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Els nens aconsegueixen brillar 
quan se’ls assenyala el camí cap 
als seus talents i se’ls allibera 
de les pors. Aquest és el punt de 
partida de Créixer amb valentia, el 
nou llibre de Cristina Gutiérrez, la 
directora del prestigiós projecte de 
La Granja Ability Training Center.

 

DOSSIER DE PREMSA

 

  
  

Segueix-nos a:

L’OBRA

«“Soc valent i no ho sabia!”, em va dir orgullós l’Eloy, 
de 7 anys, quan va descobrir fins a quin punt era 
capaç de fer un munt de coses tot sol, ja que fins en 
aquell moment les hi havien fet els seus pares. No 
s’havia imaginat mai que fos capaç de superar una 
por amb ajuda només de la seva valentia.»

Les emocions poden ser les nostres millors aliades, 
però també les nostres pitjors enemigues. Conque-
rir el territori de la por és, probablement, una de les 
principals missions dels pares.

Educar és una responsabilitat social perquè, algun 
dia, aquests nois i noies hauran de sortir al món per 
convertir-lo, si és possible, en un lloc millor. Però per 
fer-ho, els nostres fills necessitaran valentia, fortale-
sa, confiança i seguretat. Els estem educant per tal 
que desenvolupin aquestes habili tats? Si els sobre-
protegim, estem fem tot el contrari: augmentar les 
pors i la dependència i alimentar la baixa autoesti-
ma en l’adolescència.

Aquest llibre ofereix consells molt concrets per po-
sar en pràctica l’educa ció emocional i aconseguir 
que els nois i noies esdevinguin persones for tes i 
valentes per afrontar els reptes de la vida amb se-
guretat i autoestima. Només sabent qui són, què 
volen i cap a on van podran BRILLAR en el futur.
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Cristina Gutiérrez és educadora emocional i tre-
balla amb infants des de fa més de trenta-cinc anys. 
És també divulgadora mediàtica, conferenciant 
i escriptora de llibres i contes educatius. Dirigeix 
La Granja, Ability Training Center, un projecte que 
compta amb dues granges escola situades a la pro-
víncia de Barcelona i a Madrid per on passen cada 
any més de 18.000 nens i joves per realitzar colònies 
escolars o campaments d’estiu, uns 1.700 mestres i 
gairebé 1.000 pares i mares.

Gràcies als tretze anys dedicats a la investigació, 
ha desenvolupat un mètode basat en l’edu cació 
emocional (El Mètode La Granja ©) amb resultats 
demostrats científicament pel GROP (Grup de Re-
cerca en Orientació Pedagògica) de la Universitat 
de Barcelona. El rigor i la vàlua d’aquest sistema ha 
estat presentat a congressos internacionals d’edu-
cació com ara el AIDIPE (Asociación Interuniversita-
ria Pedagógica) o el CINAIC (Congreso Internacio-
nal sobre Aprendi zaje Innovación y Cooperación), i 
en trobades mèdiques com el Congreso Anual de 
Neurofibro matosis.

Als centres de La Granja s’utilitza aquest innovador 
mètode que també fan servir iniciatives com la de 
l’Emotour, un cicle de conferències gratuït i exclusiu 
per a professionals del món educatiu, que pretén fer 
arribar l’educació emocional a tots els docents d’Es-
panya.

Cristina Gutiérrez és la responsable del programa de 
Gestió Emocional dels nens amb neuro fibromatosi 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i forma 
part del projecte d’educació emocional Masia 360 
del FC Barcelona. A més, és també assessora el De-
partament d’Educació d’Andorra en la nova llei edu-
cativa PERMSEA, formadora d’educació emocional 
a la Universitat Complutense de Madrid i editora de 
la publicació Va d’educació des de l’any 2004.

El seu primer llibre, Entrena’l per a la vida (Platafor-
ma, 2015), es va reimprimir en quatre ocasions.


