GENER
"ANEM A LA UNA" COM CONSTRUÏR, A TRAVÉS DEL
DIÀLEG, LES REGLES DE LA CONVIVÈNCIA A CASA
DIA: 16 DE GENER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 A 16 ANYS
HORA: 17 a 18.30 hores · LLOC: COL·LEGI GOAR
A CÀRREC DE: CENTRE MUNICIPAL DE MEDIACIÓ
T’agradaria millorar la convivència a casa? Qui posa les normes? Per a què serveixen els límits? Què pots fer quan els
teus fills els sobrepassen? Quina autoritat cal per educar? En col·laboració amb el Centre Municipal de Mediació, us
conviden a un taller on parlarem de la importància de la construcció conjunta de normes per a la bona convivència a
casa i de com abordar, mitjançant el diàleg, les situacions en què se sobrepassen aquestes regles i els límits acordats.

EDUCAR SENSE CRIDAR
DIA: 18 i 25 DE GENER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 4 A 12 ANYS
HORA: 16.30 a 18 hores · LLOC: ESCOLA MONTSERRATINA
A CÀRREC DE: ALBA CASTELLVÍ, MARE, SOCIÒLOGA, MEDIADORA I EDUCADORA
L’objectiu del taller és donar estratègies i instruments als pares i mares per educar amb serenitat i coherència quan
es produeixen situacions-repte en la vida quotidiana: quan els nens no col·laboren, quan se'ls han de dir les coses
moltes vegades, quan no assumeixen les seves responsabilitats... Educar per a una llibertat responsable i fer-ho
des de la tranquil·litat és possible si es disposa d’eines que es poden aprendre. Aquest taller és un compendi
d’aquestes eines a disposició de les famílies.

PETIT HORT URBÀ
DIA: 27 DE GENER · ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA INFANTS I FAMÍLIES
HORA: 11 a 13 hores · LLOC: VILADECANS REPARA (A LA DEIXALLERIA)
A CÀRREC DE: SOLIDANÇA
Amb la reutilització d'alguns materials es fàcil construir un petit hort on podrem plantar les nostres verdures, algunes
plantes aromàtiques i culinàries. Si li afegim un petit compostador, podrem reciclar la matèria orgànica i convertir-la en
adob per al nostre hort. A casa podem tancar el cicle de la matèria orgànica, reduir els residus i fer àpats saludables.

PRIMERS AUXILIS: PER A PARES I MARES
D'INFANTS DE 0 A 6 ANYS
DIA: 29 DE GENER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 0 A 6 ANYS
HORA: 15 a 16.30 HORES · LLOC: EBM LA MARINA

TALLER FAMILIAR
“CANÇONS, SONS I PETITONS”
DIA: 6, 13 i 20 DE FEBRER · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS DE 2 I 3 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA MUNTANYETA
A CÀRREC DE: JESÚS IGLESIAS "CHUSO", MESTRE I MÚSIC
Oferir un espai on compartir les cançons que ens cantaven de petits i les que cantem ara als fills/es, on també les
famílies puguin ensenyar les cançons que coneixen.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

INTERNET SEGURA PER
A LA PROTECCIÓ DEL MENOR
DIA: 16 DE FEBRER · ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 15.30 a 17 hores · LLOC: COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT
DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS
Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden fer
un ús adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’internet. Informar sobre les
situacions de risc que es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes socials, bloc
i fotoblocs, webcam, portàtils).

COM EM SENTO? COM T'AJUDO? PARLEM
D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

REFLEXIONEM REFLEXIONEM

I APRENEM JUNTS I APRENEM JUNTS
FORMACIÓ PER A PARES I MARES

NOVEMBRE 2017· FEBRER 2018
INFORMACIÓ, PROPOSTES I SUGGERIMENTS:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
C/ Àngel Guimerà, 2
Tel. 93 635 18 02
educaciofamilies@viladecans.cat
www.viladecans.cat

A més a més...

DIA: 20 DE FEBRER · ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 15.15 a 16.25 hores · LLOC: ESCOLA ÀNGELA ROCA
A CÀRREC DE: SONIA ALONSO DONIZ, DIRECTORA I PSICÒLOGA
D'AULESPAI TERÀPIA I FORMACIÓ

ATENEU DE LES ARTS

Les persones tenim, entre moltes d'altres, la capacitat de sentir i expressar emocions. A vegades però, no sabem gaudir d'aquest
canal tan potent de comunicació. Si això passa entre pares/mares i fills, pot dificultar la convivència. Amb aquest taller,
reflexionarem conjuntament sobre aspectes i eines per apropar-nos al mon emocional dels adults i els nens, i així aprendre a
comunicar-nos de manera més intel·ligent i sana amb tothom, i especialment amb els que més estimem: els nostres fills.

ATENEU DE CULTURA POPULAR CAN BATLLORI

COM PARLAR DE DROGUES A CASA?
DIA: 20 DE FEBRER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 A 16 ANYS
HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: TORRE DEL BARÓ
A CÀRREC DE: SÒNIA RUBIO, ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ PER A L’ACCIÓ CRÍTICA (EDPAC)

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS

Xerrada que tractarà els aspectes claus relacionats amb els primers contactes dels nostres adolescents i les drogues
(tabac, cànnabis i alcohol), incidint especialment en factors clau com: la comunicació, l’afavoriment del pensament
crític, la confiança, etc.

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer front
de manera efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els continguts
que s’hi treballen són: prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, exploració
primària, obstrucció de vies aèries, ferides, hemorràgies i cremades.

DIA: 23 DE FEBRER· ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA MEDITERRÀNIA

L'EDUCACIÓ VIVA I ACTIVA

Cursos i tallers d’arts escèniques, arts visuals, plàstica i música
Tel. 93 659 41 60
www.ateneudelesarts.cat

Propostes de tallers infantils, per a adults i famílies
Tel. 93 637 61 68
ateneucanbatllori@viladecans.cat

ATRIUM VILADECANS

La seva programació sempre inclou unes excel·lents
propostes de programació infantil i familiar
Tel. 93 659 41 60
www.atriumviladecans.com

BIBLIOTECA DE VILADECANS
Activitats de dinamització de la lectura i hora del conte per a infants
Tel. 93 637 40 90
bibliotecadeviladecans.blogspot.com
www.diba.cat/biblioteques

CAN XIC

La xerrada té l'objectiu d'apropar a les famílies una proposta metodològica més vivencial, que parteix de les inquietuds
dels infants, de l'acompanyament emocional… La sessió permetrà fer una visita als espais de l'Escola Mediterrània.

Centre de recursos per a joves
Tel. 93 647 00 24
canxic@viladecans.cat
www.viladecans.cat/joves

A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, SERVEIS AMBIENTALS

FEM SABÓ

VILADECANS REPARA

Taller pràctic de cuina i degustació. En aquest taller veurem que si és possible, amb idees i receptes que ajudin a totes les persones
de les família a menjar més fruita i verdura. Es donarà un recull de receptes per poder anar variant el que s’ha treballat al taller.

DIA: 24 DE FEBRER · ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA INFANTS I FAMÍLIES
HORA: 11 a 13 hores · LLOC: VILADECANS REPARA (A LA DEIXALLERIA)

FÀCIL, SABORÓS I A BON PREU. ÉS POSSIBLE?
DIA: 29 DE GENER · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS ENTRE 6 I 12 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17.15 a 18.45 hores · LLOC: COL·LEGI SANT GABRIEL

FEBRER
EL PAS A P3
DIA: FEBRER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 ANYS
HORA: 17 a 19 hores · LLOC: EBM LA PINEDA I EBM LA GINESTA
A CÀRREC DE: DIRECCIONS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES
Temes importants per a les famílies en relació a l'inici de l'escolarització dels seus fills i filles en els centres d'educació
infantil i primària: preinscripció i matrícula, adaptació, normes de funcionament, sortides, quotes, informes, serveis, etc.

A CÀRREC DE: MIGUEL ÁNGEL MANZANO, PSICÒLEG

A CÀRREC DE: ÁNGEL PEÑA, DINS EL PROJECTE “REPARAR ÉS DE SAVIS”
Recuperem una tradició antiga que ens permet convertir l'oli usat de cuina en un sabó natural que pot tenir diferents
usos. Els que hi participeu us endureu una porció del sabó que fabricarem.

COM FER EL TEU FILL/A LECTOR
DIA: 26 DE FEBRER · ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS
A CÀRREC DE: NATI CALVO, LECTURA, INFÀNCIA I BIBLIOTEQUES
S’hi desgranaran breument les oportunitats de la lectura i, a continuació, algunes estratègies i consells senzills per tal
que els infants esdevinguin lectors. Que podem fer a casa, a l'escola, amb els amics... S'hi oferiran criteris i recursos per
fer una bona tria de lectures a compartir i una recomanació de llibres indispensables.

FORMACIÓ PER A PARES I MARES

On pots venir a Reparar, Reutilitzar i Regaudir
www.viladecans.cat

FAMÍLIES I ESCOLA: JUNTS X L’EDUCACIÓ
Web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre
l’escolaritat i sobre com educar i créixer en família
www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola

Segueix-nos! #EXITEDUCATIU

DESEMBRE

NOVEMBRE
TALLER DE CUINA APROFITAMENT D'ALIMENTS

FÀCIL, SABORÓS I A BON PREU. ÉS POSSIBLE?

DIA: 6 i 13 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: FAMÍLIES 8 A 12 ANYS
HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA ÀNGELA ROCA

DIA: 14 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS ENTRE 6 I 12 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17.15 a 18.45 hores · LLOC: COL·LEGI GOAR

A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, SERVEIS AMBIENTALS

A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, SERVEIS AMBIENTALS

L'objectiu principal del taller és donar als pares i mares nocions de nutrició i bons hàbits a l’hora de menjar, al mateix temps que
es cuinen receptes d’aprofitament d’aliments, per tal de fomentar que es transmetin aquests hàbits saludables als seus fills/filles.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció les famílies de l'Escola Àngela Roca)

Taller pràctic de cuina i degustació. En aquest taller veurem que si és possible, amb idees i receptes que ajudin a totes les persones
de les família a menjar més fruita i verdura. Es donarà un recull de receptes per poder anar variant el que s’ha treballat al taller.

TALLER DE CUINA APROFITAMENT D'ALIMENTS
DIA: 6 i 13 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 A 16 ANYS
HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, SERVEIS AMBIENTALS
L'objectiu principal del taller és donar als pares i mares nocions de nutrició i bons hàbits a l’hora de menjar, al mateix temps que
es cuinen receptes d’aprofitament d’aliments, per tal de fomentar que es transmetin aquests hàbits saludables als seus fills/filles.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció les famílies de l'Institut Josep Mestres i Busquets)

TALLER DE CUINA APROFITAMENT D'ALIMENTS
DIA: 7 i 14 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 8 ANYS
HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA ÀNGELA ROCA
A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, SERVEIS AMBIENTALS
L'objectiu principal del taller és donar als pares i mares nocions de nutrició i bons hàbits a l’hora de menjar, al mateix temps que
es cuinen receptes d’aprofitament d’aliments, per tal de fomentar que es transmetin aquests hàbits saludables als seus fills/filles.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció les famílies de l'Escola Àngela Roca)

SOS: EL MEU FILL ESTÀ EMPANTALLAT!!!
DIA: 10 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 15.30 a 17 hores · LLOC: COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA
A CÀRREC DE: SÒNIA RUBIO, L’ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ PER A L’ACCIÓ CRÍTICA (EDPAC)
Quan les pantalles entren en les vides dels nostres fills i filles, tot són preguntes: A quina edat li compro el mòbil?
Quanta estona és normal que passi amb els e-jocs? Hi ha tants riscos com diuen? Per què s’han convertit en una font de
conflictes? S’hi parlarà dels usos, els mals usos i/o usos problemàtics de les pantalles i els riscos associats.

COSTURA CREATIVA
DIA: 11 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS I FAMÍLIES
HORA: 11 a 13 hores · LLOC: VILADECANS REPARA (A LA DEIXALLERIA)

CONTES EDUCATIUS EN 360º: EXPLORADORS FONS MARÍ
DIA: 14 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 I 7 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17.30 a 18.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS
Activitat conjunta d'infants entre 3 i 7 anys i famílies. Un conte en 360º que ens endinsarà en un viatge al fons del mar en què
descobrirem l’increïble bellesa dels nostres oceans i els seus habitants: eriçons, estrelles de mar, meduses, taurons, etc.

DIA: 14 DE DESEMBRE · ACTIVITAT: PER A TOTHOM
HORA: DE 17.30 a 19 hores · LLOC: INSTITUT MIRAMAR

PLANETARI DIGITAL FAMILIAR

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT
DE MOSSOS D’ESQUADRA VILADECANS

DIA: 14 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 18.30 a 19.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS
A CÀRREC DE: EXPLORA 360
Activitat conjunta d'infants a partir de 6 anys i famílies. Entrarem al Planetari per conèixer de manera diferent i en una
pantalla de 360º l'univers que ens envolta: veurem l'astre sol, la lluna; observarem la caiguda d'un meteor; descobrirem
el cel estrellat amb les seves constel·lacions i ens endinsarem en la descoberta dels planetes del nostre sistema solar.

DIA DE LA DEIXALLERIA: JORNADA DE PORTES
OBERTES AMB ACTIVITATS LÚDIQUES
DIA: 18 DE NOVEMBRE· ACTIVITAT: ACTIVITAT CONJUNTA INFANTS I FAMÍLIES
HORA: a partir 10 hores · LLOC: DEIXALLERIA
A CÀRREC DE: EQUIP DE VILADECANS REPARA I ÀREA DE MEDI AMBIENT
Dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus es realitza aquesta jornada amb tot tipus d'activitats per famílies: mercat
d'intercanvi d'objectes infantils, taller d'electricitat, jocs del "Guixot de 8" i "Gira la joguina", xocolatada i esmorzar popular,
inauguració de nous elements a l'espai lúdic de la deixalleria, ofertes i descomptes especials a la botiga "Els Encants de
Viladecans", obsequi d'un llum per tothom qui vingui en bicicleta.

PRIMERS AUXILIS PER A MARES
I PARES D'INFANTS DE 6 A 12 ANYS
DIA: 21 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: FAMÍLIES 6 A 12 ANYS
HORA: 16.45 a 18.45 hores · LLOC: ESCOLA DOCTOR TRUETA

Ensenyarem i practicarem diferents tècniques per transformar peces de roba que tinguem oblidades a l'armari. És
imprescindible portar la roba que vulguis reconvertir al taller.

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer front de
manera efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els continguts que
s’hi treballen són: prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, exploració primària,
obstrucció de vies aèries, ferides, hemorràgies i cremades.

A CÀRREC DE: EXPLORA 360
Activitat conjunta d’infants entre 3 i 7 anys i famílies. Un viatge a les estrelles, planetes i la lluna combinant el format
conte amb la realitat. Ens hi convertirem en astronautes i agafarem un coet per anar a l’espai, allà descobrirem com
és la nostra lluna, quants planetes hi ha i quina és l’estrella més important.

PLANETARI DIGITAL FAMILIAR
DIA: 13 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 18.30 a 19.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

A CÀRREC DE: SONIA ALONSO DONIZ, DIRECTORA I PSICÒLOGA
D'AULESPAI TERÀPIA I FORMACIÓ
Les persones tenim, entre moltes d'altres, la capacitat de sentir i expressar emocions. A vegades però, no sabem gaudir d'aquest
canal tan potent de comunicació. Si això passa entre pares/mares i fills, pot dificultar la convivència. Amb aquest taller,
reflexionarem conjuntament sobre aspectes i eines per apropar-nos al mon emocional dels adults i els nens, i així aprendre a
comunicar-nos de manera més intel·ligent i sana amb tothom, i especialment amb els que més estimem: els nostres fills.

INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS

DIA: 13 DE NOVEMBRE· ACTIVITAT: INFANTS ENTRE 3 I 7 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17.30 a 18.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

DIA: 12 DE DESEMBRE · ACTIVITAT: PER A TOTHOM
HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA GERMANS AMAT I TARGA

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

A CÀRREC DE: SOLIDANÇA

CONTES EDUCATIUS EN 360º:
EXPLORADORS DE L’ESPAI

COM EM SENTO? COM T'AJUDO?
PARLEM D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden fer un ús
adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’internet. Informar sobre les situacions de risc que
es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes socials, bloc i fotoblocs, webcam, portàtils).

COM ENS COMUNIQUEM AMB ELS NOSTRES FILLS I FILLES
DIA: 19 DE DESEMBRE · ACTIVITAT: PER A TOTHOM
HORA: 17 a 18.30 hores · LLOC: ESCOLA MARTA MATA
A CÀRREC DE: MIGUEL ÁNGEL MANZANO, PSICÒLEG
Comunicar-se és intentar influïr en el comportament dels nostres fills i filles. Escolta activa i empatia.
Quins són, a més, els obstacles de la comunicació?

GENER
IOGA EN FAMÍLIA

En aquest taller, mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on es pugui establir una connexió entre infants
i les seves famílies. Amb els infants fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, treballant el seu
desenvolupament psicomotor.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

A CÀRREC DE: JESÚS IGLESIAS "CHUSO", MESTRE I MÚSIC

DIA: 29 DE NOVEMBRE · ACTIVITAT: FAMÍLIES 12 a 16 ANYS
HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

A CÀRREC DE: EXPLORA 360

A CÀRREC DE: RAQUEL VELASCO, PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN COACH
I ORIENTACIÓ EDUCATIVA DE LA FUNDACIÓ ALCOHOL Y SOCIEDAD

Activitat conjunta d'infants a partir de 6 anys i famílies. Entrarem al Planetari per conèixer de manera diferent i en una
pantalla de 360º l'univers que ens envolta: veurem l'astre sol, la lluna; observarem la caiguda d'un meteor; descobrirem
el cel estrellat amb les seves constel·lacions i ens endinsarem en la descoberta dels planetes del nostre sistema solar.

Podem prevenir el consum d’alcohol dels nostres fills i filles adolescents? Si et qüestiones entre prohibir o no el
consum... Si et preguntes si has de deixar de beure o no, per donar exemple... Si vols conèixer noves eines per fer front
a situacions quotidianes dels vostres fills i filles sobre l’alcohol... Vine a la xerrada per trobar-hi respostes!

Aquesta programació està destinada a totes les mares,
pares i professionals de Viladecans interessats en
temes educatius.
Parteix de les inquietuds i propostes de les pròpies
famílies que, a més d’aportar informació especialitzada
sobre les temàtiques a treballar, generen debats i
reflexions entre elles sobre com respondre a les
necessitats dels infants i joves, facilitant així la
interrelació entre les famílies.
Aquesta programació la proposen conjuntament la
Comissió de Vocals de Formació (en què hi ha
representades totes les AMPA de Viladecans) i els
centres educatius.
Totes aquestes activitats estan incloses dins la
programació del Pla Educatiu d’Entorn del municipi.

PER ASSISTIR-HI CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Inscriu-t’hi a través de:

TALLER FAMILIAR “CANÇONS, SONS I PETITONS”

INFORMÀTICA PER FAMÍLIES

ADOLESCÈNCIA I ALCOHOL: EL PAPER DE LA
FAMÍLIA EN LA PREVENCIÓ DEL CONSUM D'ALCOHOL

FORMACIÓ PER A PARES I MARES

A CÀRREC DE: ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

DIA: 24 DE NOVEMBRE I 1 DE DESEMBRE · ACTIVITAT: TOTHOM
HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA EL GARROFER
Curs pràctic d'iniciació informàtica. Ús del correu electrònic, xarxes socials i navegar per internet, per tal de poder acompanyar
i fer el seguiment de l'educació dels fills i filles

I APRENEM JUNTS

DIA: 9, 16 i 23 DE GENER · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS D'1 A 2 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA MUNTANYETA

DIA: 9, 16 i 23 DE GENER · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS DE 2 I 3 ANYS I FAMÍLIES
HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA GINESTA

A CÀRREC DE: ALBERT BARRABÉS, INFORMÀTIC STP GROUP

REFLEXIONEM

Oferir un espai on compartir les cançons que ens cantaven de petits i les que cantem ara als fills/es, on també les
famílies puguin ensenyar les cançons que coneixen.
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

viladecans.cat
670 051 661
93 635 18 02
educaciofamilies@viladecans.cat

COMUNICACIÓ I PARLA
DIA: 16 DE GENER · ACTIVITAT: FAMÍLIES 3 A 6 ANYS
HORA: 15.15 a 16.25 hores · LLOC: ESCOLA ÀNGELA ROCA
A CÀRREC DE: CRISTINA COLL i EVA SEPÚLVEDA, CDIAP-DELTA
Com l'infant adquireix les habilitats comunicatives i com podem ajudar-lo a desenvolupar-les en un context estimulador a
través de la conversa i les activitats quotidianes. El joc creatiu i simbòlic (metges, cuinetes, etc) permet als infants aprendre a
regular emocions, sentiments i assajar conductes que podran fer servir en un futur amb majors probabilitats d'èxit.

SERVEI D’ACOLLIDA
Totes les activitats amb aquest distintiu
disposaran d’un servei d’acollida per a infants
majors de 3 anys.
Caldrà informar de la seva edat a la inscripció.

