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“La màgia de ser pares” és el títol de la nova xerrada de l'Escola de
Pares

Dimarts 11 de novembre de 2003
En el marc de la XI edició de l'Escola de Pares, el proper dijous, 13 de novembre, a
les 21.30 h al CE La Immaculada, tindrà lloc una nova xerrada adreçada als pares
amb fills d'entre 3 a 6 anys. La xerrada sota el títol “La màgia de ser pares” anirà a
càrrec de la psicòloga Isabel Pardo, de Psicovallès. La psicòloga Isabel Pardo
considera que els infants d'entre 3 a 6 anys viuen en una etapa màgica, prèvia a
l'edat racional. Per tant, en aquesta edat els nens i nenes tenen un pensament màgic,
i és molt fàcil fer que obeeixin fent-los partícips d'un conte o d'una història
imaginària. En aquest sentit, "els pots fer aparèixer i desaparèixer coses, i la
majoria de vegades els infants creuen que són certes. No els costa cap esforç
creure en la màgia", explica Isabel Pardo. Alhora, també és màgic ser pares, ja que
els nens s'emmirallen en la figura paterna i materna. D'aquesta manera, "els pares
poden fer que les experiències i vivències dels fills siguin molt màgiques, creant
situacions divertides i sorprenents pels ulls dels menuts", afegeix Pardo. Durant
la xerrada de dijous, es facilitarà als pares diferent bibliografia sobre jocs per fer a
casa, per potenciar la creativitat i la imaginació dels infants. La psicòloga encarrega
d'impartir la xerrada considera que un nen d'entre 3 a 6 anys, està exposat a un gran
volum d'informació i els pares haurien d'orientar i controlar aquesta entrada
d'informació i fer-la màgica. És a dir, tenir delicadesa per explicar-los les coses i
deixar-los créixer amb tranquil·litat i amb mesura. Per tant, en aquesta edat, diu
Pardo, "no cal explicar-los les coses tal com són". El projecte Escola de Pares, és
una iniciativa de les regidories de Sanitat i Benestar Social i Ensenyament, amb la
col·laboració de les AMPES dels centres escolars. Per onzè any consecutiu, el
projecte de l'Escola de Pares segueix presentant una àmplia oferta formativa i de
prevenció destinada a la població adulta. Aquesta temporada l'Escola de Pares
afronta un nou cicle en el qual, els continguts estaran centrats en seminaris i tallers
específics que tractaran diferents temes d'interès familiar.
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