
Tercer Cicle de
conferències

“La infància i
l’adolescència
avui”

ORGANITZA:

 Col·lectiu de refl exió 
 sobre la infància 
 i l’adolescència

El punt
de l’interrogant

ww w.elpuntdelinterrogant.cat 

BONES PRÀCTIQUES:

• Atendre valors universals tant en 
infants com en adolescents.

• Educar l’infant i l’adolescent en 
la consciència del domini del seu 
propi destí.

• L’infant madura abans del que ens 
pensem.

• Cal situar els infants i els adolescents 
en entorns estimulants.

• Continuant ajudant a l’adolescent 
en el seu procés formatiu com a 
persona humana.

PRESENTACIÓ:

Les experiències de les primeres 

èpoques de l’ésser humà són les que 

condicionaran la majoria de decisions 

i camins majors, que cadascú prendrà 

per a la resta de la pròpia vida. Convé, 

doncs, dedicar-hi una atenció especial. 

Aquestes sessions pretenen que pares, 

familiars i educadors refl exionem sobre 

les millors pràctiques per manegar amb 

èxit aquesta gran responsabilitat que és 

l’educació infantil i juvenil.

CONFERENCIANTS:

Chema Duque                    
Psicòleg

Lluïsa Vera     
Mestra i Psicopedagoga

Núria Colomer   
Llicenciada en Filosofi a

Montserrat Masvidal    
Grau en RRLL

Josep Torrents                            
Psicòleg 

Imma Lizondo         
Doula i Acupuntora   

Les trobades es faran a

Edifi ci Calisay
Riera pare Fita, 31

Arenys de Mar

     INFORMACIÓ:

Francesc  687541425

Imma      647728008

Núria  679151806

COL·LABORADORS:

CENTRO KUMON ARENYS DE MAR - CENTRE 
Matemàtiques - Lectura

C/ Església, 78, bxs. · 08350 Arenys de Mar
T. 937925715 · kumonarenys@gmail.com · www.kumon.cat

AMB EL SUPORT DE:

Especialment dirigit a:
Pares, familiars, educadors, psicòlegs, 
pedagogs i a tota persona interessada 
en el cicle de conferències.Riera Pare Fita, 5708350 Arenys de Mar (BCN)

tlf. 93 792 57 24  ·  isafuset@gmail.com

L‛educació és la vacuna 
contra la violència i la 

ignorància.



OCTUBRE 2017

DIJOUS: 19 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: Problemes i solucions.   

 Una visió des de la Teràpia  

 Breu Estratègica.

PER: Chema Duque

RESUM: Les difi cultats que afrontem, 
sovint acaben convertint-se en problemes 
que afecten el nostre benestar. Les 
solucions que adoptem per tal de fer 
front a aquestes difi cultats tenen un paper 
clau en la formació dels problemes. Què 
podem fer quan la solució és el problema?

NOVEMBRE 2017

DIJOUS: 9 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: Autoestima i creixement      

PER: Josep Torrents

RESUM: Si un s’estima a sí mateix, 
la capacitat per estimar els altres es 
multiplica i la recompensa augmenta en 
la mateixa mesura. L’amor és el motor que 
mou el món, és el més noble i gratifi cant 
dels sentiments.

DESEMBRE 2017

DIJOUS: 14 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: Comunicació i relacions humanes.      

PER: Chema Duque

RESUM:  La comunicació entre els éssers 
humans representa la base de la vida i 
de l’ordre social. El seu estudi ens permet 
entendre les relacions humanes més enllà 
de la comprensió de les ments individuals 
dels qui ens comuniquem.

GENER 2018

DIJOUS: 11 i 25 a la Sala Noble  

HORARI:  18 a 19’30 hores                   

TEMA: L’ Inici de la Vida      

PER: Imma Lizondo

RESUM:  L’inici de la vida és un moment 
crucial. Representa un gran canvi 
transformador per a les dones i les famílies. 
Com cuidem aquests primers moments és 
essencial per al futur desenvolupament 
dels nostres fi lls, per al benestar de la 
família i per al futur de la nostra societat. 
Què necessita la mare i el bebè per a 
tenir un naixement respectat? Com s’inicia 
la lactància materna? Com ens podem 
preparar per a tenir un bon postpart? Ens 
plantejarem un pla d’acció per retornar la 
confi ança en el cos de la dona i preparar 
tot allò que cal per donar la benvinguda en 
aquest món als nostres fi lls.

FEBRER 2018

DIVENDRES: 9 a la Sala d’entitats 

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: Fotoacció I  

PER: Lluïsa Vera

RESUM:  Taller d’habilitats socials 
impartit amb adolescents on la fotografi a 
és el mitjà creatiu que s’ha utilitzat per 
refl exar i entendre què els hi passa als 
joves i posicionar-se amb un criteri. Es 
tracten diferents problemàtiques socials 
que poden tenir els joves a determinats 
moments de l’adolescència. Es fa 
mitjançant el treball en EQUIP, el DEBAT, 
la REFLEXIÓ i les DINÀMIQUES DE GRUP.  

MARÇ 2018

DIVENDRES: 9 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: Fotoacció II    

PER: Lluïsa Vera

RESUM: Lligat amb el dia anterior 
continuarem tractant temes com: 
l’AUTOCONEIXEMENT (l’autoestima, la 
imatge i les emocions), els PREJUDICIS 
i els ESTEREOTIPS, la RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES i la COMUNICACIÓ: saber 
ESCOLTAR I PARLAR.

MAIG 2018

DIJOUS: 10 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 21 hores                   

TEMA: El nen, el primer fi lòsof   

PER: Núria Colomer

RESUM: L’educació NO s’ha d’entendre 
com la instal·lació de normes i lleis, sinó 
que s’ha d’ensenyar a “problematitzar” 
el món en el que vivim, i així  poder 
transformar-lo. Els nens han de saber 
que en el món no hi ha coses defi nitives, 
sinó que poden ser d’una altra manera. 
Hem de fer que els nostres infants tinguin 
un punt de vista crític del món. Des de 
la fi losofi a, no es pretén trobar respostes 
sinó generar dubtes, i preguntes del tipus  
“perquè les coses són com són i no són 
d’una altra manera....”

MAIG 2018

DIJOUS: 23 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 20 hores                   

TEMA: Què comporta educar amb límits I

PER: Montserrat Masvidal

RESUM:  Parlarem d’allò que resulta 
d’una educació amb límits o sense ells.

JUNY 2018

DIMECRES: 20 a la Sala Noble  

HORARI:  19 a 20 hores                   

TEMA: Com educar amb límits II 

PER: Montserrat Masvidal

RESUM:  Com ser conductors dels adults 
del futur que formaran part d’una nova 
societat, diferent a l’actual i procurant que 
sigui millor.


