
 

Per a mares i pares de fills i filles de 5è, 6è ,1r i 2n d’ESO 

i obert a totes les persones interessades 

L'adolescència és una etapa important de canvi, única i dife-

rent en cada persona, on s'afronten grans transformacions       

físiques, psicològiques, emocionals i socials, durant les quals 

necessita l'acompanyament dels adults.  
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Per a mares i pares de fills i filles de 5è, 6è ,1r i 2n d’ESO 

i obert a totes les persones interessades 



Per més informació:    

            sis@baixebre.cat             977 42 45 49            sis_baixebre 

Café en família és una eina per a les mares i pares per    

millorar les seves habilitats parentals, que faciliti l’adquisició 
d’estratègies personals, emocionals i educatives.   

Parlarem de:  

 

 

 

 

 

 

 

Horari: 

   Dilluns de 9:00h a 10:30h 

* Dijous de 15:00h a 17:00h 

Lloc: 

A l’Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar. 

Qui som? 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre, 

som un equip multidisciplinar format per professionals de l’àmbit de l’educació 

social, el treball social, la psicologia i la integració social.  

Treballarem conjuntament amb l’equip educatiu de l’Escola Sant Jordi. 

11/02/19 Com són els nostres fills/es? 

18/02/19 I si, mirem d'entendre'ls?  

28/02/19* Sabem que és l'assetjament? 

04/03/10 Com ens comuniquem?  

11/03/19 Tenir conflictes no és tenir problemes?  

21/03/19* Posem nom a les emocions! 

25/03/19 Som capaços de negociar i establir acords? 

08/04/19 Ser-hi sense que es noti! 

15/04/19 Que ens emportem? 

25/04/19* Que fem davant l'assetjament? 

23/05/19* Xarxes socials, les dos cares! 
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