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COMENÇAR UN NOU CURS AMB ALEGRIA 
Com motivar-nos nosaltres i com motivar infants i adolescents 
• Dues necessitats educatives essencials i tres tipus de motivacions per fer les coses.  
• L’alegria com a factor de motivació i com a actitud de vida. Sentit i visions diverses. 
• Beneficis i repercussions educatives de l’alegria i de l’optimisme. 
• Ingredients necessaris per cultivar la “flor” de l’alegria en l’educació i en la vida. 
• Un bon grapat de motius per estrenar un nou curs amb alegria. 
 

Eva Bach Cobacho - ressenya professional breu 
(Manresa, 1963) Llicenciada en Ciències de l’Educació per 
la UB. Pedagoga, mestra, escriptora, formadora de 
formadors, orientadora familiar, professora de diversos 
màsters i postgraus universitaris, i mare de dos fills. 

Pionera i promotora de l’educació emocional en els àmbits 
familiar i escolar a Catalunya i en altres Comunitats 
Autònomes. Formadora i assessora pedagògica en diverses 
institucions. Experiència docent de 7 anys com a mestra. 
Formada en Psicologia i Psicoteràpia Humanista, i en 
Pedagogia Sistèmica.  

Columnista del Diari ARA Criatures, col·laboradora del 
programa de Catalunya Ràdio “L’ofici d’Educar” i de 
diversos mitjans de comunicació. 

Ha dirigit l’Escola de Mares i Pares de l’Institut Gestalt de Barcelona, ha estat formadora 
al Futbol Club Barcelona i és una de les ponents de l’Emotour. 

Autora de diversos llibres: Educar per estimar la vida (2017); La bellesa de sentir. (2015); 
Por amor a mi familia (2013); Adolescentes "qué maravilla" (2008); La 
Asertividad.(2008); Des-educa’t (2004); Sedueix-te per seduir (2002); etc.  

Creadora, amb la professora Montse Jiménez, del projecte “Comunicació Educativa 
amb Cor”. Conjuntament, han elaborat els documents: “17 punts per ajudar els 
adolescents a transformar emocions difícils” i “10 orienta-consells per escollir estudis” i 
“12 actituds educatives en clau emocional”, basats en treballs de camp. Són autores 
d’un llibre sobre Educadores i educadors influencers, que sortirà aquest any 2019, amb 
recursos i eines per convertir-nos en la millor influència per als adolescents. 
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