Programa
de formació

a famílies
2017-2018

Escola municipal
de mares i pares

01

Cine fòrum: most
likely to succeed

04

Les relacions família escola per a l'èxit educatiu

07

Estratègies i recursos per a la
vida en la primera infància

10

Germans, convivència
impossible?

13

Estratègies i recursos
per a la vida

16

Sentiments i límits: necessitats
bàsiques dels infants

19

El primer any de
vida de l'infant
Totes les edats

02

03

La comunicació amb les filles
i els fills en l'adolescència

05

11
14

06

Què fem quan
no tenim res a fer?

08

09

Com ajudar els fills
i les filles a estudiar

15

El que més m'agrada
del meu fill o filla

tocant en educació infantil

De 0 a 6 anys

A partir de 3 anys

Bullying què és i
com evitar-lo?
Contes i joguines
per la igualtat

L'acompanyament al procés
de lectura i escriptura

Agafem el tren de
primària a secundària

20 La matemàtica s'aprèn

Educar
sense cridar

12

Què fem a casa quan apareixen
dificultats en l'aprenentatge

17

Els adolescents poden
ser encantadors!

18
21

A partir de 6 anys

Primers auxilis
infantils

La matemàtica s'aprèn
tocant en educació primària
A partir de 10 anys

Programa 2017-2018
01 Cine fòrum: most likely to succeed
Aquest documental mostra les creixents mancances dels mètodes
d'educació convencionals davant el món innovador d'avui. La pel·lícula
explora els nous enfocaments que busquen revolucionar l'educació tal
com la coneixem, inspirant a les comunitats escolars a reimaginar les
capacitats dels alumnes i del professorat. Presentació a càrrec de
LLUÏSA MORET, alcaldessa de Sant Boi i ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ,
tinenta Alcalde d'Educació Convivència i Solidaritat.
Dimarts 7 de novembre de 2017, de 18 a 20 h
CINEMES CAN CASTELLET (c/ jaume i, 32)
Recomanat a famílies amb fills i filles de totes les edats .

03 Els adolescents poden ser encantadors!
Adolescència, pubertat i societat, algunes propostes pràctiques per
poder gaudir d’una etapa més de la vida dels nostres ﬁlls i ﬁlles. A càrrec
de M. HELENA TOLOSA COSTA, mestra, logopeda, psicopedagoga,
P.N.L., terapeuta familiar.
Dijous 23 de novembre de 2017, de 17.30 a 19 h
INSTITUT MARIANAO (Pg. de les Mimoses, s/n)
Recomanat a famílies amb fills i filles a partir de 10 anys

05 Què fem quan no tenim res a fer?
En aquest taller reflexionarem sobre els beneﬁcis en el desenvolupament
emocional i psicològic dels nostres ﬁlls i ﬁlles quan compartim espais en
família.
A càrrec de FUNDACIÓ ORIENTA, atenció integral a la salut mental
comunitària d'infants, adolescents i famílies.
Dijous 11 de gener de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA MASSALLERA (C/ Cerdanya, 23. )
Recomanat a famílies amb fills i filles de totes les edats.

02 La comunicació amb les filles
i els fills en l'adolescència

En aquesta xerrada es plantegen eines i recursos per millorar la
comunicació i la convivència amb els nostres adolescents.
A càrrec de JUANJO FERNÁNDEZ SOLA, consultor pedagògic,
coordinador de formació per a docents i famílies.
Dimarts 14 de novembre de 2017, de 17.30 a 19 h
INSTITUT MARIANAO (Pg. de les Mimoses, s/n)
Recomanat a famílies amb fills i filles a partir de 10 anys.

04 Les relacions família - escola per a l'èxit educatiu
Sant Boi celebra el dia internacional de les ciutats educadores,
reflexionant sobre les relacions entre docents i famílies per a l'èxit
educatiu de tot l'alumnat.
A càrrec de JORDI COLLET, sociòleg i professor titular de la Universitat de Vic.
Dijous 30 de novembre de 2017, de 17.30 a 19.30 h
CAN MASSALLERA (C/ Mallorca, 30)
Recomanat a famílies amb fills i filles de totes les edats .

06 Educar sense cridar
Coneguem tècniques per educar amb tranquil•litat i ajudar els ﬁlls i ﬁlles
a ser més responsables i autònoms.
A càrrec d’ALBA CASTELLVÍ, sociòloga, mediadora i educadora.
Col•labora: Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.
Dimecres 17 i 24 de gener de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA MARIANAO (C/ Xiprers, 15)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

Com fer la inscripció?

Activitats gratuïtes,

Per Internet: www.santboi.cat

servei d’acollida per a infants de 3 a 12 anys,

Per telèfon: 93 635 12 12

imprescindible inscripció prèvia.

Presencialment: OMAP (pl. Ajuntament, 1)

07 estratègies i recursos per a la
vida en la primera infància

Com podem actuar i acompanyar el nostre ﬁll i ﬁlla de manera
respectuosa i amorosa davant les rebequeries, les pors, les rutines...
A càrrec de MIM PSICOLOGIA, centre de psicologia infanto-juvenil i
assessorament familiar.
Dimarts 30 de gener de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA BARRUFET (Pl. de l'Agricultura, 6)
Recomanat a famílies amb infants de 0 a 6 anys

08 Com ajudar els fills i les filles a estudiar
Quines són les millors actituds i estratègies dels pares i mares per ajudar
els ﬁlls i ﬁlles a estudiar i fer la feina de l'escola?
A càrrec de JUANJO FERNÁNDEZ SOLA, consultor pedagògic,
coordinador de formació per a docents i famílies.
Dimarts 6 de febrer de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA RAFAEL CASANOVA (C/ Rubió i Ors, 97-99)
Recomanat a famílies amb infants a partir de 6 anys

09 Bullying què és i com evitar-lo?

10 Germans, convivència impossible?

Com podem ajudar als nostres ﬁlls i ﬁlles en situacions d’assetjament? I
si és el nostre ﬁll o ﬁlla qui assetja? Com podem prevenir-ho? Què podem
fer des de casa?

Aquesta xerrada ofereix pautes, idees i suggeriments per promoure una
millor convivència.

A càrrec de M. HELENA TOLOSA COSTA, mestra, logopeda,
psicopedagoga, P.N.L., terapeuta familiar.
Dijous 15 de febrer de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA JOSEP M. CIURANA (C/ Manuel de Falla, 2)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

A càrrec de M. HELENA TOLOSA COSTA, Mestra, logopeda, psicopedagoga,
P.N.L., terapeuta familiar.
Dijous 22 de febrer de 2018 de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA ANTONI GAUDÍ (C/ Pablo Picasso, 3)
Recomanat a famílies amb infants a partit de 6 anys.

11 Què fem a casa quan apareixen
dificultats en l'aprenentatge

De vegades els infants diuen no, no així, no ara, davant determinats
aprenentatges, què podem fer les mares i els pares? Com podem
respondre?
A càrrec de GPS Educació, Servei d’Orientació i d’Acompanyament
Pedagògic.
Col•labora: Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.
Dimarts 27 de febrer i 6 de març de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA AMAT VERDÚ (C/ Menéndez Pelayo, s/n)
Recomanat a famílies amb infants de 6 a 12 anys

12 Contes i joguines per la igualtat
Aquesta xerrada vol donar eines per fomentar l’educació dels infants en
els valors de la igualtat, en el respecte mutu i en la necessitat de no
reproduir estereotips sexistes.
A càrrec de CRDD, Centre de Recursos i Documentació de les Dones de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Dimarts 13 i 20 de març de 2018, de 17.30 a 19 h
CIUTAT COOPERATIVA (C/ Ramon Llull, s/n)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

13 Estratègies i recursos per a la vida

14 El que més m'agrada del meu fill o filla

Com podem actuar i acompanyar el nostre ﬁll o ﬁlla de manera
respectuosa i amorosa davant la responsabilitat, la comunicació, l'inici
de l’adolescència...

En cada un dels cicles de la vida és imprescindible pels infants, la mirada
i el reconeixement de la mare i del pare. Però, com veig els meus ﬁlls o les
meves ﬁlles?

A càrrec de MIM PSICOLOGIA, centre de psicologia infanto-juvenil i
assessorament familiar.

A càrrec de ALBA SOLER FARGAS, mestra, terapeuta psicomotriu i
integració psicocorporal.

Dijous 12 d'abril de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA PARELLADA (C/ Mossèn Pere Tarrés, 33)
Recomanat a famílies amb infants de 6 a 12 anys

15 L'acompanyament al procés de lectura i escriptura
En aquesta xerrada analitzarem com són les etapes del procés
d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura que viuen els infants i com
poder acompanyar-los des d'una mirada respectuosa.
A càrrec de DESSIREÉ HORTIGÓN, mestra d'educació infantil i primària.
Diplomada en logopèdia.
Dimarts 24 d'abril de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA VICENTE FERRER (C/ Salvador Aulèstia i Barriac, 9-11)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

Dimarts 17 d'abril de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA BENVIURE (C/ Can Paulet, 1)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

16 Sentiments i límits: necessitats bàsiques dels infants
Quines són les necessitats que tenen els infants i els joves? Quines
emocions els generen? Quins límits necessiten?
A càrrec d'ALBA SOLER FARGAS mestra, terapeuta psicomotriu i
integració psicocorporal.
Dijous 10 de maig de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA CASABLANCA (Pl. dels Gegants, 2)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 12 anys

17 Agafem el tren de primària a secundària
Hi ha molts canvis? Què cal fer? Com ens situem? Què cal tenir en
compte? Com podem acompanyar i donar suport els nostres ﬁlls i ﬁlles
en aquesta transició.
A càrrec de M. HELENA TOLOSA COSTA, mestra, logopeda, psicopedagoga, P.N.L., terapeuta familiar.
Dijous 17 de maig de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA MONTBAIG (C/ Salvador Seguí, s/n)
Recomanat a famílies amb infants a partir de 10 anys

18 Primers auxilis infantils
Com hem d'actuar davant d'una situació de risc per al nostre infant? Què
cal fer i què hem d'evitar? En aquest taller teorico-pràctic, practicarem les
maniobres de reanimació bàsiques.
A càrrec d'HORTÈNSIA VALLVERDÚ TORÓN, pediatra.
Dijous 24 de maig de 2018, de 17.30 a 19.30 h
ESCOLA BRESSOL LA SUSA (C/ Bonaventura Calopa, 9)
Recomanat a famílies amb infants de 0 a 3 anys

19 El primer any de vida de l'infant
Què necessiten els nadons? Quines son les seves necessitats i capacitats
a cada etapa del primer any? En aquesta xerrada parlarem sobre el
post-part, l’alletament, l’inici de l'alimentació complementària, el
desenvolupament psicomotor, la son i el collit.
A càrrec d' HORTÈNSIA VALLVERDÚ TORÓN, pediatra.
Dijous 31 de maig de 2018, de 17.30 a 19.30 h
ESCOLA BRESSOL LA MERCÈ (Av. Can Carreres, 14)
Recomanat a famílies amb infants de 0 a 1 anys

21 La matemàtica s'aprèn tocant en educació primària
Aquest taller és una invitació a acostar-se de forma vivencial a alguns
conceptes matemàtics que els nens i les nenes poden arribar a desplegar
al llarg del seu desenvolupament.
A càrrec LARA GIMÉNEZ BARRAGÁN, educadora especialitzada en
l'acompanyament del desenvolupament de les capacitats matemàtiques,
formadora d'educadors i mestres. Assessora a l'Escola Congrés-Indians.
Dimarts 12 de juny de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA ANTONI TÀPIES (C/ Pau Claris, 6-8)
Recomanat a famílies amb infants de 6 a 12 anys.

20 La matemàtica s'aprèn tocant en educació infantil
Aquest taller és una invitació a acostar-se de forma vivencial a alguns
conceptes matemàtics que els nens i les nenes poden arribar a desplegar
al llarg del seu desenvolupament.
A càrrec LARA GIMÉNEZ BARRAGÁN, educadora especialitzada en
l'acompanyament del desenvolupament de les capacitats matemàtiques,
formadora d'educadors i mestres. Assessora a l'Escola Congrés-Indians.
Dimarts 5 de juny de 2018, de 17.30 a 19 h
ESCOLA ANTONI TÀPIES (C/ Pau Claris, 6-8)
Recomanat a famílies amb infants de 3 a 6 anys
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