25a TROBADA DE PROFESSIONALS D'ESPAIS FAMILIARS
Badalona, divendres, 22 de febrer de 2013
Espai Familiar "Juguem Plegats" - Bufalà
Des de l'any 2005 i per iniciativa de les companyes de l'espai familiar de Mollet,
"La Casa dels Petits", els/les professionals que treballem en els diferents Espais
Familiars arreu de Catalunya, venim realitzant unes trobades, una per cada
trimestre del curs escolar.
La nostra tasca en aquests "espais" respon a objectius molt similars tot i que els
assolim de maneres diferents, perquè també ho són els projectes en els que
treballem, els municipis dels que depenem, les demandes de la població, les
infraestructures que disposem, la nostra formació, l'experiència professional...
En aquestes trobades fem una posta en comú en una jornada de treball de:
- intercanvi de les nostres experiències
- tècniques i metodologies que fem servir
- dificultats que ens trobem...
i així, mica a mica treballem per aconseguir un marc documental que serveixi de
referència a tots els "Espais Familiars".
En data de divendres 22 de febrer, aquesta 25ena trobada de professionals es va
fer a l'Espai Familiar "Juguem Plegats" del barri de Bufalà. En aquest mateix lloc
ja ens havíem reunit el 7 de novembre de l'any 2008, (trobada 11ena).
L'ordre del dia va ser el següent:
- De 9'30 a 10

- Arribada i visita de l'espai familiar

- De 10 a 11

- Benvinguda i presentació de l'espai familiar acollidor.
. Titularitat i departament que pertany
. Antiguitat
. Equip (perfils professionals, hores dedicació setmanals,
atenció directa, treball intern...)
. Territori en el que es treballa
. Subvencions
. Metodologia de treball
- Torn de preguntes

- De 11 a 11'30

- Pausa, esmorzar

- De 11'30 a 13

- Treball en petits grups sobre temàtica proposada

- De 13 a 13'30

- Conclusions del treball de grups.

- De 13'30 a 14

- Comiat

Després de la visita a l'espai per part de les persones assistents a la trobada, la
benvinguda inicial a estat a càrrec de la gerent de l'IMSP, Anna Soler Morales.
L'ha acompanyat la tècnica de gestió Teresa Fort.

A l'arribada totes les persones assistents se'ls ha fet entrega d'una carpeta amb
la informació i material representatiu dels espais de Badalona.
La Coordinadora dels Espais Familiars, Maria Rosa Estela, també ha donat la
benvinguda i ha fet la presentació dels espais segons l'ordre del dia. En el torn
de preguntes s'han fet diferents intervencions referents sobretot a la
metodologia dels espais, subvencions i finançament dels mateixos.
Després de l'esmorzar, de forma simbòlica, hem volgut representar aquesta
25ena trobada amb una encesa de 25 espelmes mentre s'escoltava la cançó
"Qualsevol nit pot sortir el sol" de Jaume Sisa.
S'ha presentat el treball per fer en petits grups.
El tema proposat ha estat:
"Reafirmem els espais familiars en aquest moment de crisi"
S'han treballat les següents qüestions:
- Quins punts pensem que es poden considerar FORTS dels nostres espais
familiars?
- Quins punts es poden considerar FEBLES dels nostres espais familiars?
- COM ens podem reinventar sense deixar de ser el què som?
Les aportacions de cada grup s'han recollit i comentat al final del matí i s'ha
acordat continuar amb aquest tema en la propera trobada del mes de juny
segurament a Castelldefels.
Com a final del matí s'acostuma a fer un comiat que tingui a veure amb l'espai
familiar acollidor i que sigui representatiu del mateix.
En aquesta ocasió hem escenificat les dues cançons que utilitzem tant a la mitja
part com al final de les sessions dels nostres espais amb les famílies que hi
venen.
Són les cançons dels "Conillets a amagar... amagar..." i "El tren petitó".
També hem comentat la simbologia: Els conills s'utilitzen en molts contes, es
troben amb situacions de tot tipus però... acostumen a sortir-ne bé. El tren... Els
espais i els seus professionals som com un petit tren que "camina sense por" tal i
com diu la cançó.
Acabem el matí amb l'agraïment per la participació a les persones assistents i
sobretot al grup de professionals/col·laboradores del propi espai que ho han fet
possible.
El conjunt de professionals que han assistit a la trobada manifesten com a molt
positiu tant la proximitat com la implicació que han transmès la gerent de l'IMSP
Anna Soler i la tècnica de gestió Teresa Fort.
Moltes, moltes gràcies!!!

