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Façana de la Ludoteca

S’inicia el programa "Créixer amb tu", adreçat a famílies amb
infants menors de 3 anys

Dimecres 13 de maig de 2009

La Ludoteca Les 3 Moreres va acollir ahir la primera de les sis xerrades incloses en
el programa Créixer amb tu, una iniciativa que es desenvolupa des de la Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania i que s’adreça a les famílies amb
criatures menors de tres anys.

La xerrada que va tenir lloc ahir portava per títol La incorporació d’una nova
persona a la família i els canvis que es produeixen, i pretenia emfasitzar els
aspectes socials i sistèmics, és a dir, les implicacions de la maternitat i la paternitat,
la compatibilitat de la cura de l’infant amb el món laboral i social, les modificacions
en la vida de les persones, les característiques d’unes bones pràctiques familiars, la
bessonada, la gelosia, com es modifica el context familiar si ha una minusvalia, etc.

Aquest primer taller s’adreçava especialment a pares i mares d’infants de 0 a 18
mesos. La segona i la tercera xerrada, Les atencions bàsiques de la criatura, que ha
tingut lloc aquest matí, i Interacció i comunicació, que es farà dijous, 14 de maig, es
dirigeixen també a pares i mares de criatures de 0 a 18 mesos.

El segon mòdul del cicle, que també consta de tres tallers o xerrades, s’adreça
especialment a pares i mares amb fills i filles de 18 a 36 mesos d’edat. Aquestes
últimes xerrades tindran lloc els dies 21 i 26 de maig i 4 de juny. Totes les xerrades
aniran a càrrec de Covi Folqué Serrano.

L’objectiu del programa Créixer amb tu és assegurar la qualitat de la tasca educativa
de la família i, consegüentment, el desenvolupament harmoniós i equilibrat de les
criatures, així com facilitar que les famílies puguin compartir aspectes rellevants del
desenvolupament dels seus fills i filles.

Cal recordar que totes les sessions es desenvoluparan a la Ludoteca Les 3 Moreres.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la regidoria d’Educació (c/ Església, s/n
–Edifici Massaveu. Tel. 93 715 90 35).
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