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Segurament el pas de la 
primària a la secundària és 
un primer moment de canvi 
important per aquests joves 
que han d’anar assumint, 
amb l’acompanyament de les 
seves famílies, les incerteses 
de la trajectòria vital. A més, 
aquesta etapa coincideix amb 
una entrada a l’adolescència. 
Aquesta xerrada ofereix un 
espai en el qual les famílies 
puguin reflexionar sobre 
com preparar els nostres 
joves per assumir allò que el 
món els anirà portant.

DIMARTS 3
18.30 H

EM FA PÀNIC 
LA SECUNDÀRIA
A càrrec de Joan Carles 
Folia, coach

https://forms.gle/vLPifVorKsSs3Vcd6

https://forms.gle/vLPifVorKsSs3Vcd6


Espai educatiu on pares i 
mares puguin reflexionar, 
preguntar i obtenir 
indicacions envers com 
acompanyar els nostres fills 
i filles davant l’assetjament 
escolar. 
Apuntem com a fonamental 
el tractament de la violència 
com a concepte clau en la 
relació humana per tal de 
vetllar per la comunitat.

DIMARTS 10
17.30 H
ASSETJAMENT: EINES 
I ESTRATÈGIES PER 
EVITAR-LO I ACTUAR 
QUAN APAREIX
A càrrec de Pilar 
Verdeguer, pedagoga

https://forms.gle/FBJ5bHn2Hhsg1jDa7

https://forms.gle/FBJ5bHn2Hhsg1jDa7


“Educar i no cridar” és 
una xerrada que dona 
eines per gestionar amb 
serenitat situacions de la 
vida quotidiana: quan els 
fills no ens fan cas, quan 
fan rebequeries, quan no 
col·laboren... 
L’educadora i sociòloga Alba 
Castellví proposa idees 
pràctiques i senzilles per 
resoldre diverses situacions 
d’una manera educativa i 
serena.

DIMARTS 17
17.30 H

EDUCAR I NO CRIDAR
A càrrec d’Alba Castellví, 
mediadora i assessora

https://forms.gle/BSmzYFr2N8ab3XdZA

https://forms.gle/BSmzYFr2N8ab3XdZA


Eduquem igual a nenes i 
nens? Com influeixen les 
situacions personals i les 
expectatives en el què 
esperem dels infants? Com 
afrontem les diferents 
necessitats i demandes que 
ens fan? Com operen les 
nostres idees preconcebudes 
i els nostres prejudicis? 
En aquesta xerrada volem 
reflexionar sobre la mirada 
que tenim les famílies cap 
als infants i què podem fer 
per acompanyar-los a ser qui 
vulguin ser.

DIMARTS 24
17.30 H

COEDUQUEM A CASA?
A càrrec de Coeducacció

https://forms.gle/rFhMFo9KQc69C1p29

https://forms.gle/rFhMFo9KQc69C1p29


La sessió ofereix un espai 
per a reflexionar sobre els 
avantatges i riscos de l’ús de 
les pantalles en tres àmbits: 
les xarxes socials i internet, 
els videojocs i les apostes 
esportives en línia. 
Durant la sessió treballarem, 
a partir d’exemples pràctics, 
diferents pautes per ajudar a 
les famílies a acompanyar als 
infants i joves a partir dels 12 
anys.

DIMARTS 31
17.30 H

ADOLESCÈNCIA I 
PANTALLES. 10 PAUTES 
EDUCATIVES PER 
FER-NE UN BON ÚS
A càrrec de Xavi Polo, 
tècnic del SAIDP de 
l’Ajuntament de Sabadell

https://forms.gle/jt3FshTgDvq3my4N8

https://forms.gle/jt3FshTgDvq3my4N8

