
CURSOS, TALLERS 
I XERRADES

Curs 2016 - 2017

Amb la col·laboració de

L’Ajuntament dóna suport a les famílies 
en la tasca d’educar als seus �lls i �lles 
oferint activitats i recursos que 
permeten avançar en el coneixement i 
la re�exió sobre la convivència i les 
relacions familiars, les habilitats 
educatives, l’orientació acadèmica i 
professional, el vincle escola – família, 
etc.

L’oferta formativa de l’Escola de pares i 
mares està oberta a totes les famílies 
interessades, docents i persones que 
acompanyen l’educació dels infants i 
joves.

Totes les activitats requereixen 
d’inscripció prèvia i en algunes les 
places són limitades.

Inscripció
a partir del 11 d’octubre de 2016.

Formulari on – line
Telèfon: 935 657 000 (Servei d’Educació)

La inscripció als cursos implica l’assistència 
a totes les sessions.
Totes les activitats són gratuïtes però 
caldrà haver fet la inscripció prèvia.
Heu d’esperar la confirmació de la vostra 
plaça.

+ informació i actualització 



Cicle Transicions 
educatives

Cicle Eines 
educatives

Petita infància
Curs a càrrec de Rosa Ferrer, mestra 
d’escola bressol
19 a 21 h al Casal de Torreblanca
•0-3 anys: 24 d’octubre, 7, 14 i 28
de novembre de 2016
•3-6 anys: 27 d’octubre, 3, 10 i 24 
de novembre de 2016

De l’escola bressol a primària
Xerrada a càrrec de mestres de les EBM i 
l’Escola nova
9 de febrer de 2017 a les 19 h 
a l’Escola nova

De primària a secundària
Xerrada a càrrec de mestres de primària i 
secundària
16 de febrer de 2017 a les 19 h 
a la Casa de Cultura

I després de l’ESO? Acompanyar 
els nostres �lls i �lles adolescents 
en la presa de decisions.
Curs a càrrec de Laura Fontana, pedagoga i 
la col·laboració de l’OME  
2, 9 i 16 de novembre de 2016 
de 19 a 21 h a la Casa de Cultura

Navegar amb seny. 
Adolescents entre xarxes
Xerrada a càrrec d’Àngels Grado, profes-
sora de secundària i membre de l’Equip 
de Convivència de l’ICE de la UAB
6 de febrer de 2017 a les 19 h 
a la Casa de Cultura

Jugant junts 2.0. Noves 
maneres de relacionar-nos 
amb els nostres �lls i �lles
Xerrada a càrrec d’Oriol Ripoll, professor 
de disseny de jocs i autor de llibres i 
artícles sobre jocs i joguines.
12 de desembre de 2016 a les 19 h
a la Casa de Cultura

Viure i conviure amb disposi-
tius mòbils
Xerrada a càrrec de Pepa Jiménez, 
mestra i pedagoga, especialista en TAC
23 de gener de 2017 a les 19 h 
a la Casa de Cultura

Educar sense cridar
A càrrec d’Alba Castellví, mestra, 
sociòloga i mediadora. 
Autora del llibre “Educar sense cridar”
2 i 9 de febrer de 2017 de19 a 20.30 h 
a l’Escola L’Olivera

Adolescència
A càrrec d’Educaweb, especialistes en 
psicologia i pedagogia
6, 13, 20, 27 de febrer i 20 de març 
de 2017 de 19 a 21 h 
al Casal de Torreblanca


