? 
 
Segurament molts de nosaltres ens hem preguntat, en moltes ocasions, com podem 
ajudar als nostres fills en el seu dia a dia. Esperem que aquesta xerrada ens doni una 
mica de llum i algunes eines per tirar endavant amb el repte que és l’educació dels 
nostres fills. 
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