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L’orquestra
de la família
Tallers de família
Entram al teatre. Un espai gran, acollidor, solemne. Qualque cosa important tenim al davant. S’obre el teló. Cadires buides que es van omplint. Instruments de vent, metall, corda, percussió... Tot amb ordre,
per fer sonar la millor melodia. Caramull de partitures i el repte de tots
els músics d’entendre i aprendre que cada nota és important.
“Bon dia, senyores i senyors! Amb tots vostès, l’orquestra de la família.
Comença el concert”. Comencen els Tallers de família!

Cançó de bressol (per a famílies amb infants de 0 a 3 anys)

Músics novells i partitures males d’entendre. Il·lusió i preocupació davant el repte de sonar una nova melodia. Però, aquí, apareix la màgia de
l’orquestra, la responsabilitat compartida de llegir i interpretar la partitura, i de fer que la “cançó de bressol” sigui una experiència inoblidable.

Afinant instruments (per a famílies amb fills/es de 4 a 11 anys)

Amb el pas del temps, van sorgint dubtes i preocupacions entre els músics. Ha arribat el moment de compartir l’experiència de cada músic,
únic i, a la vegada, especial. Els nirvis i les preocupacions típiques del
moment, abans del concert, han de baixar necessàriament d’intensitat,
per permetre gaudir en condicions la música d’una gran orquestra.
•
•
•

Com es crea l’orquestra? (com es construeix la família)
Què hem de fer per aconseguir una bona harmonia entre tots els músics? (la comunicació entre pares i fills)
Per què són importants les partitures? (els límits, en aquesta etapa)
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•
•
•

Els instruments de l’orquestra (parlem de gelosia)
Estan bé, els músics? (per què qualcú té mal de panxa)
Feim una gira de concerts? (relació entre escola i família)

Qualcú desafina a l’orquestra
(per a famílies amb fills i filles adolescents)

A mesura que es consolida l’orquestra, apareixen nous canvis, nous reptes;
i tots els músics han d’afinar de nou els instruments. Alguns es desafinen
amb més facilitat que altres, però tots són necessaris. La força de tots els
components i l’experiència d’altres músics permeten afinar amb més facilitat, per continuar amb l’harmonia necessària per executar un bon concert.
De vegades, passen coses inesperades: instruments que es trenquen o músics que ens deixen...
A l’àrea de Benestar Social, Família i Educació també hem preparat uns
tallers més específics, pensats per a aquelles situacions particulars que
alguna vegada pateixen els nostres músics, les famílies de Maó.

Taller de dol per a infants de primària

Hi ha cadires que, per molt que ens hi esforcem, no es podran substituir
mai, perquè deixen un buit molt gran. És el moment en què les melodies sonen més fluix, per falta d’energia. Però la música, com sempre,
té qualque cosa especial... L’orquestra i els seus músics cercaran altres
maneres de sonar, de recuperar la melodia i l’energia, per aconseguir
que aquest concert sigui un dels millors espectacles possibles.
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Taller per gestionar situacions de violència filioparental

De vegades, hi ha músics que volen manar més que el director/a, fet
que provoca una evident desorganització de l’orquestra i un desafiament que malmet l’harmonia. Situacions que no són gens fàcils de gestionar, que passen més sovint del que voldríem i que generen relacions
tenses entre les persones que integren l’orquestra.

Taller per a pares i mares que viuen un procés de separació

De tant en tant, qualque component deixa l’orquestra; i, de cop, aquest
fet imprevist fa necessària la reorganització i adaptació de tots els seus
components a la nova situació.

Taller per a mares adolescents i joves

En una orquestra, sempre hi ha músics amb poca experiència i que, no
obstant açò, tenen la responsabilitat de sonar una peça important. En
casos així, sempre és bo que tenguin devora una mà d’ajuda de gent
més experimentada.
Aquest és el programa de mà que enguany us ha preparat l’Àrea de
Benestar, Família i Educació de l’Ajuntament de Maó. Ja podeu reservar
cadira. I l’entrada és de franc! Us encoratjam a participar-hi, a passar-ho
bé a cada una de les funcions. I, sobretot, a col·laborar per fer que
aquesta ciutat, la nostra, esdevengui una gran orquestra.
Laia Obrador
Tinenta d’Alcaldia de Benestar, Família i Educació
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17a edició dels
tallers de família de
l’Ajuntament de Maó
17 anys ja fa del primer taller de família que des de l’àrea social de l’Ajuntament de Maó es va decidir posar en marxa.
Ha plogut molt des d’aleshores i s’han donat molts canvis a nivell social
que evidentment es reflecteixen en les famílies. Una de les coses però
que no canvia és el nostre ferm propòsit d’apostar per l’acompanyament
familiar a totes les famílies del nostre municipi. En aquest aspecte seguim
escoltant, mirant, desenvolupant i implementant un programa de Tallers
de família que arribi a tota la nostra ciutadania i les seves necessitats.
Tenim molt clar que la tasca de criança i educació és una feina de llarg
recorregut i que es va construint superant etapes i avançant en el camí
familiar. Com diu la terapeuta de l’àrea amb una llarga experiència i trajectòria en la teràpia familiar “ser pare o mare es pot fer en un moment
però fer de pare i mare és el repte i el camí llarg a recórrer ”. En aquest
repte doncs us volem seguir acompanyant.
El nostre compromís passa per arribar a totes les famílies, entenent que
la família és el millor lloc on poden créixer els infants i joves; sigui quina
sigui, tingui la forma que tingui: nuclear, monoparental, reconstituida.
Totes són vàlides en el moment que fan una feina sana d’acompanyament vital, nutrint als fills emocionalment i donant-los les arrels que necessiten per poder volar quan els arribi el moment.
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Un nou curs us volem donar la benvinguda al vostre espai i animar-vos a
participar-hi obertament, opinant i compartint les vostres experiències
vitals.
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Tallers de família
en funció de les
etapes vitals
En l’evolució de la família, no ens podem botar cap de les
etapes vitals que se’ns plantegen, a escala individual i familiar: construcció de parella, naixement del primer fill/a i dels
altres; rols parentals que hem d’assumir en la nova etapa de
criança; salt a l’adolescència de fills i filles.
Cada etapa planteja reptes que la família ha de poder mirar,
gestionar i superar. Amb aquesta idea estan pensats els 5
tallers que enguany plantejam en aquest bloc.

09 CANÇÓ DE BRESSOL

Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys

10 AFINANT INSTRUMENTS

Per a famílies amb infants i fills/es de 4 a 11 anys

11 TRÀNSIT DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
12 TEATREVEIXES
Estils parentals i comunicació

13 QUALCÚ DESAFINA A L’ORQUESTRA
Per a famílies amb fills/es adolescents
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TALLER PER A FAMÍLIES
AMB INFANTS DE
0 A 3 ANYS
7 sessions
quinzenals
Dl, de 18 a 20 h
2017: 23/10, 6/11,
20/11, 4/12, 18/12
2018: 8/01, 22/01

Mercè Carreras
Psicòloga

EI Fort de l’Eau
Avinguda Màrius
Verdaguer, 5

Espai de guarda

Aquest taller vol ser un espai on compartir il·lusions i
preocupacions amb altres famílies que, com la vostra,
estan entrant en aquesta nova etapa: la de fer de pares
i mares! El paper de la família, ara més que mai, és vital
per al creixement sa i autònom dels seus integrants més
petits. Us animam a compartir la vostra experiència perquè aquest moment estigui carregat d’amor i protecció.
Este taller quiere ser un espacio donde compartir ilusiones y
preocupaciones con otras familias que, como la suya, están
entrando en esta nueva etapa: ¡la de hacer de padres y madres! El papel de la familia, ahora más que nunca, es vital
para el crecimiento sano y autónomo de sus integrantes
más pequeños. Les animamos a compartir su experiencia
para que este momento esté cargado de amor y protección.
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TALLERS DE FAMÍLIA
TRÀNSIT DE PRIMÀRIA
A SECUNDÀRIA

TALLER PER A FAMÍLIES
AMB INFANTS I FILLS I
FILLES DE 4 A 11 ANYS
6 sessions
quinzenals
Dijous,
de 18 a 20 h
2017: 9/11, 23/11,
14/12. 2018:
11/01, 25/01,
15/02

Diversos ponents
CEIP Sa Graduada
Avinguda de Josep
M. Quadrado, 12

CEIP Verge del
Carme
Avinguda Màrius
Verdaguer, 7
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Títols i temàtiques de les sessions del taller: “La creació
de l’orquestra: com es construeix la família?”, “La bona
harmonia: la comunicació entre pares i fills”, “Seguint la
partitura: els límits en aquesta etapa”, “Cada instrument
és especial: parlem de la gelosia”, “Cuidant els músics: què
ens diuen els fills quan els fa mal la panxa?”, “Construint
l’harmonia entre orquestres: relació entre escola i família”.

2 sessions
Dimarts,
de 19 a 21 h

Títulos y temáticas de las sesiones del taller: “La creación de
la orquesta: ¿cómo se construye la familia?“, “La buena armonía: la comunicación entre padres e hijos”, “Siguiendo la partitura: los límites en esta etapa”, “Cada instrumento es especial:
hablemos de los celos”, “Cuidando de los músicos: ¿qué nos
dicen los hijos cuando les duele la barriga?”, “Construyendo
la armonía entre orquestas: relación entre escuela y familia”.

Anuncivay, 2

20/02/2018
27/02/2018

Ernest Fortuny
Mestre

Ca n’Oliver

Els canvis formen part de la família, i el pas de l’escola a
l’institut n’és un clar exemple. En aquest taller abordarem els dubtes i inquietuds que us comporta aquest
traspàs d’etapa i la millor manera d’acompanyar els
vostres fills i filles.
Los cambios forman parte de la família, y el paso del colegio al instituto es un claro ejemplo de ello. En este taller
abordaremos las dudas e inquietudes que les produce
este cambio de etapa y la mejor manera de acompañar
a sus hijos e hijas.
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TALLERS DE FAMÍLIA
TEATREVEIXES:
ESTILS PARENTALS
I COMUNICACIÓ
7 sessions
quinzenals
Dimarts,
de 19 a 21 h
2018: 13/02,
27/02, 13/03,
27/03, 10/04,
24/04, 08/05

Belén Gardés
Formada en
Educació Social
i Art Dramàtic

CEIP Mateu
Fontirroig
Av. Vives Llull, 1
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Sabeu que, en la comunicació, hi integram més les coses
que veim que no les que escoltam? Sou conscients que,
de vegades, no sabem fer valer l’autoritat per manca de
coherència entre allò que deim i com ho deim? Aquest
taller vol ser un espai per posar en pràctica la necessària
coherència en la comunicació amb els vostres fills i filles.
¿Saben que, en la comunicación, integramos más aquello
que vemos que aquello que escuchamos? ¿Son conscientes de que, en ocasiones, no sabemos hacer valer la autoridad por falta de coherencia entre lo que decimos y cómo
lo decimos? Este taller quiere ser un espacio para poner
en práctica la necesaria coherencia en la comunicación
con sus hijos e hijas.

TALLER PER A FAMÍLIES
AMB FILLS I FILLES
ADOLESCENTS
7 sessions
quinzenals
Dimecres,
de 19 a 21 h
2018: 10/01, 24/01,
7/02, 21/02, 21/03,
4/04, 18/04

Irune Incháustegui
Pedagoga i
terapeuta familiar

Ca n’Oliver
Anuncivay, 2

L’adolescència és una etapa de canvis. Per tant, necessita
reajustaments dins l’estructura familiar. Hi ha molta mitologia negativa al voltant d’aquest moment vital. Aquest
grup pretén ser un espai per compartir experiències i per
recuperar la vostra força i el vostre bon lloc, i per continuar
donant seguretat i estabilitat als vostres fills i filles, que ara
més que mai us necessiten al seu costat.
La adolescencia es una etapa de cambios. Por tanto, necesita reajustes en la estructura familiar. Existe mucha mitología negativa en torno a este momento vital. Este grupo
pretende ser un espacio para compartir experiencias y para
recuperar su fuerza y su lugar adecuado, y para continuar
dando seguridad y estabilidad a sus hijos e hijas, que ahora
más que nunca les necesitan a su lado.
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Tallers de família
en funció de les
necessitats familiars
A banda de les fases naturals, moltes vegades la família
es veu obligada a superar altres situacions no esperades ni
desitjades, però que han succeït; com, per exemple, la pèrdua d’un dels seus membres, la separació dels progenitors,
una malaltia... La gestió d’aquestes situacions dins el nucli
familiar, així com la seva integració, faran que l’etapa vital
en la qual s’ha produït es pugui desencallar i permetran que
la família pugui seguir avançant. Som conscients que donar
resposta a aquestes necessitats familiars és clau per poder
continuar endavant, com a individus i com a família, dins la
nostra comunitat.

15 GRUP DE DOL

Taller per a infants de primària

16 VIOLÈNCIA FILIOPARENTAL

Taller per gestionar situacions de violència filioparental

17 PER A PARES I MARES EN PROCÉS
DE SEPARACIÓ

18 PER A MARES ADOLESCENTS I JOVES
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TALLER DE FAMÍLIA
GRUP DE DOL PER A
INFANTS DE PRIMÀRIA
15 sessions
quinzenals
Dj, de 18 a 20 h
Del 16/11/2017
fins el 21/06/2018.

Belén Calafell
Psicòloga general
sanitària / Processos
de malaltia, final de
vida i acompanyament del dol

Sara Cuartero
Psicòloga i artterapeuta transdisciplinar

EI Fort de l’Eau
Av. Màrius
Verdaguer, 5

Davant la pèrdua, els més petits poden esdevenir els
grans invisibles. I moltes vegades, per l’amor que tenen a la persona adulta que queda, no mostren la seva
pròpia pena. Els fillets i filletes en dol formen un grup
d’iguals, en el qual s’acompanyen, comparteixen, es
veuen reflectits en el mirall de l’altre/a i se senten sostinguts per les professionals que el condueixen.
Ante la pérdida, los más pequeños pueden convertirse en
los grandes invisibles. Y muchas veces, por el amor que
sienten hacia la persona adulta que queda, no demuestran su propia pena. Los niños y niñas en duelo forman
un grupo de iguales, en el que se acompañan, comparten,
se ven reflejados en el espejo del otro/a y se sienten sostenidos por las profesionales que lo conducen.
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TALLERS DE FAMÍLIA
VIOLÈNCIA
FILIOPARENTAL
5 sessions
setmanals al
mes de maig
Dimecres,
de 19 a 21 h
2018: 2/05, 9/05,
16/05, 23/05, 30/05

Irune Incháustegui
Pedagoga i
terapeuta familiar

Violant Agut
Educadora social i
tècnica en família

Ca n’Oliver
Anuncivay, 2
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Malauradament, és una realitat que forma part de la
nostra societat. La violència de fills i filles cap als seus
progenitors demana un posicionament clar i valent per
part de les persones adultes que envoltam aquests
joves i adolescents. El grup acompanyarà aquelles famílies que viuen a casa la violència dels seus descendents. Amb la recuperació de l’autoritat dels grans, els
fills i filles es col·locaran en el seu bon lloc.
Por desgracia, es una realidad que forma parte de nuestra sociedad. La violencia de hijos e hijas hacia sus progenitores requiere un posicionamiento claro y valiente por
parte de las personas adultas que rodean a estos jóvenes
y adolescentes. El grupo acompañará a aquellas familias
que viven en casa la violencia de sus descendientes. Con
la recuperación de la autoridad de los mayores, los hijos
e hijas se situarán en su lugar adecuado.

TALLERS DE FAMÍLIA
PER A PARES I MARES
SEPARATS
6 sessions
quinzenals
Dimecres,
de 19 a 21 h
2018: 31/01,
14/02, 28/02,
14/03, 28/03,
11/04

Ponents
de diversos àmbits
socials i educatius
de la comunitat
Ca n’Oliver
Anuncivay, 2

Adreçat a les famílies que han viscut una separació de parella i que ho volen fer de la millor manera possible per facilitar el dia a dia als seus fills/es. La separació és assumida
pels fills/es com un canvi que fa una ferida. Aquesta s’anirà
curant amb el temps, si els progenitors continuen fent el
seu bon paper parental. Les sessions seran conduïdes per
professionals de diferents àmbits socials i educatius.
Dirigido a familias que han vivido una separación de pareja
y quieren hacer las cosas lo mejor posible para facilitar el día
a día a sus hijos/as. La separación es asumida por los hijos/
as como un cambio que provoca una herida. Esta irá sanando con el tiempo, si los progenitores continuan ejerciendo
su buen papel parental. Las sesiones serán conducidas por
profesionales de diferentes ámbitos sociales y educativos.
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TALLERS DE FAMÍLIA
PER A MARES JOVES
I ADOLESCENTS
Sessions cada
tres setmanes
Inici: Gener 2018

Casal Jove
Sant Josep, 7

Per a més
informació:
971 356 700
(Àrea social)
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Aquest taller vol ser un espai d’acompanyament vital
per a aquelles mares més joves (fins als 25 anys). Té
dos objectius: per una part, ajudar-les a ubicar-se en
el seu rol de mares, perquè siguin conscients de les
necessitats dels seus descendents; i, per l’altra, acompanyar-les en la seva necessitat de construir el seu
propi camí individual, com a dones joves que són.

“Fem de
la família
el millor lloc
per créixer”

Este taller quiere ser un espacio de acompañamiento vital
para aquellas madres más jóvenes (hasta los 25 años).
Tiene dos objetivos: por una parte, ayudarlas a ubicarse
en su rol de madres, para que sean conscientes de las
necesidades de sus descendientes; y, por otra, acompañarlas en su necesidad de construir su propio camino
individual, en cuanto que mujeres jóvenes.
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Àrea de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu
Cós de Gràcia, 28
07701 Maó
Tel. 971 356 700
www.ajmao.org
/AjuntamentMao
/AjuntamentMao
TALLERS DE FAMÍLIA 2017-2018
Sessions setmanals, quinzenals i mensuals
La majoria de tallers comencen al novembre
Més informació en el moment de la inscripció
Assistència gratuïta
Inscripcions obertes a partir del 24 d’octubre
Full d’inscripció al web de l’Ajuntament (www.ajmao.org)
Vies d’inscripció:
En persona, a l’Àrea de Serveis Socials i Àmbit Socioeducatiu
Adreça: Cós de Gràcia, 28 (Maó)
Per correu electrònic, a tallersdefamilia@ajmao.org
Tel. 971 356 700. De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 h
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