XERRADA: Parlem de diversitat familiar amb els infants

Objectius
- Repensar el concepte de famílies: dels components a les funcions.
- Oferir eines, recursos i elements de reflexió per parlar de diversitat familiar a casa.
- Generar un espai segur per conversar sobre diversitat familiar on compartir
inquietuds, dubtes i experiències.
Descripció
El model tradicional de família format per un pare i una mare que engendren i crien els seus
fills i filles ha deixat de ser majoritari i la diversitat familiar és comuna a les aules. Els nostres
imaginaris es basen en els esmentats models de mare, pare i fills i filles, però actualment hi ha
moltes altres maneres de convertir-se en família i que no apareixen en els imaginaris
tradicionals: tenir dos pares o dues mares, famílies d’origen, famílies d’acollida, famílies
adoptives, mares o pares en solitari, així com nens i nenes nascuts a través de relacions sexuals
o bé a través de diverses tècniques de reproducció assistida. Aquesta xerrada pretén aportar
eines per parlar amb els infants sobre famílies diverses, anant més enllà d’aquests imaginaris
tradicionals.
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Destinataris
Famílies i persones amb infants al seu càrrec
Durada
1h 30 min - 2 h
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 (Editorial UOC). Coinvestigadora principal
del projecte d’intervenció a la comunitat educativa 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

