A Valonsadero ens agrada trobar MOMENTS PER COMPARTIR AMB LES FAMÍLIES experiències,
recursos, dubtes, neguits... sobre temes recurrents del primer cicle d’educació infantil. Creiem que és una
molt bona manera d’enriquir-nos i aprendre molt els uns dels altres. Per això, mensualment procurem fer
una trobada amb les famílies enfocada a una temàtica concreta, la qual sorgeix a partir de les necessitats de
les famílies i també de les propostes que elles mateixes s’ofereixin a fer.
Com ja sabeu, la proposta del mes de GENER va ser “Retribució flexible per al pagament de la llar d’infants i
nova ajuda a la maternitat”, oferta per un pare que treballa en aquest sector. Seguidament, al mes de
FEBRER una altra mare de Valonsadero que és sanitària es va oferir a fer una xerrada sobre
“Ennuegaments”.
Al mes de MARÇ la proposta ve de la mà d’una mare que és psicòloga infantil i familiar i ens vol parlar sobre
“Límits amb respecte”, un tema molt recurrent en aquestes edats.
I també tenim programades dues sessions de famílies del mes d’ABRIL. Una d’elles és la continuació de la
que vam fer al febrer i serà sobre “Primers Auxilis”. Aquesta xerrada ens la farà una pediatra del CAP de
Montigalà. Es realitzarà el dimecres 14 d’abril a les 18 hores. I amb l’arribada de la primavera també farem
una altre sobre “Control d’esfínters”. Aquesta xerrada la fem des del centre i explicarem com acompanyem
als infants en aquest procés, un procés que s’ha de fer des del respecte, l’empatia i l’acompanyament
emocional. La xerrada serà el dimecres 28 d’abril a les 18.30h a través de la plataforma zoom (al correu
trobareu l’enllaç).
I només ens queda dir-vos que davant qualsevol necessitat o curiositat que tingueu sobre algun aspecte, ens
ho podeu proposar i trobarem de quina manera podem aprofundir-hi. De la mateixa
manera que si teniu alguna proposta, us podeu oferir vosaltres mateixos a fer-ne la
difusió amb totes les famílies.
A mesura que tinguem més propostes us informarem.
L’equip de Valonsadero.

