
Dimecres,
27 d’octubre,

a les 18 h

A càrrec del Servei d’atenció i 
assessorament per a adolescents, 
joves i famílies Let’s Chat Joves

TALLER DE TECNOADICCIONS
PER A FAMÍLIES
Taller orientat a proporcionar informació 
sobre els riscos i plaers derivats de l’ús 
d’eines digitals i el consum de drogues, 
i oferir estratègies per fomentar-ne l’ús 
responsable des de l’entorn familiar.

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

Adreçat a famílies amb 
filles i fills de 12 a 18 anys

Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22



Divendres,
26 de novembre,
de 17.30 a 19.30 h

A càrrec de
Vicki Bernadet

LA PREVENCIÓ DE LES 
RELACIONS ABUSIVES
Taller que ofereix eines per a la prevenció i la detecció 
de l’abús sexual exercit per persones properes als 
infants i adolescents. 

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

   
Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22
CONFERÈNCIA ONLINE

Adreçat a famílies d’infantil i primària,
mestres i altres professionals del
món educatiu



Dijous, 11
de novembre

Dimecres,  24
de novembre

Dimecres, 1
de desembre

A càrrec de: Silvia Diéguez,
psicòloga de Talents
Latents

SOM INTEL·LIGENTS!
Introducció a l’educació en intel·ligències múltiples
Coneixes les habilitats dels teus fills i filles
més enllà del seu rendiment acadèmic? 
Els infants neixen sense manual.
Ajuda’ls a conéixer i potenciar les seves habilitats naturals.
Col·labora perquè puguin ser la millor versió d’ells mateixos.

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

Adreçat a mares, pares i educadors/es

   
Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22
Can Comamala

de 18 a 19 h



Dijous, 4 de
novembre,

de 18 a 20 h

A càrrec del doctor Mur i la infermera Silvia Rietti, 
professionals de salut del CAP El Serral de Sant 
Vicenç dels Horts.

PRIMERS AUXILIS PER A 
NADONS DE 0-3 ANYS
Saber com actuar si els puja la febre o quan es veuen embolicats en un accident 
domèstic t’ajudarà a sentir-te amb més tranquil·litat i seguretat.

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

Adreçat a famílies

   
Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22
Biblioteca Municipal

Les Voltes



   

CURS 2021-22

Sant Vicenç dels Horts

Dilluns,
28 de febrer,
a les 17.30 h

Adreçat a famílies que aquest any han d’escolaritzar 
els fills o filles, especialment aquelles que han de fer 
preinscripció al segon cicle d’educació infantil (P3).
Es donaran orientacions per a la tria de centre educatiu, 
s’informarà sobre els criteris de baremació, oferta de 
places, calendari de preinscripció, documentació
que cal presentar i altres aspectes importants de
cara al procés de preinscripció.

CONFERÈNCIA
ONLINE

INFORMACIÓ SOBRE LA
PREINSCRIPCIÓ 2022-2023
A càrrec del personal tècnic de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

A càrrec d’Anna Ramis, mestra i pedagoga

INSCRIU-TE A LA CONFERÈNCIA

XERRADA: “VUIT ORIENTACIONS
PER TRIAR ESCOLA”



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

COM COMUNICAR-SE
AMB UN/A FILLA/A
ADOLESCENT SENSE
MORIR EN L’INTENT.

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.

Adreçat a famílies amb fills
i filles a partir de 12 anys

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

Dijous, 17 de febrer
18.30 h

CONFERÈNCIA ONLINE

   

CURS 2021-22

Sant Vicenç dels Horts



Dilluns,
23 de maig,

a les 17.30 h

A càrrec de Joan Carles Folia,
Mestre i Coach Advance life

CONFERÈNCIA ONLINE

EM FA PÀNIC
LA SECUNDÀRIA
Adreçat a famílies amb fills o filles 
que fan 6è de primària

INSCRIU-T’HI AQUÍ

Espai on s’oferiran estratègies i eines d’acompanyament 
als fills i filles en l’etapa del canvi de l’educació primària 
a secundària. A partir de les experiències i els dubtes de 
les famílies assistents, es procurarà aclarir tot allò que 
pugui provocar inquietuds

   

CURS 2021-22

Sant Vicenç dels Horts



6 i 13 de juny,
a les 17.30h

(2 sessions de 2 hores)

A càrrec d’Albert Lacruz Bassols
Pedagog i formador en neurociència, lideratge 
emocional i comunitats professionals d’aprenentatge.

LA NEUROCIÈNCIA ENS AJUDA: 
EINES PER AJUDAR ELS FILLS
I FILLES A CRÉIXER
Taller que pretén aprofundir en el coneixement 
del cervell, per tal que les famílies entenguin 
millor els comportaments i les reaccions dels 
seus fills i filles.

Adreçat a famílies amb fills o filles de 6 a 12 anys

Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22

CONFERÈNCIA ONLINE

INSCRIU-T’HI AQUÍ



Dimecres,
15 de juny,

de 19 a 21 h

A càrrec de Xesco Espar,
expert en alt rendiment, entrenador,
escriptor i coach

QUE DIFÍCIL ÉS FER DE PARE! 
QUE DIFÍCIL ÉS FER DE MARE!
Taller que se centrarà en les emocions i en la
influència d’aquestes en la construcció de la
personalitat dels joves, així com  en la gestió
dels conflictes i l’empoderament de les persones.
S’hi farà especial èmfasi en l’adolescència.

INSCRIU-TE A
LA CONFERÈNCIA

   
Sant Vicenç dels Horts

CURS 2021-22
CONFERÈNCIA ONLINE

Adreçat a famílies amb fills 
o filles de 12 a 16 anys


