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TALLERS “CRÉIXER EN FAMÍLIA” 
Dates: 30 d’abril, 7-14-21-28 de maig i 4 de juny de 2014; de 16’45 a 18’45 h 

Lloc: Escola Torrent de Can Carabassa (menjador, entrada per la rampa del pati) 
 

Créixer en família és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu 
paper educatiu de forma positiva, amb l'objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats 
dels progenitors. Parteix de la idea que totes les famílies poden, en algun moment del seu cicle vital, experimentar 
situacions que requereixen acompanyament i suport.   

Els tallers consten de 6 sessions de dues hores al voltant de temàtiques i conceptes com ara: afecte, autonomia, 
autoritat, estratègies educatives, resolució de conflictes, responsabilitats en l'àmbit domèstic, el lleure i l'entorn, el 
paper educatiu de l'escola i la família extensa, etc. L’ultima trobada serà una sessió monogràfica realitzada per un 
expert, on les famílies participants hauran d’escollir el tema a tractar a partir d’unes propostes. 
 

CONTINGUT DELS TALLERS 

Sessió 1 – El respecte i la confiança permet equivocar-nos! 

Sessió 2 – Fills autònoms, no obedients! 

Sessió 3 – Conflictes i responsabilitats 

Sessió 4 – Tal faràs, tal educaràs! 

Sessió 5 – No s'aprèn només a l'escola! 
 
Sessions monogràfiques, els temes que es podrà tractar són els següents: 

  Alimentació saludable i mites alimentaris (prevenció dels trastorns del 
comportament alimentari). 

 Noves tecnologies (la seguretat a Internet) 

 Afavorir la responsabilitat dels infants o sobreprotegir-los. 

 La prevenció de les relacions abusives. 

 Jugant s’aprèn a viure” (el joc com a eina educativa). 

 

Realització dels tallers per EDUVIC – Plataforma Cruïlla 
Més informació a  www.eduvic.coop o al nostre bloc (ampa.carabassa.escolamaresipares@gmail.com ) 
 
Les places són limitades, per això caldrà fer la inscripció (a les 6 sessions) i fer-la arribar a l’ampa!! Podeu fer-ho via 
motxilla, via web de l'AMPA (ampa.carabassa@gmail.com) o al nostre bloc 
(ampa.carabassa.escolamaresipares@gmail.com ) 
Oferim servei d’acollida gratuït pels assistents als tallers 
 
COMISSIÓ DE L'ESCOLA DE MARES I PARES DEL TORRENT DE CAN CARABASSA 
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Família:           e-mail  i/o telèfon de contacte:         
Nombre d’adults assistents:           
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