Espai de família 2018
17 DE MAIG A LES 20 H

3 DE MAIG A LES 20 H

Actitud creativa
Ens hem acostumat a obeir, a consumir respostes
en comtes de generar-les, i mica en mica, sense
adonar-nos-en, ens hem desconnectat del nostre
potencial creatiu. Però si realment volem esdevenir
persones lliures, haurem de re connectar de nou
amb aquesta creativitat, amb aquesta actitud
davant de la vida, doncs serà un element indispensable per a crear el nostre camí de manera
única i original.
Joan Turu, Il·lustrador que es passa el dia de cara a
la paret, no castigat com quan era petit, sinó omplint de color els patis de les escoles amb el seu
alumnat. Pare i a un pas de titular-se en Magisteri d’EI.

10 DE MAIG A LES 20 H

Orientació al llarg de la vida
L’orientació és un procés d’acompanyament en el
desenvolupament de la trajectòria d’una persona.
Generalment quan parlem d’orientació parlem
de joves i del procés d’anar configurant el que
podríem anomenar un projecte de vida en el que
hi ha un projecte formatiu, més o menys clar, un
projecte professional i laboral però també altres
coses. Una persona jove, va configurant a partir de
les seves vivències una comprensió del món que
l’envolta, de sí mateixa i de les relacions i possibilitats que un i altra poden establir. La participació en
activitats de lleure, de caràcter associatiu, cultural,
esportiu, solidari o altres, són també vivències que
construeixen aquest entramat que es concretarà
en el projecte. Per orientar ens cal primer de tot, el
protagonisme de qui ha de bastir el projecte però
també tota una xarxa que comença en els iguals,
la família, el professorat i altres agents del territori.
D’aquest univers, en parlarem al maig.
Marius Martínez, Doctor en ciències de l’educació i professor titular d’orientació professional de
la UAB.

Hiperpaternitat, nou
model de criança?
En una societat cada vegada més incerta i
competitiva, que demana que tot sigui perfecte
—la casa, el cos, el cotxe, les vacances…— els
nens s’han convertit en un nou símbol d’estatus
i els pares hi dediquen tota mena d’esforços per
transformar les criatures en “superfills”. Els nens i
nenes es converteixen en una mena de producte
en un procés que implica una important inversió
econòmica i d’esforços i que recau, principalment, en les mares. Aquest model híper té moltes
derivades, destacant l’estrès que implica a les
famílies a més de la pèrdua d’autonomia dels
nens i la normalització del que s’anomena “baixa
tolerància a la frustració”. Com posar fre a aquest
tipus de criança?
Eva Millet, Periodista i autora del llibre “Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar”.

24 DE MAIG A LES 20 H

Vet aquí una vegada…
(Recursos i estratègies
per explicar contes)
Els contes són els còdols del riu de la vida que
ens ajuden a riure i a plorar, i a arribar al mar plàcidament quan la nostra estona d’estar aquí se’ns
acaba, i que mentrestant fan de filtre a tot allò
que la vida ens regala.
En aquest espai trobareu eines per fomentar l’habilitat de compartir les lectures amb els vostres
filles i fills i sobre la tipologia de contes i llibres
adients per a cada edat lectora.
Mercè Escardó i Bas, Escriptora, formadora i
acompanyant de mestres i pares, bibliotecària
dels nens i pels nens, narradora de contes i sobretot lectora.

Organitza: AMPA de l’Escola Fontmartina • AMPA de l’Escola Matagalls • AMPA de l’Institut Escola La Tordera
AMPA de l’Escola Pont Trencat • AMPA de l’IES Reguissol • AMPA de l’Escola Vallmanya • AMPA del SES Can Record

Obert a tothom • Aforament limitat
Amb el suport de:

EP!

NOU

HORARI
20 h

Les sessions s’acompanyaran d’un petit
refrigeri per fer més agradable l’estona.
Pla per a la convivència juvenil
+ informació: 93 847 96 20

La Quadra, Sala Cultural
Plaça Miquel Martí i Pol
(Masia de Can Rahull)

