I si els nens i nenes vinguessin al món
amb un manual d'instruccions?

Grup dedat

Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni hi ha un
manual únic que serveixi per enfocar amb èxit la tasca educativa
de les famílies. Són molts els reptes que s'han d'afrontar, com
diferents les circumstàncies que envolten cada família.

Lloc:

Créixer en família són cicles de tallers on els pares i mares
reflexionaran i intercanviaran vivències sobre leducació dels seus
fills i filles, guiats per un professional expert que els orientarà,
reforçarà i donarà eines per exercir la seva parentalitat de manera
positiva.
Són sis sessions de dues hores que tractaran temàtiques com:
lafecte, lautonomia, lautoritat, la resolució de conflictes, les
responsabilitats en làmbit domèstic, el lleure i lentorn, el paper
educatiu de lescola, etc.
Els cicles van adreçats a mares i pares amb fills o filles amb edats
compreses entre els 0 i els 18 anys. Els grups estaran organitzats
segons ledat dels fills i filles: nadons, petita infància, infància i
adolescència.
La seva web també ofereix un espai de suport en línia amb
recursos per aplicar en leducació dels fills i filles.
Més informació:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/familia/creixerenfamilia

Pares i mares amb fills i filles
de 3 a 6 anys.

Escoles municipals
de 15 a 17h
Horari
1a sessió: 5/11/2018 Pompeu Fabra
Tal faràs,tal educaràs
2a sessió: 12/11/2018 Pompeu Fabra
Ho he provat tot, però no em fa cas
3a sessió: 19/11/2018 Marta Mata
Jugar serveix? Aprenem jugant?
4a sessió: 26/11/2018 Marta Mata
No s'aprèn només a l'escola
5a sessió:3/12/2018 Joan Maragall
Ser-hi sense que es noti
6a sessió:10/12/2018 Joan Maragall
Vols dir que ja està endreçat?

Com participar-hi?
Inscripcions a les escoles
o
trucant al 938054422
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Preu
No té cap cost per a les famílies.
Programa finançat per la Generalitat
de Catalunya.

