
 

 

ESPAI DE TROBADA PER A FAMÍLIES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

 

 

 
Les trobades seran virtuals via la plataforma Zoom 

 

Horari: de 15:30h a 17:30h  

 

Dies:   els dimarts 1 i 15 de desembre de 2020 

           els dimarts 12, 19 i 26 de gener de 2021  

           i el dimarts 2 de febrer de 2021  

L’escola oferirà servei d’acollida gratuït de 16:40h a 
18:00h per a facilitar que les famílies pugueu assistir 
a les xerrades. 



 

 

 
 

Què és el Projecte Créixer en Família? 

La Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya impulsa el programa d’orientació educativa per a famílies 

“Créixer en Família” adreçat a pares i mares amb fills i filles de 0 a 18 anys, que es duu 

a terme des de l’any 2013. 

Aquest programa es fonamenta en el concepte de parentalitat positiva i està dirigit a 

orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu, amb 

l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels 

progenitors i la millora del seu benestar. 

 

 

A qui va dirigit el Projecte?  

A l’escola farem el cicle dedicat a les famílies que tenen fills i filles entre 3 i 6 anys 

(Educació Infantil) i consten de 6 sessions de dues hores al voltant de temàtiques 

com: els vincles, l’autonomia, l’autoritat, les estratègies educatives, la resolució de 

conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper 

educatiu de l’escola, etc. 

Es tracta de cicles de tallers que són uns espais de reflexió i d’intercanvi d’experiències 

entre pares i mares, guiats per professionals experts en temes educatius i dinàmiques 

familiars. El programa fa servir un material didàctic que garanteix la unitat i la qualitat 

del contingut de les sessions, i una metodologia experiencial.  

 

 

Com es realitzaran els tallers? 

Les sessions es faran virtualment a través de la plataforma Zoom. En cas que estigueu 

interessats en participar-hi i no disposeu de dispositiu electrònics o connexió, us 

agrairíem que us poseu en contacte amb l’escola.  

El programa també ofereix, a nivell virtual, un calaix de recursos amb eines per aplicar 

la parentalitat positiva.  

  

 



 

 

 

 
CONTINGUT DE LES 6 SESSIONS DELS TALLERS 

 
 
Sessió 1 – T’estimo tal com ets? "Com demostrem l’afecte a les nostres criatures? Ho 
fem cada dia?" Segurament com a pares i mares, aquestes preguntes ens sonen. Són 
qüestions que apareixen quan es reflexiona sobre l’afecte com a element clau del 
benestar de l’infant. L’objectiu que persegueix la sessió és identificar pràctiques 
educatives que promoguin actituds i contextos afectuosos que facilitin el 
desenvolupament dels infants.  
 
Sessió 2 – Ho he provat tot, però no em fa cas! Els infants d’entre tres i sis anys 
comencen a ser molt més autònoms, a sentir-se més segurs de si mateixos, a voler 
explorar i també a dir-hi la seva. L’infant diu sovint "Jo sol!", "Jo puc!", o simplement, 
fa sense preguntar coses que abans requerien ajuda. Aquesta autonomia més gran 
també comporta situacions d’oposició amb els pares i mares: "No vull verdura!", "No 
m’agrada aquest jersei". Durant la sessió es posarà de manifest com en aquestes edats 
s’inicia un ajust més afinat entre l’autonomia de l’infant i l’autoritat parental.  
 
Sessió 3 – Vols dir que ja està ordenat? Els aprenentatges relacionats amb la capacitat 
de conviure, amb les responsabilitats o tasques domèstiques derivades de la vida 
quotidiana en família, no són gens menors ni accidentals. Quan l’infant hi participa s’hi 
sent inclòs, útil i capaç perquè és part de "l’equip humà" que conviu i col·labora a fer 
millor, més còmoda i agradable la vida en família. La sessió girarà entorn de la 
participació de les criatures en la vida quotidiana, en les responsabilitats que 
adquireixen, i en com afrontar la gestió dels conflictes.  
 
Sessió 4 – Als nens el cotxes i a les nenes les nines? L’educació afectiva implica 
ensenyar i mostrar valors i actituds sobre el cos, els sentiments, els rols sexuals i de 
gènere, sense obviar la importància del propi jo. La sessió revisarà com les criatures 
aprenen el que observen i detecten rols estereotipats, així com la importància que 
pares i mares es coresponsabilitzin en les diferents activitats familiars, sobretot 
actuant en coherència amb el que es vol transmetre. 
 
Sessió 5 – Jugar serveix? Aprenem jugant? Jugant, els infants desenvolupen capacitats 
i competències d’un valor incalculable. I és que si avui, una persona adulta, és capaç de 
superar reptes, és probablement perquè un dia es va atrevir a enfilar-se a una bicicleta 
i, segurament, si pot posar-se en el lloc d’algú altre és perquè molts cops va jugar a ser 
una altra persona. 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 en com l’adult i l’entorn pot generar situacions i activitats d’aprenentatge 
enriquidores per a les criatures a partir del joc. 
 
Sessió 6: 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. 
 
 
 
 



 

 

 

Com em puc inscriure? 

Les inscripcions es faran telemàticament a través del següent formulari que us 

adjuntem en aquesta circular i que trobareu a la pàgina web. Si voleu emplenar la 

inscripció en format paper, heu de demanar el full a la tutora dels vostres fills/es.  

Atenció! La data límit per fer les inscripcions s’acaba aquest divendres 27 de 

novembre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US HI ESPEREM!  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LenN2ARugCFEi8kk7

