
 

 

Les xerrades i tallers que oferirem per donar suport a la Tasca educativa de les 
famílies. Curs 2016-2017. 

 
 
 
 

21/10/2016 Espai jove l’Escorxador. Jornada de portes obertes adreçat a   
  famílies.  18h  
  Adreçada a pares/mares de joves a partir de 12 anys. 
  Organitza: Regidoria de Joventut. 
 
21/11/2016  Educar sense cridar . 18h.   

  Donar estratègies i instruments als pares/mares per educar amb   
  serenitat i coherència Els límits: com dir que no i resistir amb serenitat. 
  Adreçada a pares/mares d’alumnes d’Educació Primària   
  Realitzat per: Alba Castellví  
  Subvencionat per Diputació.  
                       Organitza: Regidoria d’Educació. 

 15/12/2016 Famílies 2.0. A la xarxa sense por!.  (Espai Jove 19h ) 
  Entendre aquesta eina (noves tecnologies), veure els seus riscos i  
  també les seves possibilitats, ens ajudarà a acostar-nos a les nostres  
  filles i fills i millorar l’acompanyament i el suport que donem les diferents 
  famílies. 
  Adreçat a pares /mares d’Educació secundaria i últim cicle de primària.  
  Realitzat per: Associació Candela. 
  Organitza: Regidoria d’Igualtat. 
 
 30/11/2016 Recerca de feina. (Institut Ramon Casas i Carbó 19h) 
  Eines i recursos per la recerca de feina dels joves. 
  Adreçada a pares i mares d’alumnes de 4t d’ESO, cicle formatiu i  
  batxillerat. 
  Realitzat per: Jordi Reche, coach empresarial de Global Serveis   
  Formatius 
  Organitza: Palau Avança 
 
 13/12/2016 Jocs i joguines no sexistes. 19h  
  Prendre consciència de com la publicitat, les joguines i els jocs poden  
  transmetre els estereotips de genere i missatges sexistes i homòfobs, i  
  compartir idees i recursos per a que des de les famílies puguem oferir  
  un ventall més divers i enriquidor de jocs i joguines als nostres fills/es. 
  Adreçat a pares/mares d’alumnes d’Educació primària i d’Escoles  
  bressol.   
  Realitzat per: Fil a l’agulla. 
  Organitza: Regidoria d’Igualtat. 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
18 i 25/1/2017 i 1/2/2016 Reforç de la capacitat parental. De 18 a 20h 
   Oferta adreçada a pares i mares, usuaris de Serveis socials  per  
   abordar les diferents situacions i dificultats que es puguin produir 
   en la vida quotidiana de l’àmbit  familiar en relació al control i la  
   comunicació envers els fills i les filles 
   Realitzat per: AEC-GRIS Fundació privada.  
   Subvencionat per Diputació.  
   Organitza: Regidoria de Serveis Socials. 

  
06/02/2017   Les necessitats bàsiques d’infants i joves: Sentime nts i  
   límits. (Institut Ramon Casa i Carbó 18,30h) 
   Proposta participativa d’aproximació al coneixement de les  
   necessitats de fills i filles en les diferents etapes del seu   
   desenvolupament, i les emocions i sentiments que es generen,  
   segons en siguin o no satisfetes. 
   Adreçada a pares/mares d’alumnes d’Educació Secundària i ci 
   cle superior d’Educació primària. 
   Realitzat per: Alba Soler. 
   Subvencionat per Diputació. 
   Organitza: Regidoria d’Educació. 
 
06/04/2017  Em sento capaç.  
   Conferència emmarcada dins del Seminari de pas de les escoles 
   bressol  a les escoles de primària. 
   L’autonomia i l’autoestima dues vivències inseparables. 
   Adreçada a famílies amb fills/es que començaran P3 a les 
   escoles de Palau-solità i Plegamans al curs vinent. 
   Subvenciona la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament. 
   Organitza: Serveis Educatius del Vallès Occidental VIII. 
 

 


