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El paper de les famílies en l'educació del infants està canviant de forma accelerada. L'aparició de noves
formes de convivència i la participació creixent de les dones al mercat de treball reclama una reorganització
de les activitats de cura i atenció als fills i filles i una major corresponsabilitat social en els processos educatius.
Davant dels nous reptes, augmenta el nombre de mares i pares que se senten desbordats i viuen les dificultats
a les que s'enfronten amb angoixa i incertesa, quan no amb un cert sentit de culpabilitat. Entre moltes famílies
s'està estenent la sensació de pèrdua de control: “fem el que fem, els fills surten com volen”, se sent cada
cop més sovint. Aquestes jornades, organitzades conjuntament pel Festival de la Infància i el CIIMU, estan
concebudes per esdevenir un espai de reflexió sobre el paper de les famílies en l'educació dels fills i filles,
que contribueixi a identificar i reivindicar les contribucions que fan dia a dia a favor del desenvolupament
individual i social dels infants, així com les “bones pràctiques” parentals en etapes de transició familiar.

Dijous, 13 de desembre
09:30-11:30 Taula
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Relacions intergeneracionals: autoritat i permissivitat
Moderador: Carles Capdevila, periodista, director del programa de Cat radio: “Eduquem les criatures”
• Comportaments de risc i estils de vida dels adolescents: “Viure perillosament?” /Què ens diuen les
dades del Panel de famílies i infància/
Àngel Martínez, antropòleg, investigador del CIIMU i professor de la Universitat Rovira i Virgili
• Malestars socials: mercat farmacèutic, famílies i salut mental
Josep Moya i Ollé, psiquiatra, director de l'Observatori de salut mental de la Fundació Parc Taulí
• Transgressió i noves identitats femenines
Anna Berga i Timoneda, sociòloga, professora de la Universitat Ramon Llull
11:30-12:00 Pausa per a cafè

Dimecres, 12 de desembre
09:30-10:30 Inauguració
Imma Pérez i Rovira, Secretària d'Infància i Adolescència del Departament d'Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat de Catalunya
Ricard Gomà, 5è Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona i president del CIIMU
Montserrat Ballarín, diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
Marta Serra Peruchet, directora del Festival de la Infància
Carme Gómez-Granell, directora de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
10:30-11:30 Conferència inaugural:

Nous reptes educatius a Catalunya: escola, famílies i comunitat
Joaquim Prats, President del Consell Superior d'Avaluació del sistema educatiu del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya
11:30-12:00 Pausa per a cafè
12:00-14:00 Taula

12:00-14:00 Taula

Moderadora: Mª Rosa Terradellas, pedagoga, professora de la Universitat de Girona
• L'educació dels fills i filles a les famílies de la immigració
Sílvia Carrasco, antropòloga, investigadora del CIIMU i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona
• Famílies adoptives i educació
Diana Marre, antropòloga, directora del projecte I+D: Adopción internacional: la integración familiar y social
de los menores adoptados internacionalmente del CIIMU
• Diversitat familiar i noves legitimitats
Lourdes Argudo, jurista, advocada especialista en Dret de Família i mediadora familiar, presidenta de l'associació
Dones Juristes
• Sobre l'educació a les famílies gais i lesbianes
Elisabeth Vendrell, presidenta de l'Associació de famílies lesbianes i gais
• Com eduquem en les famílies monoparentals
Sònia Bardají, presidenta de la Federació Catalana de Famílies Monoparentals i de FIDIF (Fundació Internacional
en la Diversitat Familiar)
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Famílies, escoles i alumnat: reconeixement i confiança mútua
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Noves famílies, nous estils educatius?

15:30-17:30 Taula
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Moderadora: Sílvia Cóppulo, periodista, llicenciada en Psicologia escolar i màster en
Humanitats i Comunicació. Directora d'ECOS, gabinet de Comunicació

I el pare... on és? Perfils d'una paternitat responsable

• Capital social de les famílies: clau de l'èxit escolar? /Què ens diuen les dades del Panel de famílies i
infància/
Pau Marí-Klose, sociòleg, co-director del Panel de Famílies i Infància del CIIMU i professor de la Universitat
de Barcelona
• Més enllà de l'escola: el compromís de la comunitat i la ciutat en superar les desigualtats socials i
escolars
Ismael Palacin, educador social, director tècnic del Casal dels Infants del Raval
• Noves formes d'autoritat “autèntica” a la família i a l'escola
José Ramón Ubieto, psicòleg clínic, coordinador del projecte Interxarxes de serveis d'atenció d'infants i
famílies del districte d'Horta-Guinardó
• Professorat i famílies: entre el recel i la confiança
Ramon Casares, professor, ex-director d'institut de secundària i investigador del CIIMU

• El pare absent? /Què ens diuen les dades del Panel de famílies i infància/
Marga Marí-Klose, sociòloga, investigadora del CIIMU i professora de la Universitat de Barcelona
• Ruptura i recomposició familiar: transicions i compromisos de cura
Montserrat Tur i Racero, jurista, advocada especialista en Dret de Família i mediadora familiar, membre de
l'associació Dones Juristes
• Els homes joves i la paternitat
Pilar Escario, psicòloga, presidenta del Instituto de Investigación Social ADVIRA i coautora, amb Inés Alberdi,
del llibre Los hombres jóvenes y la paternidad
• Polítiques per afavorir una nova paternitat
Anna Escobedo, economista, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

15:30-18:00 Taula
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Temps d’oci: educació, consum, participació...?
Moderador: Jordi Sánchez, politòleg, director de la Fundació Jaume Bofill
• Identitat adolescent i consum /Què ens diuen les dades del Panel de famílies i infància/
Jaume Funes, psicòleg i periodista, professor de la Universitat Ramon Llull
• Cinc raons per a dur els teus fills a l'Esplai
Carles Barba, pedagog, vicepresident de la Fundació Catalana de l'Esplai
• La lectura: 0,2 llibres vs. 45 videojocs
Teresa Colomer, filòloga experta en literatura infantil i juvenil, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona
• Jocs i joguines
Petra Pérez Alonso-Geta, antropòloga, catedràtica d'antropologia aplicada de la Universitat de València
• Infància en xarxa
Joan Mayans, antropòleg, director general de l'Observatori de la Cibersocietat / director de proyectos de la
Global University Network for Innovation (GUNI)

Moderadora: Carme Panchón, pedagoga, sotsdirectora del CIIMU, i professora de la Universitat de Barcelona

17:30-18:00 Pausa per a cafè
18:00-19:30 Acte de cloenda

Reflexions sobre la complexitat familiar, els vincles socials i les polítiques públiques
Cristina Brullet Tenas, sociòloga i pedagoga, investigadora del CIIMU i professora de la Universitat Autònoma
de Barcelona
Ricard Gomà, 5è Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona i president del
CIIMU
Carme Porta i Abad, Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Coordinació científica: Cristina Brullet i Pau Marí-Klose
Coordinació tècnica: Patrícia Seta Sykuler

