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▶ Parlen les famílies
Curs Introductori a l’Adopció 10 i 24 del maig de 2008
Aquests van ser alguns dels comentaris, dubtes i reflexions de les famílies que varen participar a la
darrera edició anual del nostre Curs Introductori, dirigit per la psicóloga Gemma Canovas. Aviat
informarem de les dates de l’edició d’enguany.
EL MÉS IMPORTANT QUE HE APRÈS
Tenir clara la relació nen-pares, el vincle familiar com a nexe important en l’adopció.
La importància d'elaborar la nostra història com a pares per poder tenir major capacitat empàtica
vers el nostre fill, per poder acceptar-lo tal com és.
EMPATÍA, importancia y significado
Que debemos ponernos en el lugar de los niños para poder entenderlos y para ello, no partimos de
cero porque nosostros también hemos sido niños.
La importància de la "sanitat" mental per tal d'empatitzar i comunicar amb el nen.
La Importancia de buscar e intercambiar información, de reflexionar sobre mis expectativas.
La complejidad del proceso. La importancia de buscar el contacto con otras familias que han
adoptado y con asociaciones.
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El tema de la idealització i com pot afectar-li al nen/a.
La importancia del diálogo abierto con los niños sobre los orígenes. Estar preparado para las
preguntas.
Que una pareja debe estar segura de esta decisión, porque no es algo efímero, sino que se trata de
un ser humano al que puedes hacer mucho bien o mucho daño.
L'acompanyament al nostre fill, tenint en compte la seva història. Estar preparats amb capacitat de
reflexionar i créixer junts.
El fet d'entendre el vincle afectiu fills-pares, la situació personal i les vivències del nen.
L'adopció és un procés i s'ha de viure com a tal, lluny de la immediatesa.
Ser pare exigeix comprensió, afectivitat, tolerància amb els demés

LA PREGUNTA MÉS IMPORTANT QUE TINC
¿Estaré preparada?
Com serà el nen, relació nen-pares, comprensió i afectivitat en les primeres etapes del nen.
Qué país elegir.
Com reaccionar davant les preguntes "indiscretes" de la gent del carrer.
AQUEST CURS M'HA SERVIT PER A...
Reflexionar sobre com podrà ser el procés d'adaptació i creixement amb el meu fill.
Pensar sobre temas en los que antes no había reparado o tenido en cuenta.
Prendre consciència de molts petits detalls dins una línia general que ja tenia entesa. Captura de
conceptes molt subtils.
Respondre certes preguntes, aclarir dubtes, veure que no estem sols, que no serà un camí fàcil.
Ser conscient que ser pare és una responsabilitat molt important i s'ha d'estar preparat.

▶ Memòria

d’Activitats. Addif 2008.

Gener
12-1-2008: Trobada d’Any Nou: 11h Contes per la mainada 12 h Piscolabis nadalenc per
a petits i grans
19-1-2008: Sessió per a Famílies Adoptives Monoparentals: Flexibilitat i límits. A càrrec
de la psicòloga Gemma Cánovas, especialitzada en adopció i consultora d’Addif.
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Febrer
2 i 16 de febrer de 2008: TALLER PER A FAMÍLIES ADOPTIVES MONOPARENTALS.
A càrrec de la psicòloga Gemma Cánovas
6-2-2008: Tertúlia Les famílies adoptives i l’entorn social
9-2-2008: Xerrada – Col·loqui Factors de risc a l’adopció: com prevenir-los, com tractarlos. Ponent: Carme Vilaginés, psicòloga i autora del llibre L’altra cara de l’adopció.
Març
5-3-08: Tertúlia Testimoni d’un fill adoptiu: entre la família adoptiva i la biològica
Abril
2-4-08: Tertúlia Les necessitats dels nostres fills adoptius adolescents
12-4-08: Conferència La relació dels fills adoptius amb la figura materna i la figura
paterna. Ponent: Gemma Cánovas, psicòloga i autora del llibre El oficio de ser madre
Maig
7-5-08: Tertúlia Elements de risc en les famílies adoptives
17 i 18 de maig : Trobada de famílies adoptives i Assemblea d’Addif. Lloret de Mar.
Cinefòrum pels adults i jocs i activitats pels infants.
10 i 24 del maig: Curs Introductori a l’Adopció. A càrrec de la psicòloga Gemma Cánovas
Programa del curs:
-La maternitat/paternitat adoptiva: una maternitat/paternitat construïda a través dels
afectes i la cultura.
-Certificat d’idoneïtat: en què consisteix i el perquè del recorregut formatiu-selectiu per a
les famílies adoptives.
-L’elaboració de les pèrdues a l’adopció.
-Del fill/a que imaginem al fill/a real: expectatives i fantasies al voltant dels fills; la
trobada amb el nen/a real; etapes en la construcció del vincle; de l’adopció mútua a
l’adolescent independent....
-Saber-ho des de sempre: construint la pròpia identitat sabent-se fill adoptiu.
-El fill adoptiu i els seus orígens: una història prèvia a l’adopció, els pares biològics, el
país d’origen...
-Com parlar amb els fills adoptius de temes especialment dolorosos.
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Setembre
3 de setembre TERTÚLIA Adopció i Escola. Què han de saber els mestres?
Octubre
1 d’octubre. TERTÚLIA Famílies amb fills adoptius i fills biològics
15 d’octubre SESSIÓ INFORMATIVA ADREÇADA A EDUCADORS / ES. Quan la
diversitat familiar ens porta a adaptar activitats, continguts i a repensar el llenguatge que
utilitzem
Programa:
Presentació del nou díptic Adopció i Escola, una guia breu per a la formació i orientació
dels docents en les especificitats que comporta l’adopció.
Presentació del Document Famílies Adoptives i Escola 2008, elaborat per Addif
Recursos per a l’escola
Projecció del Vídeo Famílies, de la Fundació Jaume Bofill, sobre diversitat familiar.
18 d’octubre. Sessió per a Famílies Adoptives Monoparentals: Adolescència i límits. A
càrrec de la psicòloga Gemma Cánovas, especialitzada en adopció.
Novembre
5 de novembre. Tertúlia: Saber-se adoptat, des de sempre: elements imprescindibles quan
parlem de l’adopció amb els nostres fills
8 de novembre. Taula Rodona: Parlen els fills adoptius: allò que haurien de tenir en
compte els pares. A càrrec de diferents fills adoptius.
Desembre
3 de desembre. TERTÚLIA Adopció i diferència racial
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▶ Serveis d’Addif
SESSIONS INFORMATIVES: Sessions informatives, individuals o en grups reduïts, d’orientació i
assessorament en tots els aspectes psico socials, jurídics, ètics i de procediment que implica la paternitat i
filiació adoptiva. Inscripcions per telèfon o per e-mail.
ATENCIÓ PSICOLÓGICA: Els socis d’ADDIF poden concertar entrevistes personals (la primera gratuïta)
amb una psicòloga especialitzada en l’adopció, per orientacions puntuals, diagnòstic, tractament, etc.
CENTRE DE RECURSOS: Centre especialitzat en l’adopció i l’acolliment familiar, que ofereix a famílies
(adults i nens) i professionals un servei de consulta i préstec (gratuït per als socis d’ADDIF). Hemeroteca,
biblioteca, ludoteca, fonoteca, videoteca, etc.
CONFERÈNCIES I XERRADES:
Programació trimestral de conferències, taules rodones, debats..., sobre diferents aspectes informatius i/o
psicosocials en relació a la paternitat i filiació adoptiva.
TERTÚLIES MENSUALS: Un espai de reunió i intercanvi, al voltant d’un aspecte concret de l’adopció,
dirigit a famílies adoptives o en procés de ser-ho. Tots els primers dimecres de cada mes, a les 18,30h.
EDICIÓ DE MATERIALS: Edicions pròpies (Llibre Tú, nuestro sueño, de P. Biniés i M. Piérola, Guia per
Educadors i Dossiers Adopció i Escola, Full informatiu periòdic, Documents de Debat, Fons editorial del
Butlletí d’ Addif (1992-2008) i de la revista Infancia y Adopción (1997-2000), primera revista sobre adopció
d’àmbit estatal).
XARXA DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIES: Adreçada a famílies que s’inicien en l’adopció i que els
permet de contactar amb famílies amb experiència per tal d’ajudar-los a resoldre els seus dubtes.
SOM FILLS ADOPTIUS: Servei d’orientació, suport i intercanvi per a persones adoptades (de l’adolescència
a l’edat adulta). Assessorament jurídic i psicològic.
CURSOS DE FORMACIÓ EN

LA PRE I LA POST ADOPCIÓ I TALLERS PER A FAMÍLIES

MONOPARENTALS: Sessions conduïdes per una psicòloga, on es tracten diferents aspectes en torn a la
paternitat i filiació adoptives.

Aportació de vídeos, articles, testimonis , etc. Cursos Introductoris a

l’Adopció (2 sessions). Cursos Post-Adoptius (4 sessions). Per a famílies adoptives monoparentals, Cursos (4
sessions) i Tallers Monogràfics.
COMISSIONS DE TREBALL: Addif realitza col·laboracions puntuals amb diferents projectes d’ajut a la
infància, així com un treball permanent en l’equiparació de drets entre famílies adoptives i biològiques i en
la implantació de criteris ètics i legals en tota adopció.
TROBADES I SORTIDES: Activitats lúdiques i formatives que afavoreixen el contacte i l’intercanvi entre les
famílies adoptives.
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