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• Quin sentit tenen les normes i límits. Per a què són importants. 
• Com han de ser per educar en positiu i ajudar-los a créixer emocionalment 

sans. Alguns exemples i casos pràctics. 
• Algunes estratègies i procediments per aconduir emocions difícils. 
 

 

Ressenya professional breu, 2017 
 

Eva Bach Cobacho  
(Manresa, 1963) Pedagoga, mestra, escriptora, formadora de 
formadors, terapeuta i orientadora familiar, professora de 
diversos postgraus universitaris i mare de dos fills. 

Experiència docent de 7 anys a infantil i primària. 

Especialista i investigadora en emocions, comunicació i 
relaciones humanes. Pionera i promotora de l’educació 
emocional en els àmbits familiar i escolar a Catalunya i en altres 
Comunitats Autònomes.   

Columnista del Diari ARA, membre del Consell Assessor de la 
revista “Viure en família” i col·laboradora habitual de diversos 
mitjans de  comunicació.  Formada  en Psicologia  i  Psicoteràpia 

Humanista. Postgrau en Pedagogia Sistèmica. Terapeuta en Constel·lacions Familiars. Ha 
estat formadora de l’Institut Gestalt de Barcelona, on ha dirigit l’Escola de Mares i Pares.  

Creadora, amb la professora Montse Jiménez, del projecte “Observatori de la Comunicació 
Educativa”, adreçat a professorat, famílies, alumnes i societat en general. Conjuntament, 
han elaborat el document: “Del bressol al cor. 17 per capgirar el 17”, una guia pedagògica 
per ajudar els adolescents a gestionar les emocions difícil i preguntes sense resposta 
derivades dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils: http://www.evabach.cat/17-x-17/   
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Autora de diversos llibres: Educar per estimar la vida (2017); La bellesa de sentir. De les 
emocions a la sensibilitat. (2015); Por amor a mi familia. La fuerza emocional del vínculo con 
nuestros padres. (2013); Adolescentes "qué maravilla". (2008); La Asertividad. Para gente 
extraordinaria. (2008); El divorcio que nos une. (2007); Des-educa’t. Una proposta per viure i 
conviure millor. (2004); Sedueix-te per seduir. Viure i educar les emocions. (2002); etc. 
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