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És important inscriure’s dins els terminis 
corresponents a cada activitat.
Les places són limitades.
Totes les activitats es portaran a terme a 
partir d’un mínim d’inscripcions i es seguirán 
totes les mesures de protecció i prevenció 
derivades de la situació de la pandèmia.
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Xerrada (en línia) – Repensem l’escola?

Xerrada a càrrec de Gino Ferri adreçada a 
famílies de tots els nivells educatius i a 
professionals de l'educació.
Per què avui el canvi educatiu és ser tan 
important i necessari?
Reflexionarem i parlarem de les claus per 
repensar i transformar l’educació: la funció 
educativa de l’escola, el concepte d’infància i 
aprenentatge en la situació actual.

Xerrada – Ni prínceps blaus ni princeses 
promeses: Educar sense estereotips de
gènere a la primera infància 

Com ets sents quan el teu fill es vol posar un
vestit o et demana que li pintis les ungles?
Com a pare o mare tens dubtes de quina
resposta donar en diferents situacions del dia
a dia en relació als estereotips?
Reflexionarem sobre com educar d’una 
manera respectuosa i lliure d’estereotips, per 
contribuir a l’educació no sexista dels més 
petits i de les més petites de casa.

Taller – Música en família

Com a llenguatge que és, la música permet
relacionar-nos afectivament des del primer
moment amb els infants. A través de
cançons, ritmes, jocs de falda, petits
instruments, etc., crearem un espai on pares i
mares podreu compartir amb els vostres
fills/es un temps dedicat a la descoberta d’un
món sonor alhora que reforçar els vincles.

Lloc – En línia
Dia – Dilluns 5 octubre
Hora – De 18 a 19:30h.
Preu – Gratuït
A càrrec de – Gino Ferri, mestre de Reggio 
Emilia (Itàlia) i formador de formadors.
Inscripcions – Fins el 30 de setembre

Lloc – Pavelló. Perafita
Dia – Dimarts 27 d’octubre
Hora – De 17:30 a 19:30h
Preu – Gratuït
A càrrec de – Associació Candela
Inscripcions – Fins el 20 d’octubre

Lloc – El Casal St. Bartomeu del Grau
Dia – Divendres 13 de novembre
Hora – De 17:15 a 18:15h (famílies amb
infants de 0 a 3 anys) i de 18:30 a 19:30h
(famílies amb infants de 3 a 6 anys)
Preu – Gratuït
A càrrec de – EMAL
Inscripcions – Fins el 30 d’octubre

Tardor SET

DES

Amb el suport dels
ajuntaments del Lluçanès.


