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Xerrades per a 
Sant Celoni

Anna Sàlvia, sexòloga

Organitzen: AFA Escola Soler de Vilardell, AMPA Col·legi Cor de Maria, AMPA Escola Bressol El Blauet, AMPA Institut 
Escola Pallerola i Roca, AMPA Escola l’Avet Roig, AMPA Escola Montnegre, AMPA Institut Escola La Tordera, AMPA IES 
Baix Montseny,  AMPA Col·legi La Salle i Biblioteca l’Escorxador Amb el suport de: Ajuntament de Sant Celoni

Obertes 
a tothom 19 h

Sala Bernat Martorell

Com acompanyar la 
sexualitat dels fills
Saps reaccionar davant de certes 
preguntes i conductes? Esperes que 
siguin ells els que preguntin i encara 
no ho han fet….vols que tinguin una 
educació sexual diferent a la teva? 
Vols fer prevenció dels abusos se-
xuals i no saps per on començar… 
compartim informació, experiències i 
recursos per acompanyar-los.

Com educar els 
nostres fills pels 
reptes del futur
El món laboral, el poder del món digital, 
les xarxes socials, la globalització, la 
interculturalitat, el canvi climàtic els 
nostres fills estan preparats per encarar 
aquests reptes? Què podem fer des de 
casa? va més enllà i cal una aliança 
entre família, escola i poble? 

Cuidar l’espai de 
parella quan 
esdevenim família
La parella són dues persones, cada 
una amb la seva motxilla amb el seu 
sistema familiar. Es crea una relació, 
que cal cuidar i mantenir. Amb l’arri-
bada dels fills i filles el sistema creix i 
cada persona ha de reubicar-se i 
trobar el seu lloc. Que significa tenir 
cura dels infants sense oblidar-nos de 
seguir cuidant l’esperit propi i el de la 
parella?”

Com evitem 
l’addicció a 
les pantalles
Les noves Tecnologies ens permet 
interactuar i comunicar-nos, però mal-
grat els aspectes positius, per si ma-
teixes no són ni beneficioses ni perju-
dicials per la salut de l’usuari, depèn 
l’ús que se’n faci pot acabar provocant 
una dependència o addicció.

Jordi Collet, sociòleg de l’Educació

Joan Carles Folia, assessor educatiu, 
empresarial, esportiu i creixement personal

Reyes Font Ballbé, terapeuta Gestalt i especialista 
en Pedagogia Sistèmica
Pilar Farràs Puigpinòs, especialista en Pedagogia 
Sistèmica i Educació Viva

famílies


