XERRADA: La família com equip: com fomentar la col·laboració, la solidaritat i l’empatia

Objectius
- Reflexionar sobre el concepte d’autonomia en el context social actual
- Reflexionar sobre els models de parentalitat actuals
- Contribuir a donar eines per fer créixer els infants més autònoms
Descripció
Els models de parentalitat actuals fan responsables lesmares i els pares de tot allò que fa
referència als infants. En un dels contextos històrics i socials més segurs per a la infància –ha
davallat considerablement la mortalitat infantil–, els infants es construeixen amb una necessitat
alta de protecció i han d’estar sota una vigilància permanent d’algun adult, ja sigui de la família
–mare, pare, àvies o avis–, o un responsable d’una activitat extraescolar.
Sovint pensem que els infants són massa petits per decidir segons què, però quan se’ls dona
espais de decisió, costa que assumeixin les conseqüències d’allò que han decidit.
Afavoreix el context social que els infants creixin d’una manera autònoma? Aquesta xerrada
pretén donar eines de reflexió sobre les causes de la manca d’autonomia dels infants i com
poder contribuir a fer créixer els infants més autònoms.

Destinataris
CENTRE AFIN
Edifici B13,c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.:+34 935 814 640 / +34 633 915 054
c.afin@uab.cat

Famílies i persones amb infants al seu càrrec
Durada
1h 30min
Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
- Ordinador adaptat al projector
- Connexió internet
Equip
Bruna Alvarez. Doctora en Antropologia. És autora, juntament amb Silvina Monteros, del llibre
Diversidad Familiar: una perspectiva antropològica. Coinvestigadora principal del projecte
d’intervenció a la comunitat educativa titulat Diversitat familiar a les escoles de primària.
Aquesta xerrada la realitzen professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència dels
resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Centre AFIN ofereix
un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i famílies, tant en grups com
individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0

