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El sexe en l'infant centrarà la xerrada de l'Escola de Pares d'aquest
dijous

Dimarts 18 de maig de 2004
Aquest dijous, 20 de maig, a les 21:30 al CE La Immaculada, tindrà lloc una nova
xerrada en el marc de l'Escola de Pares de Castellar del Vallès. Porta per títol “La
sexualitat en l'infant” i anirà a càrrec de la psicòloga de Psicovallès, Isabel Pardo. A
partir de les qüestions plantejades per nen/es de 6è del CE La Immaculada, la
ponent proposarà una xerrada que intentarà orientar als pares davant els dubtes dels
seus fills/es pel que fa al sexe. A banda de fer saber el contingut dels plantejaments
dels més joves, Isabel Pardo donarà pautes de com els pares han d'abordar el tema
de la sexualitat a casa seva. Després de la xerrada, Pardo, donarà resposta a les
inquietuds de l'audiència assistent. L'Escola de Pares és un projecte que aquest curs
ha arribat a la seva onzena edició, i que és organitzat per les Regidories de Santat i
Benestar Social i Ensenyament, amb la col·laboració de les AMPA dels centres
escolars d'educació primària, secundària obligatòria i l'Escola Municipal d'Adults.
L'objectiu general de l'Escola de Pares és facilitar una informació i un suport
psicosocial i pedagòcic que procuri unes eines a la família, com a nucli encarregat
de garantir el benestar dels infants i adolescents. . La clausura del curs 2003-2004
de l'Escola de Pares tindrà lloc el dijous, 3 de juny, a les 21.30h a la Sala de Petit
Format de l'Ateneu, amb la conferència que porta per títol “Es poden educar els
valors?”. La xerrada anirà a càrrec del filòsof i catedràtic de filosofia de la
Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras, que donarà una visió personal sobre
l'educació i els valors.
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