Des de l'APPI (Atenció Prenatal i
Primera Infància) i l'UPCCA (Unitat
de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives) de
l'Ajuntament d'Alcoi, tenim el plaer
de convidar-te a assistir a la 1a
jornada de família i addiccions.
Vindran diferents professionals de
tots els àmbits a explicar-nos com
afecta l'alcohol al bebé durant
l'embaràs.
Al finalitzar la jornada gaudirem
d'un berenar-degustació a càrrec
dels alumnes d'Hosteleria del CIP
FP Batoi.

1a JORNADA
DE FAMÍLIA I
ADDICCIONS:
GESTACIÓ I
ALCOHOL
HORARI
El dia 21 de novembre
estàs convidat a les
17:00h en el Saló
d'Actes del CIP
FP Batoi a la 1a
jornada de família i
addiccions.

PONENTS
Presentació i obertura
de la jornada 17:00 a
17:30h

JORNADA

Sr. Antonio Francés. Alcalde de l'Ajuntament

El consum d'alcohol durant l'embaràs

d'Alcoi.

s'ha establit com un factor de risc, això
fa posible desenvolupar

Sra. Aroa Mira Rojano. Regidora de Polítiques

la Síndrome

Socials i Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi
Dr. Sr. Francisco Pascual. President Nacional

Alcohòlica Fetal (SAF) en els nostres
fills, sent aquesta la forma més severa i

de Socidrogalcohol. Metge-Coordinador
Unitat Conductes Addictives d'Alcoi.
Dr. Sr. Pascual Escrivá. Cap de Pediatria de

visiblement identificable dels

Trastorns de l'Espectre Alcohòlic
Fetal (TEAF).
Aquest síndrome afectarà, en major o
menor mesura, al creixement i el bon
desenvolupament del bebé,
produint diferents afectacions.

l'Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi

DURACIÓ DE LA
JORNADA
17:00 a 20:00 h
URL:

aquestes jornades per a oferir a la
població i als diferents professionals, el
coneixement, la informació i
l'orientació sobre aquesta temàtica i
les seues conseqüències.

de Neonatología, Hospital Clínic- Maternitat,
Barcelona. Coordinador de GRIE).
Sra. Miriam Lara de Fruits. Centre d'Atenció

Atenció Primerenca, Especialista en Teràpia

Per això l'Ajuntament d'Alcoi, des de
han organitzat

Dr. Sr. Óscar García-Algar. (Cap del Servei

Infantil OHANA: Psicòloga Infantil. Experta en

https://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/a_concejalia_
serv_sociales/inscripcion_adicciones.html

l'UPCCA i l'APPI

Taula redona i ponents de
17:30 a 19:00h

del Llenguatge i Educadora de Massatge
Infantil.
Sra. Carmen Sánchez SAFGroup Nacional:

INSCRIU-TE ACÍ

Representant de la Delegació de Barcelona.

Torn de reflexions i preguntes de
19: 00 a 19:30h
Tancament de les jornades de
19.30 a 20:00h
Al finalitzar la jornada gaudirem
d'un berenar-degustació a càrrec
dels alumnes d'Hosteleria del CIP
FP Batoi.

