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De què serveixen les xerrades, els tallers, les escoles de mares i pares? Hi ha qui creu 
que són activitats “bolet”, massa aïllades, poc compromeses, on els pares i mares serien 
només espectadors passius i amb escàs impacte a mitjà termini, contraposades a altres 
iniciatives on sí que serien protagonistes reals i actius. Per Juanjo Fernández, escriptor, 
dibuixant, conferenciant i col·laborador de l’associació santcugantenca Edbuilding.org

Mares i pares també anem a “l’escola”!
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▶ “No s’hi comparteixen dubtes, in-
quietuds, experiències... No aprèn 
tothom de tothom.”
Hi ha a qui li encanta poder com-
partir, comentar, debatre, sincerar-
se... I hi ha a qui li agrada la pos-
sibilitat d’escoltar algú que, per 
experiència i preparació, pot dir 
coses que estaran ben expressades, 
seran profitoses i útils i, amb una 
mica de sort, interessants i tot! 

El que és important és que hi hagi 
activitats de tota mena, ben diver-
ses i variades, on pares i mares que 
així ho vulguin puguin aprendre i 
millorar. I per sort, a Sant Cugat, 
tenim una comunitat educativa que 
promou aquestes iniciatives i hi 
contribueix amb una agenda plena 
de propostes aquest 2020!* 

Com cantava en Xesco Boix: “Cada 
cosa té el seu temps, i passa de 
llarg”, i hi ha “un temps de callar i 
un temps de parlar”. Així que,  tor-
nant a l’inici: que de què serveixen 
les xerrades, els tallers, les escoles 
de mares i pares? Doncs quan és el 
seu temps serveixen de molt i fan 
molt de bé!

*descobreix-ne algunes a 
edbuilding.org/agenda 

Escoltem algunes objeccions:

▶ “Són activitats curtes, que no 
deixen empremta.” 
Bé, depèn de la xerrada. Jo puc re-

La comunitat educativa 
de Sant Cugat promou 
una agenda plena de 
propostes formatives 
per a mares i pares 
aquest 2020 

cordar grans moments de xerrades, 
amb paraules sàvies que han con-
tinuat ressonant en mi molt temps 
després. 

▶ “Només pots ser espectador passiu.”
Algunes són activitats francament 
molt mogudes i la gent hi intervé 
amb freqüència. Però, encara que 
no sigui així, nego rotundament 
que escoltar sigui un acte passiu. 
Escoltes, visualitzes, empatitzes, 
imagines, t’emociones... Déu n’hi do, 
l’activitat! 


