
 

 

 

INFORMACIÓ D’ACTIVITAT PER A PARES I MARES 

 

PROGRAMA “CONNECTA AMB ELS TEUS FILLS” 
Torrefarrera, 27 de novembre de 2012 

Benvolguts pares i mares, 

L’Escola La Creu i l’Institut Joan Solà hem organitzat uns tallers per a pares, amb 
l’objectiu d’ajudar-vos a resoldre els dubtes i a prevenir les situacions conflictives que 
es poden donar durant l’adolescència. 
 
El programa “Connecta amb els teus fills” va dirigit a famílies amb fills/es des de 5è de 
Primària fins a 2n d’ESO  i consisteix en dues sessions formatives de dues hores de 
durada cadascuna: 

 
1. Taller inicial: “Connecta amb els teus fills” 
2. Taller d’aprofundiment: “Connecta amb els teus f ills. Actuem!” 

 
Parlarem sobre les mares i els pares com a models (el que fem i el que diem en el dia 
a dia...), els límits (els referents, les normes...), la comunicació (saber escoltar, el 
diàleg intergeneracional...), els iguals, el grup, la colla, els amics i amigues... 
 
El paper de les mares i els pares és vital, ja que segons la forma de reaccionar davant 
dels fets del dia a dia fomentarem, o no, el desenvolupament d’habilitats socials en els 
nostres fills/es. Aquestes habilitats socials seran les que, donada la situació, els 
permetran afrontar les situacions de consum de drogues i altres conductes de risc i, al 
mateix temps, influirem sobre el desenvolupament de la seva personalitat 
 
L’activitat serà gratuïta, a càrrec dels formadors/es del programa “Connecta amb els 
teus fills” i subvencionada pel Departament de Salut. 

 
 
*Butlleta d’inscripció a l’activitat: Connecta amb els teus fills  
 
Centres organitzadors: Escola La Creu i Institut Joan Solà 
 
Calendari de sessions:  

1a sessió dimarts 4 de desembre a les 20h a l’Institut Joan S olà    
2a sessió dimarts 11 de desembre a les 20h a l’Escola La Creu  

 
Nom i cognom del pare i/o mare: __________________________________________ 

E-mail de contacte:______________________ 

Nom i cognoms del vostre fill/a:_________________________________ Edat: ______ 
 

Cal que ens feu arribar la butlleta d’inscripció a Consergeria com a màxim el 

dilluns 3 de desembre 

� La inscripció a l’activitat comporta el compromís d’assistència a les dues sessions 

programades. 


