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3 de març a les 19h

ACCEPTAR I ADAPTAR-NOS A LA 
NOVA NORMALITAT
Estem vivint una situació desconeguda per a 
tots, també pels nostres fills. Abans no havíem 
viscut cap episodi igual i d’aquestes dimensions 
i tot plegat ens provoca incertesa, desconeixe-
ment i amb alguns casos angoixa i por. Aquesta 
xerrada està pensada per acomodar aquesta si-
tuació  a la nostra manera de viure, de relacio-
nar-nos amb els amics, amb els familiars i amb 
tot allò que fins ara era habitual a les nostres 
vides i a la dels nostres fills. 

https://meet.google.com/quk-fuzs-ouo

25 de març a les 19h

EVITEM L’ABÚS A LES 
PANTALLES. ON ENS PORTA?
A quina edat li he de comprar un mòbil? 
Quin tipus de mòbil és el més adequat? 
Quanta estona pot jugar amb la video-
consola? i la tele, quan i quanta estona 
l’ha de mirar?... Aquestes són algunes 
de les preguntes més freqüents. De 
ben petits a les seves mans cauen tot 
tipus de dispositius, som els adults els 
que hem de vetllar per donar resposta a 
aquestes preguntes amb un comporta-
ment, responsable, afectiu però decidi-
dament educatiu.

https://meet.google.com/ede-iwsb-nzi

15 de març a les 19h

COM ENFOCAR L’ETAPA 
ADOLESCENT 
L’adolescència és el segon naixement de 
les persones. Els canvis físics, hormonals 
influeixen en el comportament dels nos-
tres infants que a partir d’ara començaran 
a descobrir el món amb la feina de con-
solidar la seva personalitat. Ajudem-los 
en aquesta etapa de revolució i de xoc 
generacional i fem que el seu creixement 
estigui acompanyat d’uns aprenentatges 
sòlids i definitius.

https://meet.google.com/etp-uxzh-wbt 

8 d’abril a les 19h

PARE, MARE AJUDEU-ME A 
CRÉIXER I NO EM SOBREPROTEGIU 
Sovint protegim massa als nostres fills i filles i 
ens pensem que és una bona manera de pre-
parar-los per a un futur que arribarà ràpid. Hem 
d’acompanyar-los però acceptant que tindran 
èxits i fracassos, alegries i frustracions. No fer-
ho els farà febles front les experiències que els 
tocarà viure d’adults. L’excessiu proteccionisme, 
anirà en contra de la seva preparació per a la vida.

https://meet.google.com/nwe-cwkx-ptc


