VI SETMANA DE LA INFÀNCIA
I LA JOVENTUT

Dilluns, 19 de març
17.15 h Contacontes: Pescats Teatrèmol produccions
Edat: de 3 a 10 anys
Lloc: es Rafal
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819
19.00 h

Inauguració de l’exposició Infografia, a sa Congregació

19.30 h

Acte central de la Setmana de la infància i la Joventut
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació
Recepció i benvinguda a les persones assistents i
inauguració de la VI Setmana de la Infància i la Joventut.

20.00 h

Conferència sobre la neurociència i l’educació
Ponent: Marta Portero
Duració: 1 hora
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació
Breu introducció a la neurociència aplicada a l'educació,
seguirem parant del desenvolupament del cervell i la
plasticitat per anar finalitzant en com aprèn el cervell i quins
factors intervenen en l'aprenentatge.

Dimarts, 20 de març
17.15 h Contacontes “Vola Valentina” Centiments teatre
Adreçat a públic familiar
Lloc: es Rafal
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819
19.00 h

Dimecres, 21 de març
17.15 h Pilates per a nadons i mares
Monitora: Malena Tugores
Adreçat a mares, pares i nadons de fins a 1any
Lloc: Es Rafal
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819
18.30 h

Conferència sobre pràctiques restauratives
Ponent: Marta Scoda
Duració: 1 hora i 30 minuts.
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

Dijous, 22 de març
17.15 h Contacontes amb ioga - Fugu Yoga
Edat: de 2 a 7 anys
Lloc: es Rafal
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819
Contacontes introduint la pràctica de ioga,
mindfulness i respiració conscient.
19.00 h

Taula rodona. El TDA-H i la necessitat
d'entorns saludables.
Ponents:
• Esther Cardo (neuropediatra)
• Raul Ducet (psicòleg)
• Maria Immaculada Morey (IB-Salut)
• Esther Ureña (Associació STILL)
Duració: 1 hora
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

Divendres, 23 de març
18.00 h Conferència “Créixer amb art”
Ponents: Maite i Cati Sbert
Duració: 1 hora
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

6è Festival de Curtmetratges
Organitzador: Red de Cortometrajes
Lloc: Sala Teatre 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, 24 de març
11.30 h Conte amb música: El gegant de cap d’any
Autor: Jotar
Duració: 40 minuts
Adreçat a públic familiar
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació
Preu: Donatiu voluntari a l’Associació Balear d’Infants amb
Malalties Rares (ABAIMAR) amb l’obsequi del conte.
18.00 h

Audició de cant, guitarra i bombardí
Organitza Escola i Banda de Música de sa Pobla
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

21.00 h

6è Festival de Curtmetratges
Organitzador: Red de Cortometrajes
Lloc: Sala Teatre 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, 25 de març
10.00 h a 13.00 h III Fireta d’Entitats Locals
La fireta d’entitats és un punt de trobada de tot el teixit
associatiu de sa Pobla, entorn que permet respira i conèixer
totes aquelles activitats que realitzen en el dia a dia al
voltant de les persones interessades.
Lloc: Plaça Alexandre Ballester
12.00 h

Combinat de Circ
Adreçat a públic de totes les edats
Duració: 1 hora
Lloc: Plaça Alexandre Ballester

18.00 h a 19.30 h Cinema “Tocant el vent”
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació
Dilluns, 26 de març
17.15 h Taller de Re-decoració
Edat: infants i joves
Duració: 1 hora 30 minuts
Lloc: Museu Can Planes
Inscripció prèvia canplanesdinamic@gmail.com
o 971 54 23 89
Dimarts, 27 de març
18.00 h Taller. Com detectar un futur maltractador
Duració: 2 hores
Lloc: Sala de Vidre a sa Congregació
Inscripció prèvia a mcapo.igualtat@gmail.com
Dimecres, 28 de març
19.30 h Audició de flauta, guitarra i trompeta
Organitza: Escola i Banda de Música de sa Pobla
Lloc: Església de Crestatx
17.15 h

Pilates per a nadons i mares
Monitora: Malena Tugores
Adreçat a mares, pares i nadons de fins a 1 any
Lloc: es Rafal
Inscripció prèvia a biblioteca@sapobla.cat o 971 542 819

18.30 h

Conferència sobre pràctiques restauratives
Ponent: Marta Scoda
Duració: 1 hora i 30 minuts.
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

Disseny i Maquetació: Antoni Simó Tomàs i Canyelles

Ponència que farem dins l'acte de Presentació de la
Coordinadora d'APIMA de sa Pobla,
"Les APIMA davant els nous reptes"
Ponents: Mariano Ramon Sbert Balaguer i altres.
Lloc: Sala Teatre de sa Congregació

21.00 h

Sa Pobla

– 2018 –

del 3 al 12 d’abril

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.

VI

SETMANA DE LA INFÀNCIA
I LA JOVENTUT

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 Infància i la Joventut de sa Pobla arriba amb
aquesta a la sisena edició, ja plenament consolidada com a punt de
trobada i reflexió a l’entorn del nostre jovent. En aquesta edició, a
més de les activitats que es desenvoluparan en els centres educatius, s’ha pogut preparar un programa prou ampli que recull activitats sobre temes molt diversos. Podem destacar activitats ja clàssiques en aquestes dates com són el festival de curtmetratges i la
fireta d’entitats, una demostració de la diversitat associativa del
nostre municipi. S’ha de destacar també la inclusió d’activitats que
es desenvoluparan des del museu Can Planes, que vol continuar
fent-se present en el panorama cultural del poble.
Segurament, una de les activitats que més interès suscitarà serà la
taula rodona a l’entronització del TDA-H, una patologia actualment
molt diagnosticada i sobre la qual es tractaran de donar algunes
indicacions per generar espais positius per al seu tractament.
Són moltes altres les activitats que s’inclouen en aquesta Setmana,
però més enllà dels actes concrets, ens agradaria posar de manifest
el compromís d’aquest consistori amb els infants i les seves famílies, un compromís que jutjam necessari atès que invertir en els
joves i infants és invertir en el futur de la nostra comunitat. Som
conscients que hi ha moltes coses per fer, però tenim la intenció de
continuar treballant i millorar en tot allò vinculat a la millora de la
convivència i les relacions socials en el nostre municipi, perquè la
millor manera de tenir un poble millor és amb una infància i joventut
ben ateses.

Que no se t’escapi...

Conferència sobre la neurociència i l’educació,
a càrrec de Marta Portero
Dilluns, 19 de març, a les 20’00h. | sa Congregació

Conferència sobre pràctiques restauratives,
a càrrec de Marta Scoda
Dimecres, 21 de març, a les 18’30h. | sa Congregació

Conferència “Créixer amb art”,
a càrrec de Maite i Cati Sbert
Divendres, 23 de març, a les 18’00h. | sa Congregació

Tant debò el balanç que puguem fer d’aquesta VI Setmana de la
Infància i la Joventut sigui positiu i que l’any que ve la puguem
millorar.

Rafel Socies Tugores
Educació, Sanitat i Joventut

III Fireta d’Entitats Locals
Diumenge, 25 de març, de les 10’00h fins a les 13’00h.
Plaça Alexandre Ballester

