
ESCOLA DE PARES I MARES GENER-JUNY 17
PATIS ACTIUS –L’ESPAI INTERIOR I EXTERIOR DE L’ESCOLA COM 
ALIATS PER A UN CANVI EDUCATIU   
·Adreçat a famílies i educadors. 
·A càrrec de: Carme Cols i Pitu Fernàndez. Mestres. 
  Autors del blog: elnousafareig.org
·Data: 3 de febrer de 2017
·Lloc: Teatre Echegaray.
·Hora: 19:00 hores.

PRINCESES I SUPERHEROIS  
REPENSAR LES RELACIONS EN LA ADOLESCÈNCIA DES DE 
LES FAMÍLIES 

·Adreçat a públic en general.
·A càrrec de: Juan Lillo Simon. Sociòleg. Autor de la Guia Laboramorio. 
·Data: 9 de març de 2017.
·Lloc: Sala Gomis.
·Hora: 19:00 hores.

EL TEMPS A DEBAT, TEMPS LECTIU, TEMPS EDUCATIU, 
TEMPS FAMILIAR, TEMPS SOCIAL, ... QUÈ PENSES TÚ? 

·Adreçat a famílies, professorat i públic en general.
·Xerrada- Debat a càrrec de: Mariano Fernández Enguita. Sociòleg, 
  catedràtic de la Universitat Complutense.
·Data: 23 de març de 2017.
·Lloc: Teatre Echegaray
·Hora: 19:00 hores

LA CIUTAT DELS XIQUETS I LES XIQUETES
·Adreçat a famílies, professorat i públic en general.
·A càrrec de: Mar Romera. Presidenta de l’Associació Pedagògica Francesco Tonucci 
·Data: 25 de maig de 2017.
·Lloc: Teatre Echegaray
·Hora: 19:00 hores
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 La majoria de pats d’escola no ens agraden. O almenys són millorables. La

transformació dels pats de les escoles és un procés que demana temps, elaboració de

criteris educatus, ètcs, estètcs, econòmics, de sostenibilitat, mediambientals, amb

un manteniment possible.  Una visió global d'estructura per anar fent pettes

actuacions amb  senzillesa,  d'espais amables, polisensorials, diversifcats, delimitant

zones, vegetació, arbres, bancs, plataformes... que conviden a inventar els jocs i

projectes de xicotets grups.

PRINCESES I SUPERHEROIS

REPENSAR LES RELACIONS EN LA ADOLESCÈNCIA DES DE LES FAMÍLIES

o Adreçat a públic en general.

o A càrrec de: Juan Lillo Simon. Sociòleg. Autor de la Guia Laboramorio.

o Data: 9 de març de 2017. 

o Lloc: Sala Gomis

o Hora: 19:00 hores. 

 Aquesta xerrada s’emmarca dintre d’una campanya impulsada per la Conselleria

d’Igualtat i Polítques Inclusives dirigida a sensibilitzar i previndre la violència de

gènere entre la joventut. Està dirigida concretament a les AMPAs per a que des de

casa transmetem models de relació igualitaris que permeten  conscienciar als nostres

flls i flles  sobre altres formes de relació en la adolescència. Parlarem de superar les

diferències de gènere des de la socialització en la llar, dels micromasclismes més

subtls que no reconeixem com a violència, i de las competències personals i socials

necessàries per a créixer i relacionar-nos com persones completes.

A la primera senyal de maltractaments truca al 016 !


