
ESCOLA	  DE	  PARES	  ANY	  2010-‐2011	  

A continuació us farem un breu resum de les activitats realitzades per la comissió 
d’Escola de Pares durant aquest últim any de feina. Estem molt orgulloses d'haver 
pogut treballar en aquesta comissió durant aquests anys i del treball realitzat, ara és el 
moment de passar el testimoni i deixar que gent nova amb idees noves continuïn amb 
la comissió. 

La primera xerrada d’aquest curs escolar 2010-2011 va ser el 9 de desembre. En 
Joan Gierbau I Esteve, ens va parlar a l’escola de què podem fer els pares davant de 
l’assetjament. 
 
La següent xerrada va ser el 25 de gener: Tenir cura del sòl pelvià i l’abdomen. Tenir 
cura de nosaltres, els pares, i així poder transmetre el nostre benestar als nostres fills. 
Dues sessions, la primera teòrica i la segona pràctica, a càrrec de la Laia Blanco. 
 
I per finalitzar, el passat 4 de maig el tema que vàrem tractar va ser: Per una infància 
protegida. Com fer un bon ús de les tecnologies de la informació. Taller a càrrec de 
Carles Sedó. 
 
Van ser tres xerrades que, d’una manera o altre, segons els interessos de cadascun, 
confiem en que hagin estat de bon profit per els assistents, aprofitem ara per donar les 
gracies a les persones que heu estat interessades en alguns d'aquests temes i heu 
assistit a alguna o diverses d'elles. És d'agrair quan veus que les hores dedicades han 
valgut la pena. 
 
Per altra banda des de que es va inaugurar la Biblioteca de Escola de Pares al 23 
d’abril de 2009, hem anat afegint llibres que consideràvem podien ser interessants per 
tots, i abans de deixar la comissió a finals d’aquest curs, farem una ultima entrega de 
llibres, que com ja sabeu, podeu trobar a la entrada principal de l’Escola. 
 
Només ens queda recordar-vos que el proper mes d’octubre ens acomiadarem i us 
animem a continuar amb aquesta interessant tasca. 
 
Salutacions, 
 
Maite Rodellas 
Ruth Amat 
Chus Jimenez 
Sonia Portell 
Pili Giménez 
Carina Pérez 
	  
	  
 


