
   
 
 
 
 
 
MEMÒRIA CURS 2017-2018 
 
 
Objectiu 
 
L’objectiu principal és oferir a mares, pares, mestres i altres membres de la 
comunitat educativa sessions enfocades en un tema d’actualitat o bé es 
considera que cal tractar de manera preventiva. Es pretén informar i 
conscienciar. 
 
Participació 
Enguany hem organitzat tres conferències, una per trimestre. Hi han assistit 
una mitja de 60 persones en cadascuna d’elles.  
 
Coordinació 
Formem la Comissió: Laia Delriu, Jordi Martín i Montse Camacho. 
 
Sessions 
N’hem organitzat tres, una per trimestre 

• La comunicació persuasiva, amb el Xavier G. De Liebana el 29 
novembre. 

• La interiorització a l’Escola Lurdes, amb la Berta Meneses el dia 14 de 
març. 

• Demasiada pantalla, amb el Marc Masip el 16 de maig. 

 
 
Metodologia de treball 
 
Per tal d’organitzar cada sessió pensem en un tema que pugui interessar 
mares i pares amb criatures de 3 a 12 anys. De vegades són temes que ens 
han quedat penjats d’anys anteriors o bé alguna persona ens transmet que 
preocupa. De vegades algú de nosaltres ha sentit aquell ponent i creu que el 
seu enfocament pot interessar la nostra comunitat escolar. 
 
Contactem amb la persona que ens farà l’exposició i acordem les condicions i 
la cita. Acordem el format que tindrà: si serà conferència, taller o una 
combinació. La condició és que hi hagi algun moment per a la participació de 
les persones assistents i que puguin expressar preguntes, reflexions i 
propostes. Per tal de fomentar l’assistència es penja la notícia a la pàgina web, 
s’envia notificació a les famílies mitjançant els delegats de cada curs i s’editen 
pòsters que es pengen a la porta de l’escola la mateixa setmana de 
l’esdeveniment i flyers que es lliuren a cada alumne de l’escola. 



 
Un membre de la Comissió fa un resum de la sessió o bé els ponents ens 
faciliten la presentació que han exposat. Aquesta es penja a la web. A la pàgina 
web, es poden consultar les conferències que s’han organitzat en els darrers 
anys. 
 
 
Previsió pel proper curs 2018-2019 
 
Està previst continuar fent tres sessions: una cada trimestre del curs. Les dates 
previstes són les següents:  
 
El 28 de novembre, estem treballant per enfocar-nos en coeducació: com 
educar des d’una perspectiva de gènere. 
El 27 de febrer, potser tornem a parlar de la interiorització que practiquen 
diàriament les nostres criatures a l’escola però donant-li un nou format. 
El 15 de maig, tema per concretar. 
 
Les persones que formem la Comissió, volem continuar i ens agradaria que se 
n’incorporessin de noves per tal d’enriquir dinàmiques i continguts. 
 
 
 
Comissió de Conferències 
 

Barcelona, novembre de 2018 

 

 


