
Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

DIJOUS, 11 DE FEBRER A LES 19 H

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
EDUCADORA EMOCIONAL, ESCRIPTORA I DIRECTORA DE LA GRANJA

CONFERÈNCIA ONLINE

LES EMOCIONS DE LA PANDÈMIA: 
POR, RÀBIA I TRISTESA.
COM REGULAR-LES?

PRESENTACIÓ
DE LA CONFERÈNCIA

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimarts 2 de març,
a les 17.30 h

Adreçat a famílies amb fills o filles que 
aquest any han de fer la preinscripció al 
segon cicle d’educació infantil.

CONFERÈNCIA ONLINE

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE
LA PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

INSCRIU-TE A LA CONFERÈNCIA
Al telèfon 93 656 98 26 o per internet

A càrrec del personal tècnic de l’Ajuntament

A càrrec d’Anna Ramis, mestra i pedagoga
XERRADA: “VUIT ORIENTACIONS PER TRIAR ESCOLA”



CICLE DE TALLERS      EN LÍNIA

INCRIU-T’HI AQUÍ

0 a 3
ANYS

per a
famílies

d’infants
de

Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

9 de març ·18.30 h
Sessió 1 – Mama! Papa! Upa...!
Reflexionarem entorn de les necessitats de vinculació
afectiva i les estratègies per establir una relació de qualitat
amb el fill o filla.

16 de març ·18.30 h
Sessió 2 – Deixa’m! ... Jo sol!
Reflexionarem entorn de l’autonomia, l’autoritat i
l’afecte com a elements bàsics per establir unes
relacions de qualitat.

13 d’abril ·18.30 h
Sessió 5 – El meu fill no para. Ho toca tot,
ho remena tot... és un trasto!
Reflexionarem amb els pares i les mares sobre com el joc de 
l’infant evoluciona a mesura que canvien les seves capacitats, 
les seves necessitats i les seves experiències vitals, i 
també sobre com l’adult pot generar situacions i activitats 
d’aprenentatge enriquidores per a les criatures a partir del joc.

6 d’abril ·18.30 h
Sessió 4 – Per menjar, li poso la TV i fora problemes!
La sessió té com a objectiu analitzar com hem d’afrontar
totes les possibilitats de les activitats quotidianes i quins
són els aprenentatges que s’hi poden vincular.

23 de març ·18.30 h
Sessió 3 – A dormir, no!... Hi ha un monstre
La sessió conduirà les famílies a reconèixer les seves
emocions davant les conductes d’oposició dels fills i les 
filles, la qual cosa permetrà la cerca dels propis recursos 
per acompanyar els infants en el seu procés de construcció i 
afirmació de la seva identitat.

20 d’abril ·18.30 h
Sessió 6 – Monogràfic
sobre un tema escollit 
per les famílies



CICLE DE TALLERS      EN LÍNIA

INCRIU-T’HI AQUÍ

3 a 6
ANYS

per a
famílies

d’infants
de

Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

27 d’abril ·18.30 h 
Sessió 1 – T’estimo tal com ets? 
Identificarem pràctiques educatives que promoguin actituds 
i contextos afectuosos que facilitin el desenvolupament dels 
infants i de les seves famílies.

4 de maig ·18.30 h
Sessió 2 – Ho he provat tot, però no em fa cas!
Posarem de manifest com en aquestes edats s’inicia un 
ajustament més afinat entre l’autonomia de l’infant i l’autoritat 
parental: com fomentar la capacitat d’iniciativa, però amb uns 
límits clars, delimitats i sostenibles en el temps.

25 de maig ·18.30 h
Sessió 5 – Jugar serveix? Aprenem jugant?
En la sessió es reflexionarà sobre com el joc de l’infant 
evoluciona a mesura que canvien les seves capacitats, les 
seves necessitats i les seves experiències vitals i sobre 
com l’adult i l’entorn poden generar situacions i activitats 
d’aprenentatge enriquidores per a les criatures a partir del joc.

18 de maig ·18.30 h 
Sessió 4 – Als nens, els cotxes i a les nenes, les nines?
La sessió tractarà com les criatures aprenen el que observen i 
detecten rols estereotipats, i la importància que pares i mares 
es corresponsabilitzin en les diferents activitats familiars, 
sobretot actuant en coherència amb el que es vol transmetre.

11 de maig ·18.30 h
Sessió 3 – Vols dir que ja està ordenat?
La sessió girarà entorn de la participació de les criatures en la 
vida quotidiana i en les responsabilitats que adquireixen i en 
com afrontar la gestió dels conflictes que suposa la convivència 
i les expectatives encontrades entre adults i infants.

1 de juny ·18.30 h
Sessió 6 – Monogràfic
sobre un tema escollit 
per les famílies



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimecres 24 de març, a les15 h

A càrrec de les educadores de
l’Escola Bressol Municipal l’Alegria

CONFERÈNCIA ONLINE

CONTROL D’ESFÍNTERS
COM I QUAN HEM DE
TREURE EL BOLQUER?
Adreçat a famílies de tot el municipi amb
infants de menys de 4 anys
Cada nen/a té el seu ritme de maduració i desenvolupament i,
per tant, cal esperar el moment idoni. El control d’esfínters és
un hàbit més de tots els que el nostre fill/a ha d’aprendre.
Però com podem encarar el procés de treure el bolquer? 

INSCRIU-TE A LA 
CONFERÈNCIA



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimarts 27 d’abril, a les 18 h

A càrrec de Toni Argent,
membre de l’entitat  AEF TBCLASS 
(amb el suport de la Diputació de Barcelona)

CONFERÈNCIA ONLINE

EL VIATGE DE PRIMÀRIA
A SECUNDÀRIA
Adreçat a famílies amb infants a 5è i 6è de primària

Descobrireu els principals canvis que es produeixen 
entre les dues etapes educatives i obtindreu eines 
i recursos per tal d’acompanyar els vostres fills i 
filles en el pas de l’educació primària a secundària.

INSCRIU-T’HI AQUÍ



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

DIMARTS 4 DE MAIG A LES 19H

CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
EDUCADORA EMOCIONAL, ESCRIPTORA I DIRECTORA DE LA GRANJA

CONFERÈNCIA ONLINE

LES EMOCIONS DE LA PANDÈMIA: 
POR, RÀBIA I TRISTESA.
COM REGULAR-LES?

PRESENTACIÓ
DE LA CONFERÈNCIA

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dijous 13 de maig, a les19 h

A càrrec de Carmen Estévez,
Psicòloga infanto-juvenil i terapeuta familiar

CONFERÈNCIA ONLINE

COMUNICAR-SE AMB UN/A FILL/A 
ADOLESCENT SENSE MORIR EN L’INTENT

Adreçat a famílies amb fills i filles a partir de 12 anys
Durant l’ adolescència, el noi o noia necessita espai i autonomia per continuar amb 

el seu creixement i això fa que el vincle es transformi. És un procés on els pares i 
mares també maduren amb l’adolescent. Ja no tens la mateixa energia, el teu fill/filla 

et desafia i l’únic que vols és controlar la situació. Us donarem les claus per poder 
comunicar-vos de manera més assertiva, buscant un punt d’equilibri on

poder trobar-vos pares/mares i fills/filles.

INSCRIU-TE A LA CONFERÈNCIA



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimecres 3 de maig, a les18 h
CONFERÈNCIA ONLINE

ORIENTA’T EN FAMÍLIA
Adreçat a famílies amb fills i filles a 4t d’ESO
Es facilitaran les eines i recursos necessaris perquè les famílies puguin 
acompanyar els seus fills i filles en un moment clau com és la tria de 
l’itinerari educatiu en el moment d’acabar l’ESO i fer el pas la postobligatòria.

INSCRIU-TE A LA CONFERÈNCIA

A càrrec d’Itinere Serveis Educatius
Amb el suport de la Diputació de Barcelona



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimecres
5 de maig, 

a les18.30 h
CONFERÈNCIA ONLINE

ESTIMA’M QUAN MENYS HO MEREIXI, 
PERQUÈ SERÀ QUAN MÉS HO NECESSITI: 
CERVELL ADOLESCENT
Adreçat a famílies amb fills i filles a partir de 12 anys
L’etapa de l’adolescència ve marcada, entre altres aspectes, per: canvis d’humor
sobtats, oposició a l’adult, passió pel contacte entre iguals, extrema
sensibilitat a alguns temes i passotisme per altres, manca de
resiliència, ritmes circadians alterats a primera hora del
matí, mentalitat fixa... Veurem què diu la neurociència
al respecte i com podem acompanyar els nostres fills
en el seu procés maduratiu per tal que puguin superar
els obstacles tot sentint-se compresos per nosaltres.

INSCRIU-TE A LA
CONFERÈNCIA

A càrrec de Roger Luna Castillo
Cap d’estudis a l’institut Bernat el Ferrer
(amb el suport del Departament d’Educació)



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

Dimarts 1 de juny, a les 18 h

A càrrec d’Alba Castellví 
(amb el suport de la

Diputació de Barcelona)

CONFERÈNCIA ONLINE

EDUCAR SENSE CRIDAR
Adreçat a famílies amb infants de 6 a 12 anys

Farem una reflexió inicial sobre el sentit i les dificultats 
de l’educació en família en l’actual context socioeducatiu 
i presentarem diverses tècniques que es poden utilitzar 

per educar els fills i les filles sense cridar, de manera que 
aprenguin a actuar amb llibertat i responsabilitat.

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA



Eduquem
enfamÍlia

CURS 2020-21

1a. sessió: Dijous 3 de juny, a les 18 h
2a. sessió: Dijous 10 de juny, a les 18 h

A càrrec de Teatre del Buit
(amb el suport de la Diputació de Barcelona)

TEATRE FÒRUM ONLINE

COM EDUCAR POSITIVAMENT
Adreçat a famílies amb infants de 6 a 12 anys

Mitjançant una representació teatral aportem eines per gestionar 
les emocions de forma transformadora i creativa, i per exercir 

el roleducatiu de forma positiva i assertiva. Treballarem les 
característiques del model de parentalitat positiva que 
promou l’autoconeixement, les bones pràctiques educatives 

i la cura d’un mateix i de l’entorn.

INSCRIU-T’HI AQUÍ


