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Avui engega un seminari sobre els trastorns dels fills en el marc de
l'Escola de Pares

Dimarts 20 d'abril de 2004
En el marc de l'onzena edició de l'Escola de Pares, avui dimarts, 20 d'abril, s'inicia
un seminari que porta per títol "Els trastorns d'atenció dels nostres fills: com actuar
des de casa", a càrrec de la Fundació Adana. El taller s'adreça a pares amb fills
d'entre 6 a 12 anys. La iniciativa ha comptat amb un elevat nombre d'inscrits, més
d'un centenar, i per tant, s'han hagut d'organitzat tres seminaris sobre la mateixa
temàtica, que seran gratuïts, per tal de cobrir la gran demanda. Precisament avui
s'enceten, simultàniament, dos d'aquests seminaris en els quals hi participaran una
trentena de pares en cadascun d'ells. El tercer i últim seminari començarà el 26 de
maig. "Molts dels pares participants al seminari han estat motivats pels
mateixos mestres dels centres docents, que han detectat algun tipus de trastorn
en els alumnes com la hiperactivitat, la concentració, la resistència o la
monotonia", ha explicat el Cap de la Unitat Sociosanitaria, Joan Elvira. En aquest
seminari, els pares rebran la informació bàsica sobre aquests trastorns d'atenció i
també les eines per treballar amb els seus fills des de casa. Els tres seminaris
consten de dues sessions i tenen una durada de quatre hores. Les dues primeres
sessions dels seminaris que comencen avui, es faran a Ca l'Alberola i al CEIP
Mestre Pla. Les darreres sessions es faran el 27 d'abril. Finalment, el tercer i últim
seminari començarà el 26 d'abril i s'acabarà el 3 de maig. Totes dues sessions
tindran lloc a Cal Botafoc. L'horari dels seminaris és de 21.30 h a 23.00 h.
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