Xerrades
famílies
Escola
Tàber
Abril-juny
de 2021

Masculinitats,
gènere i
in àncies
Dijous 15
d’abril de 2021
19:00h-20:30h
Taller a càrrec de Xavier Cela i Bertran, antropòleg i
educador especialista en masculinitats, educació i
salut.
Taller participatiu dirigit a famílies amb infants
d’infantil i primària que té com a objectiu re exionar
sobre la construcció sociocultural de les
masculinitats hegemòniques i la in uència que té
aquesta en l’aprenentatge de gènere durant els
primers anys de vida. A partir de les experiències
personals i els dubtes que tinguem en relació a la
criança, construirem un espai on pensar sobre
l’educació dels nostres lls i lles. El qüestionament
de determinats atributs associats a la masculinitat
durant els darrers anys, ha comportat certs canvis a
nivell discursiu que requereixen d’espais de re exió
col·lectius a partir dels quals aprendre a traslladar-los
a l’àmbit de les pràctiques quotidianes.
h ps://zoom.us/j/93560821466?pwd=UmZKQjNiMzFLNDJLRnQrWlEyYjVRQT09
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Passcode: 068094
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Meeting ID: 935 6082 1466

Cuidar-se en
temps de
pandèmia
Dimarts 27
d’abril de 2021
19:00h-20:30h

Xerrada a càrrec de Eva Serrats i Alabau, psicòloga
del CSMA Dreta de l’Eixample.
La pandèmia està generant efectes psicològics, tant
en adults com en nens. En aquesta xerrada
valorarem com ens ha afectat, com ens està afectant
i què podem fer per portar-la de la millor manera
possible. Presentarem les reaccions que pot produir,
recomanacions per adaptar-nos a la situació actual i
obrirem el debat per comentar situacions
especí ques d’interès. Es facilitaran fonts
d’informació o d’ajuda útils (guies, recursos, web,
apps, bot).
h ps://zoom.us/j/96344334587?pwd=Q01uWWNIRkhOOHhCa1hucXlrUHVWQT09
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Meeting ID: 963 4433 4587

Passcode: 876779

Salut mental
infantil: factors
protectors i
detecció de
senyals d’alarma
Dilluns 10 de
maig de 2021
19:00h-20:30h

Xerrada a càrrec
d’Ester Camprodon i
Rosanas, psicòloga
infantojuvenil de
l’Hospital Sant Joan
de Déu.
El procés de desenvolupament cerebral continua
després del naixement, facilitant la consolidació dels
processos cognitius, psicomotors i socioafectius de
l’infant. La major part dels trastorns mentals s’inicien
abans dels 14 anys. L’aparició de problemes de salut
mental pot ser degut a la combinació de diferents
factors. Parlarem de com prevenir algun d’aquests
factors, com detectar signes d’alarma i quan cal
actuar. Suggerirem pautes per estimular i protegir el
cervell durant la infància i les claus de com promoure
una salut mental benestant.

h ps://zoom.us/j/92055828678?pwd=MGVUSUFTZlZBamR5QlRuRkNhQktOZz09
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Meeting ID: 920 5582 8678

Passcode: 224201

Assetjament
escolar: guia per
les famílies
Dilluns 24
de maig de 2021
19:00h-20:30h
Xerrada a càrrec de Jordi Collell i Caralt, psicòleg i
membre de l’observatori europeu de la violència
escolar.
El maltractament entre alumnes no és un fenomen
nou però ha estat poc valorat pels adults malgrat les
greus repercussions que pot tenir sobre els alumnes
i sobre el clima de treball dels centre escolars. Les
escoles que procuren la millora de les relacions
entre els alumnes augmenten substancialment el
benestar de totes les persones que hi conviuen i el
rendiment acadèmic dels alumnes. Explicarem què
és l’assetjament escolar, de quines conductes estem
parlant, els indicadors de risc que hem de conèixer
les famílies, i com podem col·laborar amb l’escola
per a fer-hi front.
h ps://zoom.us/j/94613439616?pwd=NFd5MWFPdWY3bEpFL3Ixd0ptdXVTdz09
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Meeting ID: 946 1343 9616

Passcode: 815884

Pantalles, cervell
i vídeojocs:
divertir-se sense
enganxar-se
Dimarts 8
de juny de 2021
19:00h-20:30h
Taller a càrrec de Francisco Fernández Rodríguez,
psicoterapeuta, DUE i director del Fòrum
Terapèutic Barcelona.
Taller de prevenció i sensibilització sobre els bons
usos de la tecnologia per evitar les tecnoaddiccions.
En aquest taller col·laborarem amb les famílies en la
tasca formativa i educativa dels joves i nens més
petits perquè puguin treure un millor partit dels
recursos digitals. L’objectiu serà que els nostres
infants aprenguin a evitar els riscos dels excessos,
que sàpiguen evitar els perills d’alguns continguts
als que poden tenir accés i que dominin el seu
autocontrol, la seva intimitat, la seva seguretat i el
seu judici crític.
h ps://zoom.us/j/93675299677?pwd=aVRzRjAxc0d4NDVKSnJiYU5KZisydz09
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Meeting ID: 936 7529 9677

Passcode: 407726

