
 Educar de 12 a 16 anys (ESO)
1.  Conèixer el nostre fill adolescent, conviure-hi 
 i educar-lo: identitat personal i canvis.
2. Responsabilitat, pas a pas cap a la indepen-

dència. Les relacions de dependència entre 
pares i fills.

3.  Com afrontar i gestionar els conflictes.
4.  Del que no es parla a casa.
5.  La difícil relació amb les tecnologies: la regu-

lació  d’internet i altres andròmines.
6.  El procés d’elecció d’un itinerari formatiu. El 

camí cap a la professió.

Dates: 21/02, 28/02, 6/03, 13/03, 20/03 i 27/03 
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casal de Joves de Torre BlancaInscripció: 

del 30 de gener al 3 de febrer de 2012

Envieu un correu electrònic a  
formacioparesimares@santcugat.cat indicant: 
curs, nom i cognoms, adreça, telèfon, correu 
electrònic, escola i cursos dels vostres fills i filles.
 
O truqueu al Servei d’Educació 93 565 70 00

La inscripció a un  curs implica l’assistència 
a totes les sessions.
 

Educar de 2 a 3 anys (P2 i P3)
1. Conèixer-se com a pares per saber 

relacionar-nos amb els fills.
2. Parlem de quin pare/mare som per saber 

com tractar els fills.
3. El meu fill no em fa cas: què està passant? 

Posant-nos en situació.
4. El meu fill no em fa cas: què puc fer? 
 Estratègies i recursos.

Dates: 29/02, 7/03, 14/03 i 21/03
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casa de Cultura

Educar de 4 a 6 anys (P4, P5 i 1r)
1. Prendre consciència de les emocions
 i aprendre a regular-les.
2.  La intel·ligència interpersonal i les habilitats 

socio-emocionals.
3.  El pas d’infantil a primària: Canvi i adaptació.
4.  El pas d’infantil a primària: Les competències 

bàsiques.

Dates: 11/04, 18/04, 25/04 i 02/05
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casa de Cultura

Educar de 7 a 9 anys (2n, 3r i 4t)
1. El temps és subjectiu: com esbrinar on 
 i per què ens manca.
2. La clau de l’èxit: qüestió d’organització.
3. Reconèixer sentiments, connectar amb
 les emocions.
4. Posem-ho en paraules! Expressar emocions.

Dates: 11/04, 25/04, 2/05 i 9/05
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casa de Cultura

Educar de 10 a 11 anys (5è i 6è)
1. Acompanyar en l’estudi: noves tècniques 
 per a nous temps.
 2. Motivació i estratègies per a un aprenentatge 

eficaç.
 3. La negociació de la llibertat i la limitació.
 4. L’autoritat ben entesa.

Dates: 29/02, 7/03, 14/03 i 21/03 
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casa de Cultura
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