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Maria Jesús Comellas inaugurarà dijous la XV edició de l'Escola de
Pares i Mares

Dimarts 16 d'octubre de 2007
Comellas és doctora en Psicologia de la UAB i dirigeix la secció Escola de pares
dins del programa Els matins de Catalunya Ràdio Maria Jesús Comellas serà
l'encarregada de pronunciar la conferència inaugural de la quinzena edició de
l'Escola de Pares i Mares. La ponència, que tractarà sobre el que haurien de ser avui
les escoles de pares i mares, tindrà lloc a la Sala de Petit Format de l'Ateneu a partir
de les 21.30 hores. Comellas és doctora en Psicologia de l'UAB, i també és directora
de la secció Escola de pares dins del programa Els matins de Catalunya Ràdio. A
més, Comellas ha publicat diversos llibres, l'últim dels quals porta per títol Escuela
de Padres: las claves para educar a nuestros hijos. De la mateixa que durant el curs
2007-2008, l'Escola de Pares i Mares pretén en aquesta 15a edició posar èmfasi en
els tallers pràctics, d'una o més sessions, que permeten treballar els temes proposats
més a fons. El curs es divideix en diferents activitats programades per a pares i
mares d'infants de fins a 3 anys, d'alumnes de primària i d'alumnes de secundària.
En el primer dels casos, la Secretaria de Famílies i d'Infància del Departament
d'Acció Cívica i Ciutadana desenvoluparà per segon any consecutiu el programa
"Créixer amb tu", un cicle de sis tallers que tracten diversos aspectes rellevants del
desenvolupament infantil d'aquesta etapa evolutiva. Les sessions tindran lloc a
l'Escola Municipal El Coral. Pel que fa a la proposta de formació per a pares i mares
d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, la llista d'activitats propostes inclou xerrades i
seminaris-taller que tractaran temes com les emocions i conductes dels infants, el
desenvolupament psicoafectiu, l'expressió de sentiments, la sexualitat en l'infant o
els nous tipus de famílies que existeixen en l'actualitat. Els pares i mares amb fills
adolescents o preadolescents, per la seva banda, podran assistir a xerrades i tallers
on es parlarà sobre com entendre millor l'adolescència, la salut emocional dels joves
o les normes i límits per a la convivència a casa. Tant aquestes propostes com les
adreçades a famílies amb fills o filles de 3 a 12 anys tindran lloc a Ca l'Alberola.
L'Escola de Pares i Mares és un projecte organitzat per les regidories de Benestar
Social i Salut i Ensenyament de l'Ajuntament, amb la col·laboració de les AMPA
dels centres escolars d'educació primària i secundària obligatòria de la vila. El seu
objectiu general és facilitar informació i suport psicosocial i pedagògic que doti
d'eines educatives útils a la família com a nucli encarregat de garantir el benestar
dels infants i adolescents. En aquest sentit, la regidora de Benestar Social i Salut,
Mercè Giménez, ha explicat que, amb l'Escola de Pares i Mares, "des de les
diferents regidories de l'Ajuntament de Castellar fomentem tant activitats
formatives com espais per compartir experiències pels pares i mares amb
l'objectiu de facilitar-los les eines i els coneixements per créixer amb el fill
vetllant pel seu benestar global". Per assistir a les propostes previstes dins de la
XV Escola de Pares i Mares només cal adreçar-se, els dies i hores previstes, als llocs
on aquestes es porten a terme. Per a més informació sobre la programació, que
finalitzarà el 12 de juny amb la conferència Educar de molt bon humor, a càrrec del
periodista Carles Capdevila, podeu adreçar-vos a les regidories de Benestar Social i
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Salut (tel. 93 714 40 40) o d'Educació (tel. 93 715 90 35).
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