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Edit orial

NOU CICLE DE XERRADES PER A FAM ÍLIES 2022
At en eu Diver s. BARCELONA

Fam ílies;

Us informem que en aquests moments ens trobem organitzant el cicle de
xer r ades adr eçades a f am ílies qu e es r ealit zar an aqu est an y 2022.
Per aquest motiu, us demanem que si teniu algun tema que penseu que pot
ser interessant per a vosaltres i per altres famílies de l'Ateneu, ens els feu
arribar via correu electrònic a grupcaliu@yahoo.es .

Est em ober t s a qu alsevol t em a qu e voleu pr oposar . Des de l'At en eu f em
aqu est es pr opost es per aqu est an y:

- Xerrada sobre la Reforma de la legislació civil i processal pel suport a les
persones amb discapacitat en l'exercici de la seva discapacitat.

- La figura de l'Assistent Personal.

Aqu elles f am ílies qu e volgu eu pr oposar t em es del vost r e in t er ès, t en iu
f in s el pr oper 15 de f ebr er per les vost r es pr opost es a par t ir del cor r eu
elect r òn ic. Moltes gràcies!
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Sessions f ormàt ives de: " Tecnologies de l a Inf ormació i l a
Comunicació (TIC)" per a f amílies

At en eu Diver s. BARCELONA

Benvoluges famílies ,
Com bé sabeu durant aquests gairebé dos anys que portem de pandèmia, les TIC
( Tecnologies de la informació i la comunicació ), és a dir , les eines informàtiques
per fer tallers , reunions, activitats, assemblees etc ( ZOOM, YOUTUBE, etc ), ens
han salvat la vida per poder continuar fent la nostra feina i oferir els serveis que
els socis, sòcies i famílies es mereixen.
Aquestes eines han vingut per quedar-se a l 'Ateneu Divers, i seran molt importants
d'ara endavant , no només perquè s'ha comprovat que són i seran necessàries ,
sinó perquè serviran per ampliar el funcionament de l'Ateneu i ens farà créixer com
a entitat.
Dit d'una altra manera , pensem que és molt important , per no deixar a ningú
enrere, que les famílies de l' Ateneu sàpiguen fer servir aquestes eines de
comunicació correctament.

És per això , qu e des de l'At en eu of er ir em cu r sos de TICs per a les f am ílies , i
t en im pr evist qu e com en cin el pr oper m es de m ar ç, els dillu n s de 18.30h a
19.30h i de m an er a pr esen cial.
Trobem que és una oportunitat que no podeu deixar escapar si voleu aprofitar al
100% l'Ateneu Divers.
Les f am ílies in t er essades h an d'en viar u n cor r eu elect r òn ic
gr u pcaliu @yah oo.es, m an if est an t el seu in t er ès en f er aqu est es classes.
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Les conduct es disrupt ives
Maite Ruiz. BARCELONA
Les conductes disruptives son aquelles
conductes d?una persona que estan
associades a la desobediència, al
desconeixement dels límits i a
l?incompliment de normes i/o regles
establertes. Aquestes conductes es
poden presentar de manera ocasional,
no obstant quan es presenten amb una
freqüència constant podria tractar-se
d?un trastorn com el TND ( Trastorn
Negativista Desafiador ) o el TDAH
(Trastorn per Dèficit
D?atenció i
Hiperactivitat ).

Que podem fer les famílies quan ens
trobem en aquestes situacions ?
Hem de treballar amb el nostre fill/a la
comunicació i l?atenció, us dono unes
pautes que us poden ajudar.
-

Que volem dir quan parlem de
conductes disruptives, us proposo
alguns exemples d?aquest tipus de
conducta:
-

-

Mantenir
una
actitud
passiu-agressiva.
Presentar una actitud hostil
Enfadar-se amb facilitat
Negació constant al que se li
demana.
No deixar que uns altres parlin.
Dona l'esquena a una persona
mentre parla.
Intimida
als
altres,
pot
empènyer-los, insultar-los i fins i
tot colpejar-los.
Actitud venjativa.
Robar o amagar-li els objectes a
les altres persones.
Negar-se a fer contacte visual.

-

Hem d?aprendre noves formes de
comunicació amb el nostre fill
Hem de procurar ser més
assertius
Oferir-li espais per que se senti
més còmode i s?expressi millor
Ajudar-lo a identificar i nomenar
les emocions que eperimenta
Evitar discussions
Mantenir-se ferms davant les
regles i normes que s?han
establert

A més de la comunicació és important
que com a pares escoltem el que els
nostres fills tenen per a dir. Després
d?una conducta disruptiva no hem de
reaccionar d?una manera impulsiva i
immediatament
castigar-los,
sinó
permetre?ls expressar-se i escoltar-los
amb atenció. D?aquesta manera
aprendran a detenir-se i argumentar.
Si les conductes persisteixen
freqüents cal consultar
professional
que
ens
resoldre-les abans de que
actituds s?instaurin.

i son molt
amb un
ajudi
a
aquestes
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Guies sobre salut en lect ura f àcil
Maite Ruiz. BARCELONA
Compartim una llista de materials fàcils
d'entendre sobre salut i malalties, salut
mental, medicines o com cuidar d'altres
persones.
La salut és un tema de moda ara pel
coronavirus.
Però sempre ens preocupa. Totes les
persones tenim dret a entendre la
informació sobre:
-

Com cuidar la nostra salut.
Quina malaltia tenim.
Quines proves i tractaments ens
donen quan emmalaltim.
Com cuidar a altres persones.

Aquí us fem una llista (podeu fer click
sobre els enllaços):
-

-

-

Per això, cada vegada hi ha més
materials en lectura fàcil que ens
ajuden a cuidar-nos.

Cuando
estoy
enfermo?
¡escúchame! dincat y Asociación
Lectura Fácil.
Pasaporte para ir al médico.
dincat.
Guía de salud. Plena inclusión
España.
Guía de salud para familiares de
personas con discapacidad
intelectual.
Plena
inclusión
España.
Cuida tu bienestar físico y
mental. Fundación ONCE.
Hábitos alimentarios. Dincat y
Asociación Lectura Fácil.

La lectura fàcil és una manera de crear
documents que són més fàcils
d'entendre.
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 27 de Febrer a les 18.30h !
Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar un nou programa que farem
en directe el proper dijou s 27 de FEBRER a les 18.30h pel canal de You t u be de
l'Ateneu Divers.

El vostre suport i difusio ens engresca a fer-ho cada dia millor. No podeu faltar.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames , i
sobre l'imatge si voleu veure i escoltar el passat programa del mes de gener.
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Algunes ref lexions en rel ació a l a Escolt a
Ext ret d?un art icle l a psicòloga Valeria Sabat er

Maite Ruiz. BARCELONA
En moltes ocasions no escoltem per a
atendre, escoltem per a respondre
Sentim, però no escoltem.
Estem en una societat on no sempre
interessa el que uns altres hagin de
dir-nos perquè el que compte, és allò de
què un està convençut. Escoltar és una
actitud davant la vida que no sempre
practiquem.
Segons diversos estudis de Daniel
Goleman
,
els
individus
que
aconsegueixen l'èxit professional solen ser
persones més receptives i amb una
gamma d'interessos més alta, persones en
les quals la capacitat d'escolta i proximitat
els permet tenir un major control sobre les
situacions i sobre els propis recursos
humans.
La comunicació no es basa en l'emissió
d'un missatge per part de dues o més
persones. És una cosa que va més enllà,
perquè comunicar també depèn de la
nostra
personalitat,
de
la
nostra
Intel·ligència emocional i de la nostra
empatia.
Els ?sorolls mentals? limiten la nostra
capacitat d'escolta. Parlem en excés però
no escoltem.
Hem d'aprendre a escoltar, ara bé, si en el
dia a dia no l'aconseguim o no som prou
eficients és per la interferència dels
següents ?sorolls mentals?:
-

Escoltem amb el ?pilot automàtic?
posat i amb hàbits ja adquirits on no
volem que uns altres ens convencin
de coses que, suposadament, ja
sabem.

-

-

Estem
centrats
en
nosaltres
mateixos i en el ?però si això jo ja ho
sé?? .
Solem limitar la nostra capacitat
d'escolta
amb
allò
que,
selectivament, confirma les nostres
creences.

Si la llei bàsica de les relacions humanes
és la nostra capacitat d'interconnexió,
hauríem de deixar a un costat aquesta
individualitat
i
aquest
rumor
de
l'individualisme, basat en el cèrcol al
voltant del ?jo?, per a permetre una
adequada obertura al nostre entorn.
Sé receptiu a altres punts de vista,
permet-te sentir i aprendre
Parlem massa i no escoltem com deuríem
als qui ens envolten, quan en realitat, les
seves opinions i experiències ens podrien
interessar i enriquir.
Vivim en una societat on interessa més
veure què publiquen les nostres amistats
en les xarxes socials, abans que atendre'ls
en persona per a escoltar què poden
explicar-nos.
Sé receptiu a tot el que t'envolta, obre la
teva ment i permet-te ser més lliure, més
curiós. A vegades, una simple conversa,
pot propiciar tota una revelació, tot un
canvi
personal.
Atreveix-te
a
experimentar-lo.
Saber escoltar és sentir a l'altra persona
com a part de nosaltres, sense barreres,
abraçant la seva existència de manera
empàtica, lliure i sincera.
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Fins els nassos de la Còvid.
Vermut al Parc de l'Oronet a
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