
 

Una sessió amb una mica d’informació, alguna dinàmica i força criteris perquè tots ple-
gats aclarim idees, desfem tòpics i mesurem les nostres pors sobre les TIC (Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació) que ocupen tantes hores dels nostres fills i alumnes –i 
potser també hores nostres!-. 
Després d’un recorregut-mostrari per algunes eines i aplicacions populars (jocs online, 
fotolog, messenger, youtube, facebook...), recollirem inquietuds, coneixerem i valorarem 
les característiques de la generació YouTube en comparació amb la nostra, i s’oferirà el 

FamiTICàleg: un decàleg en clau positiva per a tractar amb les TIC a la nostra família.  
 

Dirigida a famílies de Dirigida a famílies de Dirigida a famílies de Dirigida a famílies de PRIMÀRIA, ESO i BTXPRIMÀRIA, ESO i BTXPRIMÀRIA, ESO i BTXPRIMÀRIA, ESO i BTX. 

TTTTIIIICCCC: : : : TTTTÒPICS i PÀNÒPICS i PÀNÒPICS i PÀNÒPICS i PÀNIIIICCCC!!!!    
(VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNOLOGIES EN FAMÍLIA!)(VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNOLOGIES EN FAMÍLIA!)(VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNOLOGIES EN FAMÍLIA!)(VIURE I SOBREVIURE A LES NOVES TECNOLOGIES EN FAMÍLIA!)    

 

Surfejarem pels TICoceans, salvarem la bretxa generacional, descobrirem els manaments 
del FamiTICàleg, i desfarem tòpics sobre les Noves Tecnologies i els nostres fills. 
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"ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA IPSE" 

Dijous, 26 de gener, 21:00h 

Xerrada a càrrec de Juanjo Fernández Sola (ja conegut per 
molts de vosaltres), membre de la CCAPAC,  Confederació Cris-
tiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya. 
És llicenciat en Filosofia i Lletres, i ha estat professor de ma-
tèries molt diverses durant 18 anys a l'Escola del Clot. Té dos 

fills i les seves vocacions són ensenyar i escriure (articles, teatre, llibres). 
També ha estat monitor i responsable d'esplai i colònies, i catequista a la 
Comunitat Cristiana Sant Pere Claver del Clot. És membre del Departament 
Pedagògic de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, on coordina cursos i 
activitats de formació per a mestres i professors.  

Lloc: Lloc: Lloc: Lloc: Menjador 1er pis. Entrada per Casanova.  
Les activitats de l'Escola de Pares són gratuïtesgratuïtesgratuïtesgratuïtes. 


