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Tindrem temps per a
nosaltres, els pares?
Quatre converses
pescades al vol en una
comunitat de veïns
QÃ¼estions

Primera
Alex i Paula (pares de tres
nens, dos bessons de vuit
anys i una nena de dotze)
- Àlex: Enguany voldria
poder córrer la marató de
Barcelona, això vol dir que
cada dia sortiré a entrenar
de set a vuit del matí.
Podràs
ocupar-te
de
l'esmorzar dels nens i
portar-los a l'escola, oi?
- Paula: Crec que sí, però
- Àlex: Caram, sí que em

per al diÃ leg:
1

Com encarem el curs: amb
il·lusió, amb estrès, amb
suports... sense...

2

Quin seria el vostre ideal de
curs? (tant pel que fa a horaris
com a activitats fetes amb els
vostres fills)

3

Us és fàcil o difícil la
conciliació horària?

Parlem-ne tots plegats!

sortirà cara aquesta marató.
Segona
En Marcel i la seva mare (l'àvia Pepita) s'ocupen a quatre mans de dos nens adoptats, la
Saxa, de sis anys, i en Gebriel, de tres.
- Pepita: A veure, Marcel, quins dies hauré d'anar a buscar els nens a l'escola aquest
curs?
- Marcel: crec que no caldrà que hi vagis més que els dimecres i els dijous, que són els
dos dies que no faran activitats extraescolars; els divendres ja hi aniré jo. I els altres dies
hi podrà anar l'Anna, la cangur de l'any passat.
- Pepita: I els matins qui els portarà a l'escola?
- Marcel: Ja els portaré jo. M'he adaptat l'horari per poder-los-hi portar.
- Pepita: està molt bé, això, però no volies tenir temps per repassar l'anglès? A quina
hora ho faràs?
- Marcel: He pensat que els dissabtes al matí ens apuntarem tots tres a fer manualitats a
ca la Margaret, i com que ella només parla anglès, practicarem conversa els tres a la
vegada.
- Pepita: bona pensada, potser que vingui jo també a fer manualitats.
Tercera
En Joan i la Mercè són pares de la Núria, una nena de vuit anys.
- Joan: a l'oficina m'han demanat que, fins que acabi l'any, em quedi una hora més cada
dia per poder fer front al nou projecte. No els puc dir que no, quina llauna...
- Mercè, això no és possible perquè ja m'he apuntat a natació tres dies a la setmana.
Ja saps què em fa falta per poder rehabilitar l'esquena.
- Joan: i com ho fem ara?
- Mercè: Podem apuntar la Núria a fer alguna activitat extraescolar més, però no sé
què en pensarà ella.
Quarta
La Gina i la Mariona són mares d'en Cesc i la Marta, dos bessons de 10 anys.
- Gina: enguany m'han posat al torn de tarda. Com ens ho farem per anar a buscar els
nens?
- Mariona: cap problema, els nens tenen activitats extraescolars tres dies a la setmana.
Bàsquet els dilluns, música els dimarts i dijous, això els manté ocupats fins a dos
quarts de vuit del vespre.
Els dimarts podríem enviar-los a la biblioteca i els divendres que els reculli alguna altra
mare, no creus? És que jo, amb l'estrès que porto de la feina, ja saps que necessito
una estona per a mi cada dia; i així també tinc temps d'anar
a comprar i arreglar la
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casa abans no vinguin.
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- No ho sé (diu la Gina) això dels divendres vols dir que no ens ho podríem repensar?
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