
CiCle de xerrades dels instituts de GràCia 

L’adolescència és una etapa vital en que els nostres fills i filles van definint la seva iden-
titat, sovint en contraposició amb allò establert i posant en qüestió els plantejaments 
dels adults. Els adolescents viuen la vida amb passió i intensitat, i això és un dels mo-
tors que fa moure i canviar el món... de resignació i passotisme ja en tenim massa en 
el món dels adults! Però aquesta actitud té una altra cara de la moneda: gestionar els 
múltiples conflictes que comporta l’adolescència no és fàcil per als pares, mares i edu-
cadors. Com podem gestionar quan a casa vivim conflictes diaris amb els nostres fills 
i filles? Com podem ajudar-los a posicionar-se davant dels conflictes del nostre món? 
Com ajudar-los a respectar a tots els que els envolten, amb totes les seves diversitats?

Lloc de les tres xerrades: Institut La Sedeta (c. de la Indústria, 67, 08025 Barcelona)  
Apunteu-vos per poder fer una previsió de l'espai: https://forms.gle/cL5LbXAav5hhBjRg7

14a Escola de pares i mares dels instituts de Gràcia / AFA instituts: Vila de Gràcia, Montserrat Roig, La Sedeta i Teresa Pàmies

Dimarts 25 de febrer 18:15h

ESTIMAR  
ELS I LES ADOLESCENTS 
QUAN SEMBLEN 
INSUPORTABLES
Quan educar significa gestionar 
riscos i conflictes

Xerrada a càrrec de Jaume Funes, 
psicòleg, educador i periodista,  
especialista en el món adolescent.
*Venda de llibres per part de Llibreria Atzavara.

Dimarts 17 de març 18:00h

EINES PER LA REFLEXIÓ 
ENVERS LA DIVERSITAT 
I ELS EIXOS DE 
DISCRIMINACIÓ
Coneixerem el testimoni d’una 
persona que ha viscut la 
discriminació en primera persona.

Taller de 2h a càrrec de  
l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI  
de l’Ajuntament de Barcelona

Dilluns 30 de març 18:00h

DISCREPÀNCIA 
BENVINGUDA! CONVIURE 
AMB LA POLARITZACIÓ 
AMB ADOLESCENTS
Eines i propostes per educar  
en la controvèrsia, tant a casa 
com a l’institut.

Taller a càrrec de Marina Caireta  
i Cécile Barbeito, de l’escola de 
Cultura de Pau de la UAB


