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Més suport a les famílies en l’àmbit de
l’educació
Aquest dissabte 12 de març es posarà en marxa el 4t cicle de
xerrades organitzat en el marc del Pla Educatiu de Ciutat amb la
família com a protagonista. El proper mes d'abril començarà la 3a
edició del “Créixer en família”, un espai de suport adreçat a pares i
mares.
Aquesta setmana s’enceta el quart Cicle de Xerrades per a Famílies, una de les
accions consolidades del Projecte Educatiu de Ciutat de Montornès que té l’objectiu
d’assessorar i acompanyar mitjançant la formació a les famílies en la criança dels fills.
En aquesta edició, el cicle torna a incloure tres sessions que aniran a càrrec de
persones de reconegut prestigi en l’àmbit de l’educació i les ciències socials.
La primera tindrà lloc el dissabte 12 de març i és una proposta teatral amb dinàmiques
de grup, de la companyia Teatre del Buit, titulada “Ponts per a la relació família
escola: Una cooperació possible”.
La segona sessió es farà el 9 d’abril conduïda per Esther Hierro, educadora social
especialista en comunicació i experta en educació en temps d’oci.
El cicle es clourà el 28 de maig amb una xerrada del filòsof i periodistaCarles
Capdevila sobre com educar amb humor.
Totes les sessions es duran a terme a les 12 del migdia a la Sala Parroquial de
l’església de Sant Sadurní, són gratuïtes i compten amb un servei de monitoratge a
càrrec de l’Esplai Panda.

Torna el Créixer en família
Al costat de les xerrades, el proper mes d’abril es posarà en marxa la tercera edició
del Créixer en família adreçat, en aquesta ocasió, a pares i mares amb fills d’entre 6 i
12 anys.
El programa, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, inclou 6 trobades guiades i dinamitzades per un professional expert en
dinàmiques familiars. Es tractaran qüestions com l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la
resolució de conflictes, etc.
Per participar, cal inscripció prèvia al Centre Infantil la Peixera, de dilluns a divendres,
de 15 a 20 h.

