Dilluns, 8 d’abril
16.30 h (0 a 18 mesos) | 17.30 h (18 a 36 mesos)

Contacontes ‘Canta’m un conte’

Lloc: es Rafal, centre de Cultura.
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819
19.00 h a 19.15 h.

Acte central de la VII Setmana de la Infància i la Joventut
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
Rebuda de les entitats, professionals, i persones interessades del món
educatius, del lleure, o de la família.

19.15h a 20.15h.

Conferència sobre Fortnite

Ponents: Azucena Hernández i Joana Llobera.
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament
(150 persones).
* Xerrada inclosa dins les activitas Seràs
UIB del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)
La xerrada pretén dotar a les famílies de coneixement actualitzat envers l’ús
que fan els fills/es de les tecnologies digitals i conscienciar de l’existència d’un
possible ús problemàtic de les tecnologies digitals. Enfocant la família com a
agent d’una educació en valors pel jovent i que permeti conèixer els factors de
risc i protecció envers l’ús de les tecnologies digitals.

Dimarts, 9 d’abril
17.30 h a 18.30 h. (a partir de tres anys)

Contacontes: Taller de contes amb plastilina

17.30 h a 20.30 h.

Participa i juga: patis oberts
Lloc: sa Graduada.
Organitzador: Associació Pa i Mel.
19.30 h a 20.30 h.

Taller de Zumba

Lloc: Poliesportiu de sa Pobla.
Inscripció prèvia a 620 475 110 (només per missatge).

Dimecres, 10 d’abril
18.00 h a 19.45 h.

Conferència: ‘El professorat i la col·laboració com a
protagonista del canvi’
Ponent: Francesc Imbernon.
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
La institució educativa requereix un clima de col·laboració i
sense grans reticències o resistències entre el professorat
(no canvia qui no vol canviar, o no es qüestiona qui fa el que
pensa que ja li va bé); una organització mínimament estable
en els centres (respecte, lideratge democràtic, participació
de tots els membres, etc.) que doni suport a la innovació i
que accepti que existeix contextualització i diversitat entre
el professorat i que això porta a maneres de pensar i
d’actuar diferents.

18.00 h a 20.00 h.

Taller afectiusexual amb perspectiva de gènere
Lloc: Sala de vidre de sa Congregació.
Organitza: Espai de Dones sa Pobla. Direcció Insular d’Igualtat.
Cal inscripció a mcapo.igualtat@gmail.com
19.00 h a 20.00 h.

Taller d’escacs

Lloc: sa Congregació.
Professor: Jeroni Bergas.

Dijous, 11 d’abril
17.30 h. a 18.30 h. (a partir de quatre anys)

Contacontes a càrrec de Serana’s English Puppet Theatre
Lloc: es Rafal, centre de Cultura.
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819

Participa i juga: patis oberts

Lloc: sa Graduada.
Organitzador: Associació Pa i Mel.
19.00 h a 20.00 h

Xerrada sobre Nutrició

Ponent: Pep Joan Serra.
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
Organitza CEIP sa Graduada

Divendres, 12 d’abril
19.00 h a 20.30 h.

Conferència:‘Cinco puntos para cambiar
la educación’
Ponents: María Acaso.
Preu: 5€ – compra per internet
a www.ticketib.com
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
En molts casos i durant massa temps les arts, la cultura i l’educació s’han
entès com àrees separades que operen des de contextos diferenciats i amb
finalitats massa vegades oposades. En aquesta xerrada s’analitzaran les grans
similituds entre els tres conceptes així com la necessitat, no només de
mantenir-los units, sinó que es foguin entre ells de manera que no sapiguem
ben bé què és art, què és educació i què és cultura.

21.00 h a 22.15 h.

VII Festival de Curtmetratges
Organitzador: Red de Cortometrajes.
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament (150 persones).
Es podran veure els millors curts de l’any i el públic determinarà
quin és el guanyador.

Dissabte, 13 d’abril
17.30 h a 19.00 h.

Taller de cuina: Berenars energètics i saludables
Ponent: Cati Palou.
Lloc: Escoleta Huialfàs.
Inscripció a setmanainfanciajoventut@gmail.com o 971 544 111
21.00 h a 22.15 h.

VII Festival de Curtmetratges
Organitzador: Red de Cortometrajes.
Lloc: Espai gran de sa Congregació.
Entrada gratuïta fins a completar l’aforament (150 persones).
Es podran veure els millors curts de l’any i el públic determinarà
quin és el guanyador.

Diumenge, 14 d’abril
10.00 h a 13.00 h.

III Fireta d’entitats (bis)

Lloc: plaça Alexandre Ballester.
La fireta d'entitats és un punt de trobada de tot el teixit associatiu de sa Pobla,
en un entorn que permet respirar i conèixer totes aquelles activitats que
realitzen en el dia a dia al voltant de tots els interessats.

12.00 h a 13.00 h.

Concert Le Carromato
Lloc: plaça Alexandre Ballester.
18.00 h a 19.00 h.

Audició Piano

Lloc: Ermita de Crestatx.
Organitza Banda i Escola de Música de sa Pobla.

Dimecres, 17 d’abril
19.30 h a 20.30 h.

Audició de cant

Lloc: Ermita de Crestatx.
Organitza Banda i Escola de Música de sa Pobla.

Disseny i Maquetació: Antoni Simó Tomàs i Canyelles

Lloc: es Rafal, centre de Cultura.
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819

17.30 h a 20.30 h.

Sa Pobla

– 2019 –

del 8 al 17 d’abril de 2019
Agraïments especials a totes les persons que
feis possible la Setmana de la Infància i la
Joventut, i a les que teniu cura dels més
joves dia sí dia també.
971 544 111
https://t.me/sapoblaesjove
@ajsaPobla > #saPoblaésJove
Ajuntament de sa Pobla > #saPoblaésJove
http://www.sapoblaesjove.cat
Regidoria de Joventut

Ajuntament de sa Pobla

Salutació
La setmana de la infancia i la joventut de sa Pobla, plenament
consolidada en l’avantsala de les festes de Pasqua. És una
setmana que té en el cas de sa Pobla té probablement més sentit
que en qualsevol altre municipi de Mallorca, atès que comptam
amb una poblacio infantil i juvenil molt elevada , i és necessari
que li dediquen una atenció acurada. Sens dubte aquest serà un
dels reptes que caldrà que abordin els futurs membres del consitori local, ja que no és lògic que el nostre municipi no tengui un
pla estratègic de joventut no compti amb personal per treballar
amb els nostres joves.
En aquesta setmana, a més de les activitats dedicades al jovent a
través dels centres escolars, hem platejat diverses xerrades que
cerquen incidir en aspectes fonamentals relacionats especialment amb l’educació. Així, intentarem entendre com hem d’actuar
com a pares davant el fenomen dels jocs on-line i especialment
en el cas de Fortnite. També abordarem una qüestió essencial en
relació a la salut, com són els hàbits alimentaris saludables. Per
altra banda, i ja de més orientades als docents, dues xerrades
tremendament a interessants, com són les de filòsof Francesc
Imbernon sobre les capacitats en el cos docent i la de María
Acaso, que ens proposarà cinc coses a canviar per millorar
l’educació.

Que no se t’escapi...

Conferència titulada
‘Fortnite, un més a la família. L'addicció als videojocs’
a càrrec de les psicòlogues
Azucena Hernández i Joana Llobera.
Dilluns 8, a les 19.00 h a sa Congregació.

Conferència titulada
‘El professorat i la col.laboració com a protagonista del canvi’
a càrrec Francesc Imbernon.
Dimecres 10, a les 18.00 h a sa Congregació.

Presentam una setmana amb propostes interessant i útils per
atendre millor els nostres infants i joves, o el que és el mateix, per
posar les bases d’una sa Pobla millor, més preparada i cohesionada en el futur.
Rafel Socias Tugores,
Regidor de joventut, sanitat i educació

Conferència titulada
‘Cinco puntos para cambiar la educación’
a càrrec María Acaso.
Divendres 12, a les 19.00 h a sa Congregació.

