El cicle ‘Xerrades per a famílies i docents’ torna amb nou conferències d’octubre a maig
dilluns, 18 d'octubre de 2021 10:54

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, ha programat un total de nou
conferències del cicle ‘Xerrades per a famílies i docents’, que enguany compleix la quarta
edició. Les xerrades es desenvoluparan des del mes d’octubre fins al mes de maig i compten
amb la col·laboració del Centre de Professorat de Formentera i les AMIPAs de l’illa.

La primera de les xerrades serà ‘Com potenciar l’esperit crític del meu fill o filla’, a càrrec de
José Carlos Ruiz Sánchez, doctor en filosofia, conferenciant i autor de llibres com ‘El arte de
pensar’. La xerrada se celebrarà el 21 d'octubre a les 17 hores a la sala de plens del Consell,
ubicada al costat del Centre de Dia.

El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha mostrat la seva satisfacció per tornar a fer
tot el cicle de xerrades de manera presencial perquè “l’ambient que es crea com a espai de
formació, informació i intercanvi d’idees i experiències és ideal per aconseguir l’objectiu de
prevenir el desenvolupament de conductes problemàtiques i donar suport a les famílies i
docents de l'illa en les seves respectives tasques".

Programa ‘Xerrades per a famílies i docents’

21 d’octubre: ‘Com potenciar l’esperit crític del meu fill o filla’, per José Carlos Ruiz.
11 de novembre: ‘Alimentació conscient. L’art d’estar present mentre menges’, per Lydia Micó.
25 de novembre: ‘Quan educam en positiu, tots hi guanyam!’, per Cristina Torres.
20 de gener: ‘Els adolescents avui. Estimar-los i educar-los quan més ho necessiten’, per
Jaume Funes
10 de febrer: ’Xarxes i pornografia, què feim com a famílies?’, per Lluís Ballester.
10 de març: ‘I si el meu fill o filla consumeix drogues?’, per Alícia Bustos.
31 de març: ‘Com educ els meus fills o filles per evitar que pateixin o exerceixin violència?’, per
Marina Marroquí.
7 d’abril: ‘Acompanyament als processos de pèrdua i dol en infants i les seves famílies’, per
Belén Calafell.
5 de maig: ‘Educació emocional per a famílies i docents’, Raül Genovés.

Totes les sessions es duran a terme a la sala de plens del Consell de Formentera a les 17
hores. A més, s’oferirà un servei d’acollida per a infants. Tots els menors han de portar
mascareta i s’aplicaran les mesures sanitàries vigents en el moment de l’activitat. Les persones
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interessades han de fer reserva prèvia al correu educaciosocial@conselldeformentera.cat o al
telèfon 971 321 271.

14 d’octubre de 2021
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

2/2

