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DIMECRES 7 DE FEBRER
Minicontes. Arriba Carnestoltes!
Lloc: Biblioteca Municipal Les Voltes
Hora: a les 17.30 h
A càrrec de Judith Arlandis
Adreçat a infants de 0 a 3 anys

Què és Carnestoltes? Per què hi ha disfresses? Tot això ho descobrirem en aquesta sessió.

DIMECRES 7 DE FEBRER
El nostre fill no menja
Lloc: Escola bressol municipal L’Alegria
Hora: a les15.20 a 16.40 h
A càrrec de l’equip de psicòlegs del CDIAP (prof.: Pepa Ibáñez)

Parlarem d’alimentació, de com fer que els nostres fills assoleixin bons hàbits alimentaris i del
que podem fer si no mengen bé.

DIMECRES 21, 28 DE FEBRER I 7 DE MARÇ
Educar les emocions en família
Lloc: Escola Sant Jordi
Dimecres 21 de febrer, de 17 a 19 h:
1a sessió: posada en comú d’experiències, debat i presa de consciència
de les pròpies emocions.
Dimecres 28 de febrer, de 17 a 19 h:
2a sessió: aprendre i practicar tècniques d’intel•ligència emocional dirigides als fills.
Dimecres 7 de març, de 17 a 19 h:
3a sessió (amb fills): dinàmiques individuals i grupals d’identificació i
gestió de les emocions entre pares, mares i fills.
A càrrec de Tseotse (Catàleg de la Diputació de Barcelona de suport a la funció
educativa de les famílies)
Adreçat a famílies amb fills d’entre 3 i 18 anys

L’objectiu és que els progenitors prenguin consciència de com les emocions poden regir el seu
comportament i el dels seus fills. També intentarem aprendre a gestionar-les i a apoderar les
generacions futures perquè les autogestionin millor. Parlarem de la consciència i l’autonomia
emocional, les habilitats socials i l’empatia i l’escolta activa i tractarem els 11 errors habituals
en escoltar els nostres fills i els sis passos que hem de seguir per a la resolució de conflictes.

DIMECRES 21 DE FEBRER
Eduquem (també en família) en el consum de drogues
Lloc: Casal Cívic Sant Vicenç dels Horts - Sant Josep
Hora: a les 18 h
A càrrec d’ Eines, Serveis Socioeducatius, SCCL

Espai de reflexió, vivencial, constructiu i crític entorn el tema (complex) de les drogues i la relació educativa:
La família com a model educatiu.
I si els porros o l’alcohol entren a casa?
Com educar en la responsabilitat.
El rosa i el blau també en les drogues.
Actuar educativament davant del consum.

DIVENDRES 23 DE FEBRER
L’hora del conte. Les disfresses encontades
Lloc: sala infantil de la Biblioteca Les Voltes
Hora: a les 18 h
A càrrec de Sandra Rossi
Adreçat a infants i famílies

Quan jo era petita, remenava la casa buscant-hi disfresses. En cercava pertot arreu: als armaris, als lavabos, als
calaixos, a la cuina...
A vegades això feia enfadar els pares, però deixaven d’estar empipats quan tot posant-me una de les disfresses
encontades, els explicava un conte.

DIVENDRES 2 DE MARÇ
Créixer en la diversitat cultural
Lloc: Biblioteca Municipal Les Voltes
Hora: a les 18 h
A càrrec de Fundació Bayt Al-Thaqafa

Créixer en la diversitat cultural significa tenir consciència de l'altre, coneixent les seves costums i
creences. La diversitat t’enriqueix i et fa créixer, aprendre i formar-te com a ésser humà.
L’educació ha d’ajudar a adquirir les competències interculturals que permetin conviure amb les
diferències culturals i es per això que pretenem oferir una xerrada dins el marc de l'escola;
apropant la cultura marroquina a la cultura catalana.

DIMARTS 6 DE MARÇ
Contacontes. Hi ha res més avorrit que ésser una
princesa rosa?
Lloc: biblioteca de l’antiga escola Mare de Déu del Rocio
Hora: a les 18 h
A càrrec del Centre Diari Sant Josep. Fundació Trab.Or

Es farà una lectura teatralitzada del conte i s’elaborarà un punt de llibre personalitzat.

DIVENDRES 9 DE MARÇ
Hora del conte. Superdones de la història
Lloc: Biblioteca Municipal Les Voltes
Hora: a les 18 h
A càrrec de Calidoscopi Cultura
Adreçat a infants i famílies

No gaire sovint, les dones passen a la història per la seva obra o professió. Escriptores com
Agatha Christie, investigadores com Marie Curie o cantants com Ella Fitzgerald són molts cops
relegades a un segon lloc en la història del segle XX pel simple fet d’haver estat dones.
Les nostres superdones també van ser petites un dia però gràcies al seu esforç i valentia, avui
tenim descobriments, obres d’art, cançons o pel·lícules fantàstiques.

DIMECRES 14 DE MARÇ
Minicontes. La Vella Quaresma
Lloc: Biblioteca Les Voltes
Hora: a les 17.30 h
A càrrec de Judith Arlandis
Adreçat a infants de 0 a 3 anys

Qui és la Vella Quaresma i per què té tantes cames?

DIJOUS 15 DE MARÇ
La prevenció de les relacions abusives
Lloc: Biblioteca Municipal Les Voltes
Hora: a les 18 h
A càrrec de Fundació Vicki Bernadet
Adreçat a famílies d’infantil i primària

Partint de la màxima “no es pot prevenir allò que no coneixem”, el taller ofereix eines per a la prevenció
i la detecció de l’abús sexual a les persones que són més a prop dels infants i adolescents: els
pares i les mares, els avis i les àvies i/o els tutors legals. Es tractarà aquesta qüestió amb
naturalitat i sense culpabilitzar les persones que es troben en aquestes situacions i que no
saben realment què els està passant. Només amb la formació veraç es poden prevenir situacions
abusives i és possible ajudar les persones que les viuen i el seu entorn. La metodologia que
s’utilitzarà és grupal, dinàmica i participativa; no es pretén fer una exposició teòrica sinó crear un espai
de reflexió i aprenentatge sobre com prevenir les relacions abusives de fills i filles infants i adolescents.
La Fundació Vicki Bernadet treballa, des de 1997, en l’atenció integral, la prevenció dels abusos
sexuals a persones menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança de l’infant i
l’adolescent i en la sensibilització d’aquest entorn sobre aquest tipus d’abusos. L’activitat està
impartida per Vicki Bernadet, fundadora de la fundació.

DIMARTS 20 DE MARÇ
Sis contes sis
Lloc: biblioteca de l’antiga escola Mare de Déu del Rocio
Hora: a les 18 h
A càrrec de Cesc Serrat “Rondallaire”

A la biblioteca han arribat nous contes amb veu. Escoltem-los, com sempre s’ha fet amb els contes.
Trencarem el silenci, ens asseurem tots junts i se sentiran les veus una estona…
Una poma meravellosa, un oncle descalç, una mosca que volava per la llum,
un gripau, una granota… Contes que estan amagats en grans cistelles… Una divertida sorpresa.

DIJOUS 22 DE MARÇ
El nostre nen no fa cas
Lloc: a l’escola bressol municipal L’Alegria
Hora: de 15.20 a 16.40 h
A càrrec de l’equip de psicòlegs del CDIAP (Prof.: José Luis Hinojosa)
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Què vol dir posar límits? Són iguals per tots els nens? Què vol dir el nen quan no ens fa cas?

PATIS OBERTS
Espais per jugar i conviure. Per a famílies i infants d’educació infantil i primària.
Escola Sant Antoni
De dilluns a divendres, de 16 a 18 h
Escola Sant Jordi
De dilluns a divendres, de 16.30 a 18.30 h
Escola Sant Josep
De dilluns a divendres, de 17 a 18.30 h
Escola La Guàrdia
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Esc. Mare de Déu del Rocio
De dilluns a divendres, de 17 a 18 h
Esc. Joan Juncadella
De dilluns a divendres, de 16 a 18 h

ESPAI NADÓ
És un espai d'acompanyament i suport per a les famílies amb
nadons durant el primer any de vida, on poden compartir experiències sobre la maternitat i/o paternitat, la criança i l'educació,
pròpies del procés de ser mare o pare, amb l'acompanyament de
professionals. Trobada de 2 hores un cop a la setmana.

MINISALÓ DE L’ENSENYAMENT A LA CAPELLA
Del 19 de març al 27 d’abril
Lloc: Espai Jove La Capella (c. d'Albacete, 1-9)
Tota l’oferta informativa del Saló de l’Ensenyament de Barcelona
(formació professional de grau mitjà i superior, estudis universitaris, proves d’accés i estudis a l’estranger) i orientació acadèmica
personalitzada.

ESPAIS FAMILIARS
Els Espais Familiars, que s’iniciaran a mitjan gener de 2018, són un servei
gratuït adreçat a les famílies del municipi amb infants d’1 a 3 anys que no
estan escolaritzats. Es tracta de diversos espais de joc i relació on els nens
poden jugar amb materials adients a la seva edat i, alhora, són espais
adreçat a les famílies, ja que hi poden compartir inquietuds i vivències
relacionades amb la criança dels fills.

JUGATECA AMBIENTAL
Lloc: parc del Pi Gros
Horari: d’11 a 13.30 h
Espai de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats per educadors/es i
itineraris guiats pel parc
Podeu consultar la programació trimestral al web
municipal o a través del codi QR:
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