Xerrades obertes a nivell de tot el municipi el servei
d'Atenció Familiar Municipal
Hora d’inici de les xerrades: 18:30 h, previsió de durada fins les 20 h.
Les xerrades són obertes a totes les famílies que desitgin assistir. Les
propostes tenen la voluntat d’oferir eines i recursos per resoldre dubtes i
donar suport a la tasca educativa que han de desenvolupar les famílies.
Qualsevol família pot formalitzar la petició per assistir a totes les xerrades
mensuals o esporàdicament segons els seus interessos.
DATA: dilluns 25 de gener de 2021

XERRADA
INICIAL

Presentació del projecte, presentació a les famílies i
presa de contacte
Necessitat d’acompanyament
Empoderament del paper familiar en el creixement
personal i professional del fill/a
Importància de la corresponsabilitat educativa
Formació personal

(Informació orientativa de família destinatària - Cicle educatiu de 0 a 3
anys / 3 - 6 anys)
DATA: dilluns 8 de febrer de 2021
Criança feliç, dubtes inicials i cures bàsiques
XERRADA 1 Canvis en l’estructura familiar

DATA: dilluns 22 de febrer de 2021
Autonomia - dependència familiar
XERRADA 2 Socialització amb altres infants
DATA: dilluns 8 de març de 2021
Conflictes: plors, mossegades, donar cops...
XERRADA 3 Influència en la construcció de la personalitat de
l’infant
(Informació orientativa de família destinatària - Cicle educatiu de 6 a 12
anys i de 12 a 16 anys)

DATA: dilluns 29 de març de 2021
Ens projectem sobres els nostres fills?
XERRADA 4

Què és la sobreprotecció infantil i què no?

DATA: dilluns 12 d’abril de 2021
Normes i límits segons l’edat. Rebequeries i frustració
XERRADA 5 Empatia: veure el món amb ulls d’infants i saber
promoure-la
DATA: dilluns 3 de maig de 2021
Captar l’atenció del nostres fills perquè ens escoltin
XERRADA 6

Potenciar l’autoestima en els nostres fills i filles

DATA: dilluns 17 de maig de 2021
Participar en l’autoacceptació dels nostres fills i filles
L’autoconeixement i la importància de la seva valoració
XERRADA 7 Diversitat personal i autoconeixement (sexualitat, auto
confirmació personal...)
DATA: dilluns 7 de juny 2021
Identificar els rols i ser conscients de la seva influència
XERRADA 8 Acompanyament en la capacitació dels fills i filles per
descriure les emocions
DATA: dilluns 21 de juny de 2021
La influència del grup classe i la legitimació del paper
de cadascun
XERRADA 9 Identificar els comportaments que desperten
sentiments contraposats i trobar la manera de prendre
el pols a la situació

