
L'adolescència és una etapa important de canvi, única i diferent en cada persona: en la que s’entra sent 

un infant i se'n surt com a jove. Entremig, l’adolescent haurà d'afrontar grans transformacions físiques, 

psicològiques, emocionals i socials, durant les quals necessitarà l'acompanyament dels adults (pare, ma-

re, tutor o tutora), que hauran de mantenir-se a prop però a la vegada lluny, per respectar el desig de lli-

bertat i d'independència del fill o filla en aquesta etapa. 

Sovint sorgeixen dubtes: Com podem actuar de manera correcta si mai ens han format per educar als nos-

tres fills i filles? Podem arribar a tenir amb ells una comunicació més positiva?  Podem millorar el nostre 

ambient familiar si ens sentim millor i més segurs a nivell personal? Com a mares i pares ens interessa, i 

així ho demanem moltes vegades, formació, intercanvi amb altres pares i mares i recolzament per tal que 

aquests dubtes puguin ser resolts el millor possible. I per a les famílies el més important és aconseguir que 

els fills tinguin una educació adequada. 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa, fent-se ressò d’aquesta necessitat, ofereix un espai per a aquestes 

famílies on podran compartir vivències, adquirir noves eines i readaptar el rol parental per tal de viure 

de forma positiva aquesta nova etapa.   

QUI HO REALITZA? 

Es porta a terme des del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre, 

equip multidisciplinar format per professionals de l’àmbit de l’educació social, el treball social, la    psicolo-

gia i la integració social.  

EN QUÉ CONSISTEIX? 

El Grup de famílies “Cafè en família” no són xerrades d’experts sobre temes relacionats amb la criança 

dels fills sinó que  treballa a partir d’un tema concret  i de la experiència dels participants. L’objectiu d’a-

quest  estil de treball és que es desenvolupin els rols familiars prenent consciència de cadascun, per tal 

d’afavorir el desenvolupament d’habilitats personals, emocionals i educatives en la família. 

Es realitzaran aproximadament unes 10 sessions, de forma setmanal, per tal d’agafar vincle entre els parti-

cipants i les professionals. 

A QUI VA DIRIGIT?  

Aquest programa inicialment es dirigeix a famílies amb fills de 5è, 6è de primària i 1r d’ESO 

QUAN ES REALITZARÀ?  

 A concretar segons la disponibilitat de les famílies. 

Inscripcions trucant al Consell Comarcal de Baix Ebre: 977424549 o sis@baixebre.cat 
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