Jornada :
AVIS QUE CUIDEN DELS SEUS NÉTS AMB DISCAPACITAT
Barcelona, 1 d’octubre de 2014
Des de Nexe Fundació us volem animar a tots els avis i àvies d’infants amb
discapacitat de Catalunya a que participeu d’aquesta JORNADA que us vol
tenir a VOSALTRES com a PROTAGONISTES.
El que pretenem és compartir la vostra experiència i reflexionar sobre
l’important paper que teniu a la vostra família. Ho farem a partir de petits
grups de treball on esperem enriquir-nos de les vivències de tots els
participants i arribar a conclusions que volem fer arribar a totes les àvies i avis
de Catalunya.

Programa:
Els avis i àvies tenen un
paper molt important a
les famílies amb infants
amb discapacitat: donen
suport tant als pares,
com als germans, com als
néts i nétes amb
necessitats especials.

NEXE FUNDACIÓ
Carrer Escorial, 169
08024 Barcelona
93 284 64 23
www.nexefundacio.org
centrederecursos@nexefund
acio.org

9:30h Arribada i acreditacions
10:00h Benvinguda i inauguració: a càrrec de Cecile de Visscher.
Presidenta de Nexe Fundació.
10:15h Xerrada marc: El paper dels avis. Àngels Ponce. Terapeuta
Familiar i Coordinadora de l’Àrea de Famílies del Centre de
recursos Nexe Fundació.
10:45h Exposició vivencial: “La meva experiència com a àvia”. A
càrrec de Sofia Torras, àvia de la Jana
11:00h Instruccions al treball en grups
11:15h Cofee break
11:45h Treball de grups:
– Els fills: com ajudar
– Els néts: conèixer la discapacitat i els altres
germans
– Cuidar d’un mateix per a poder cuidar
13:30h Conclusions i posada en comú. A càrrec dels dinamitzadors
de cada grup.
14:00h Cloenda
Amb el suport de:

Jornada :
AVIS QUE CUIDEN DELS SEUS NÉTS AMB DISCAPACITAT
Barcelona, 1 d’octubre de 2014
Lloc:
La Jornada es portarà a terme al PALAU MACAYA (de l’Obra Social “la Caixa” , que ens cedeix el seu ús
per aquest acte).
Adreça: Passeig de Sant Joan, 108 de Barcelona.

Com arribar:
•
•

Metro: Verdaguer, línies 4 i 5
Autobusos: Línies 15, 19, 33, 34, 43,
44, 50, 55 i B24

Preu i Inscripcions:
Per a participar a la Jornada cal fer una aportació de 5 €, que cal aportar:
- Mitjançant transferència bancaria a La Caixa: ES81 2100 1008 4802 0019 0160 (posant el
vostre NOM I COGNOMS i en el assumpte JORNADA D’AVIS)
- O bé, directament en el moment de l’acreditació
Us podeu inscriure fent click AQUÍ o bé al telèfon 93.284.64.23, persona de contacte Ester Casas.

Més informació:
Al telèfon 93.284.64.23, o al mail
centrederecursos@nexefundacio.org

