
Estratègia familiar en l’ús més segur d’internet i les xarxes socials
Amb aquest taller es pretén donar eines a pares i mares per establir 
criteris d’ús, dels dispositius i d’internet i poder assegurar la seguretat i 
privacitat a tota la família. 

Adreçat a: mares i pares amb �lls/es de 3 a 16 anys
A càrrec de: Sant Feliu Innova
Data: Dimecres 25 octubre, de 18 a 20 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (sala Tic)

Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA
Introducció a temes d’autoprotecció i situacions d’emergència més 
freqüents. Es practicaran PLS (Posició Lateral de Seguretat); SVB 
(Suport Vital Bàsic); RCP (Resucitació Cardiopulmonar); OVACE (Obs-
trucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i demostració de des�bril·lació 
Externa Automatitzada (DEA)

Adreçat a: pares, mares, mestres i majors de 18 anys interessats 
A càrrec de: SIS Prevenció
Data: Dissabte 11 novembre, de 9.30 a 13.30 h (és demana puntualitat 
i assistència a les 4 h) 
Lloc: Escola Gaudí (ctra. Sànson, 10)

Hi ha pares i mares perfectes?
Aquest taller no pretén donar cap formula màgica per a ser uns pares i 
mares perfectes però si que donarà eines per coneixe’ns una mica 
millor i entendre la relació que establim amb els �lls i �lles. Segur que 
ens ajudarà a comprendre’ls millor i així poder-los acompanyar.

Adreçat a: pares i mares 
A càrrec de: Bea Casanovas, terapeuta gestalt i coach
Data: Dimecres 22 novembre, de 17 a 20 h
Lloc: Escola Salvador Espriu (c/ Sant Joan, 10)

Transicions a la primera infància, com gestionar els canvis d’etapa 
0-6 anys
Coneixerem les característiques de cada etapa vital i educativa i 
re�exionarem sobre els propis patrons educatius i enfortir la con�ança 
en la seva capacitat educativa.

Adreçat a: pares i mares amb infants de 0 a 6 anys
A càrrec de: Bea Casanovas, terapeuta gestalt i coach
Data: Dimarts 23 gener, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Escola Monmany (c/ Mas Lluí, 3)

Qui t’entengui que et compri
Taller vivencial que pretén potenciar les habilitats comunicatives per a 
establir vincles afectius i efectius amb els vostres �lls/es adolescents 
amb l’objectiu de millorar la relació amb ells i assolir un major benestar 
personal.

Adreçat a: pares i mares amb �lls de 12 a 18 anys
A càrrec de: Núria Grases, especialista en PNL i coach
Data: Dimecres 21 febrer, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Institut Olorda (c/ Carles Buïgas, s/n)

Planetari digital
Gaudiu d’aquesta activitat amb els vostres �lls i �lles on descobrireu en 
una pantalla de 360° l’Univers que ens envolta: veurem l’astre Sol de 
ben a prop, la Lluna amb els seus grans cràters; observarem la caiguda 
d’un meteor en aquesta, descobrirem el cel estrellat amb les seves 
constel·lacions i �nalment ens endinsarem en la descoberta dels 
planetes del nostre Sistema Solar.

Adreçat a: pares i mares amb �lls de 6 a 12 anys
A càrrec de: Explora 360
Data: Dijous 1 març. Es faran 4 torns: 17, 17.45, 18.30 i 19.15 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (c/ Verge de Montserrat, 1-3)

Com fer el teu �ll/a lector/a
Què podem fer a casa per promoure la lectura?
Taller que oferirà criteris, eines i recursos innovadors en l’aprenentatge 
i gaudi de la lectura, per a que mares i pares acompanyeu i afavoriu el 
plaer pels contes i els llibres. Es farà també una bona tria de lectures i 
llibres indispensables.

Adreçat a: pares i mares amb �lls i �lles a partir de 6 anys
A càrrec de: Anna Juan, bibliotecària i assessora en la promoció i 
dinamitzacio de la lectura 
Data: Dijous 1 març, de 17 a 20.15 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (c/ Verge de Montserrat, 1-3)

El viatge de primària a secundària
Un viatge important per a tots plegats. Re�exionem sobre els 
canvis que es produeixen en els nostres �lls i �lles i quin paper hem 
de jugar com a pares i mares en aquesta etapa.

Adreçat a: Pares i mares amb �lls/es a 5è i 6è
A càrrec de: Toni Argent, mestre de secundària
Data: 16 maig, de 18 a 19.30 h
Lloc: Escola Nadal (c/ Eugeni d’Ors, 10)

Informació general i dades d’interès

• Les activitats son gratuïtes

• Cal fer inscripció prèvia a: suportampas@santfeliu.cat

• Servei d’acollida per infants de 3 a 12 anys (prèvia 

inscripció i mínim assistència)

• Agraïm puntualitat en l’hora d’arribada i respectar sempre 

que sigui possible les hores de �nalització.

Organitza: Amb el suport de: 

Centres Educatius 
de Sant Feliu

AMPAS i AFAS 
de la ciutat

Formació curs 2017-2018
Sant Feliu de Llobregat

Escola
de famílies

Estratègia familiar en l’ús més segur d’internet i les xarxes socials
Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA

Hi ha pares i mares perfectes?
Transicions a la primera infància, com gestionar els canvis d’etapa 0-6 anys

Qui t’entengui que et compri
Planetari Digital

Com fer el teu �ll/a lector/a
El viatge de primària a secundària



Estratègia familiar en l’ús més segur d’internet i les xarxes socials
Amb aquest taller es pretén donar eines a pares i mares per establir 
criteris d’ús, dels dispositius i d’internet i poder assegurar la seguretat i 
privacitat a tota la família. 

Adreçat a: mares i pares amb �lls/es de 3 a 16 anys
A càrrec de: Sant Feliu Innova
Data: Dimecres 25 octubre, de 18 a 20 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (sala Tic)

Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA
Introducció a temes d’autoprotecció i situacions d’emergència més 
freqüents. Es practicaran PLS (Posició Lateral de Seguretat); SVB 
(Suport Vital Bàsic); RCP (Resucitació Cardiopulmonar); OVACE (Obs-
trucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i demostració de des�bril·lació 
Externa Automatitzada (DEA)

Adreçat a: pares, mares, mestres i majors de 18 anys interessats 
A càrrec de: SIS Prevenció
Data: Dissabte 11 novembre, de 9.30 a 13.30 h (és demana puntualitat 
i assistència a les 4 h) 
Lloc: Escola Gaudí (ctra. Sànson, 10)

Hi ha pares i mares perfectes?
Aquest taller no pretén donar cap formula màgica per a ser uns pares i 
mares perfectes però si que donarà eines per coneixe’ns una mica 
millor i entendre la relació que establim amb els �lls i �lles. Segur que 
ens ajudarà a comprendre’ls millor i així poder-los acompanyar.

Adreçat a: pares i mares 
A càrrec de: Bea Casanovas, terapeuta gestalt i coach
Data: Dimecres 22 novembre, de 17 a 20 h
Lloc: Escola Salvador Espriu (c/ Sant Joan, 10)

Transicions a la primera infància, com gestionar els canvis d’etapa 
0-6 anys
Coneixerem les característiques de cada etapa vital i educativa i 
re�exionarem sobre els propis patrons educatius i enfortir la con�ança 
en la seva capacitat educativa.

Adreçat a: pares i mares amb infants de 0 a 6 anys
A càrrec de: Bea Casanovas, terapeuta gestalt i coach
Data: Dimarts 23 gener, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Escola Monmany (c/ Mas Lluí, 3)

Qui t’entengui que et compri
Taller vivencial que pretén potenciar les habilitats comunicatives per a 
establir vincles afectius i efectius amb els vostres �lls/es adolescents 
amb l’objectiu de millorar la relació amb ells i assolir un major benestar 
personal.

Adreçat a: pares i mares amb �lls de 12 a 18 anys
A càrrec de: Núria Grases, especialista en PNL i coach
Data: Dimecres 21 febrer, de 17.30 a 19.30 h
Lloc: Institut Olorda (c/ Carles Buïgas, s/n)

Planetari digital
Gaudiu d’aquesta activitat amb els vostres �lls i �lles on descobrireu en 
una pantalla de 360° l’Univers que ens envolta: veurem l’astre Sol de 
ben a prop, la Lluna amb els seus grans cràters; observarem la caiguda 
d’un meteor en aquesta, descobrirem el cel estrellat amb les seves 
constel·lacions i �nalment ens endinsarem en la descoberta dels 
planetes del nostre Sistema Solar.

Adreçat a: pares i mares amb �lls de 6 a 12 anys
A càrrec de: Explora 360
Data: Dijous 1 març. Es faran 4 torns: 17, 17.45, 18.30 i 19.15 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (c/ Verge de Montserrat, 1-3)

Com fer el teu �ll/a lector/a
Què podem fer a casa per promoure la lectura?
Taller que oferirà criteris, eines i recursos innovadors en l’aprenentatge 
i gaudi de la lectura, per a que mares i pares acompanyeu i afavoriu el 
plaer pels contes i els llibres. Es farà també una bona tria de lectures i 
llibres indispensables.

Adreçat a: pares i mares amb �lls i �lles a partir de 6 anys
A càrrec de: Anna Juan, bibliotecària i assessora en la promoció i 
dinamitzacio de la lectura 
Data: Dijous 1 març, de 17 a 20.15 h
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig (c/ Verge de Montserrat, 1-3)

El viatge de primària a secundària
Un viatge important per a tots plegats. Re�exionem sobre els 
canvis que es produeixen en els nostres �lls i �lles i quin paper hem 
de jugar com a pares i mares en aquesta etapa.

Adreçat a: Pares i mares amb �lls/es a 5è i 6è
A càrrec de: Toni Argent, mestre de secundària
Data: 16 maig, de 18 a 19.30 h
Lloc: Escola Nadal (c/ Eugeni d’Ors, 10)


