
 
 
MEMÒRIA CURS 2018-2019 
 
COMISSIÓ DE CONFERÈNCIES 

 
Objectiu 
L’objectiu principal és oferir a mares, pares i altres membres de la comunitat 
educativa sessions enfocades en un tema d’actualitat o bé un tema que es 
considera que cal tractar de manera preventiva. Es pretén informar i 
conscienciar. 
 
Participació 
Hem organitzat tres sessions i han participat a cadascuna d’elles entre 40 i 70 
persones 
 
Coordinació 
Els membres de la Comissió de Conferències de l’AMPA són: Laia Delriu, Jordi 
Martín i Montse Camacho. Al darrer trimestre de l’any es van incorporar dues 
persones més: Lorena Ros i Gad Sans.  
 
Pel curs 2019-2020 hem sumat la Laura Vendrell.  
 
Sessions 
N’hem organitzat tres, una per trimestre: 
 
28 de novembre 
Xerrada-taller  
Idees d’ahir i d’avui per educar persones més lliures. Perspectiva feminista i co-
educació a càrrec de Sara Carro de la Cooperativa Fil a l’agulla. 
 
27 de març 
Diàleg 
Interiorització: del diàleg a la pràctica 
Berta Meneses i Fran Payan 
 
 
22 de maig 
Conferència 
La prevenció de les relacions abusives 
Vicky Bernadet 
 
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 persones que ens ha transmès 
quelcom que la preocupa. De vegades algú de nosaltres ha sentit aquell ponent 
i creu que l’enfocament pot interessar la nostra comunitat escolar. 



 
Contactem amb la persona que ens farà l’exposició i acordem les condicions i 
la cita. També acordem el format que tindrà: 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 o 
propostes. 
 
Per tal de fomentar l’assistència es penja la notícia a la pàgina web, s’envia 
notificació a les famílies mitjançant els delegats i delegades del curs i s’editen 
pòsters que es pengen a la porta de l’escola la mateixa setmana de 
l’esdeveniment. De vegades, editem octavetes que es lliura a cada alumne de 
l’escola per tal que es faci arribar a casa. 
 
Un membre de la Comissió fa un resum de la sessió i es penja a la pàgina web. 
Si els ponents ens faciliten la presentació que s’ha exposat, també es penja 
junt amb el resum. 
 
Es poden consultar totes les que s’han realitzat en els darrers anys. 
 
Previsió pel proper curs 2019-2020 
 
Està previst continuar fent tres sessions per curs lectiu, una per trimestre i les 
dates previstes són les següents: 
 
El 28 de novembre, tenim prevista l’Alba Castellví  que ens parlarà d’Educar 
sense cridar. Aquest és també el títol del llibre que ha publicat amb notable 
èxit. 
 
El 26 de febrer, la corresponent al segon semestre. Tenim temes pensats però 
hem d’acabar de concretar. 
 
El 13 de maig, la corresponent al tercer trimestre. Pensem en convidar un 
filòsof que ens ajudi a reflexionar sobre com passar de la societat dels objectes 
a la societat de les persones. O dit d’una altra manera, passar d’un món 
competitiu o a un món cooperatiu 
 
Ens agradaria ampliar el nombre de persones que formen part de la Comissió 
ja que tres membres marxen de l’Escola i també de la Comissió. Volem animar, 
molt especialment, a les famílies dels grups més nous a l’Escola. Creiem que 
és una bona manera de conèixer els ideals i el funcionament del centre on les 
seves criatures hi passaran els propers anys. 
 
Comissió Grup de Reflexió 
 

Barcelona, 12 de novembre de 2019 


