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Xerrades “Escola de famílies”, curs 2016-2017 

 

Benvolgudes i benvolguts 

 

L’AMPA i la comunitat educativa de l’Institut Joan d’Àustria a través del “Programa 
de Suport educatiu a les famílies” -de l’Ajuntament de Barcelona- i dins del nostre 
nou àmbit d’actuació “Escola de famílies”, hem organitzat un taller i una xerrada 
sobre dos àmbits molt diferenciats, que considerem fonamentals per a les famílies, 
tutors/res i/o responsables –especialment per a les que tenen fills i filles en edat 
adolescent o són molt a prop d’arribar-hi-. 

Els dos àmbits que proposem:  

 La seguretat en l’ús de nous entorns de relacions (com Internet) i 

especialment les xarxes socials més conegudes, dins de l’entorn familiar 

i 

 L’acompanyament de les famílies en la superació d’una etapa crítica de la 

vida dels joves: l’adolescència   

considerem que tenen un gran impacte en el dia a dia del nostre alumnat, en el seu 
desenvolupament i en la seva realitat quotidiana. 

Ningú pot obviar que aquesta etapa de les seves vides és una etapa plena de canvis 
en diferents aspectes: físics, motivacions, relacions, preferències, entorn, imatge 
personal... Aquests canvis, de vegades difícils, els han d’afrontar amb l’ajuda de 
tothom, especialment de les seves famílies. 

Esperem la vostra participació en les activitats d’aquesta “Escola de famílies” que 
hem programat per aquest curs 2016-2017. 

Rebin una cordial salutació 

 

Martín Martín Jorge 

Director de l’INS Joan d’Àustria  
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Taller d'estratègia familiar en l'ús segur d'internet i xarxes socials 
(facebook, twitter) a casa 

Descripció breu del taller: El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya CESICAT, 
adreça aquest taller a pares i mares que els interessi posar en pràctica activitats que 
proporcionin seguretat a tota la família en l’experiència d’iniciar-se en la navegació per 
internet i en l’ús de les xarxes socials durant l’adolescència. 

Data i hora: 15/11/2016  18:30 h. 

Formació a càrrec del Sr. Tomás Moré del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya. 

Aforament màxim del taller 18 places 

Anotacions importants: En el cas que el nombre de participants confirmats fos més 
elevat, es reconvertiria el taller al format Xerrada-Demostració (amb aforament 
limitat).  

Formulari d’inscripcions seguint el següent enllaç https://goo.gl/forms/R5kaC9txrjkx4c6h2 

Període d’inscripcions fins el 8 de novembre de 2016, com a data límit 

 

Com acompanyar l'adolescència? 

Descripció breu de la xerrada: Els nois i noies quan creixen passen per diferents etapes 
amb característiques i necessitats diferenciades. Conèixer l’evolució ens ajudarà a 
acompanyar-los en la seva presa de decisions. Com ha de plantejar-se l’adaptació familiar 
vers els nous models relacionals que planteja l’adolescència. Com acompanyar els reptes de 
la recerca d’identitat personal, l’autoestima, la pressió de grup, la importància de la imatge, 
etc.. Com podem treballar l’autonomia i la responsabilitat en els joves?. 

Data i hora: 07/02/2017  18:30 h. 

Formació a càrrec de la Sra. Sandra Moreno 

Aforament limitat   

Formulari d’inscripcions S’obrirà, i es tornarà a informar, a partir del 20 de novembre 

 

 

 

https://www.cesicat.cat/ca/que-es-cesicat
https://goo.gl/forms/R5kaC9txrjkx4c6h2

