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La xerrada "Desenvolupament emocional dels infants de 0 a 3
anys" obre el Cicle de Conferències Parlem de...

Dimarts 23 de novembre de 2004
El proper dijous, 25 de novembre, s'inicia el Cicle de conferències Parlem de... que
s'inclou dins dels diferents recursos, programes i activitats que s'estan
desenvolupant a Castellar del Vallès adreçats als infants d'entre 0 i 3 anys i a les
seves famílies, dins el Programa d'Atenció Integral a la Petita Infància.
"Desenvolupament emocional dels infants de 0 a 3 anys" és el títol de la xerrada que
anirà a càrrec de la psicòloga Isabel Pardo, i que es farà a les 21.30h, a l'Espai Lúdic
Les Tres Moreres, al carrer Sala Boadella, 4. La xerrada té l'objectiu de transmetre i
informar als pares amb fills d'entre 0 a 3 anys, de les emocions que viu un nadó en
aquesta franja d'edat, i de com els tutors han de saber entendre-les i han de deixar
que els infants les experimentin. Segons la psicòloga, Isabel Pardo, "els infants
d'entre 0 a 3 anys tenen un cúmul d'emocions que són naturals, i que sovint són
explosives. És a dir, ploren incontroladament quan volen una cosa o quan
tenen algun mal". "Els pares - en aquest sentit -, han d'aprendre a consolar i a
dirigir les emocions dels seus fills", afegeix Pardo. Per tant, la xerrada informarà
als pares sobre la necessitat què els nadons tinguin emocions, i com s'han d'ensenyar
a controlar. Les xerrades formatives del projecte Parlem de... van adreçades a tota la
població interessada en l'educació dels infants de 0-3 anys. Les xerrades estan
orientades a facilitar informació i suport psicosocial i pedagògic a les famílies per
tal de dotar-les de recursos educatius que puguin garantir el benestar dels infants,
així com afavorir el diàleg entre els pares i les mares sobre els temes que els
preocupen referents al desenvolupament dels infants. Durant el mes de febrer de
2005 es portaran a terme 3 taules rodones sobre el Desenvolupament evolutiu dels
infants de 0 a 3 anys amb la participació de professionals de l'àmbit sanitari,
psicològic, educatiu i social. Aquesta acció formativa s'emmarca dins el projecte de
col·laboració "Aprenent a fer de pares" entre la Diputació de Barcelona i
l'Associació Catalana d'Estimulació Precoç (ACAP).
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