
Truca a l’escola o envia’ns un email:

938 032 700
igualada@escolapia.cat

ESCOLA PIA D’IGUALADA 
Plaça Castells, 10. Igualada
938 032 700

15 a 16.45h

: Ho he pr ovat tot, però no em fa cas!7 nov

: Vols dir que ja està ordenat?14 nov

: Als nens el cotxes i a les nenes les nines?21 nov

: Jugar serveix? Aprenem jugant?

6 des

28 nov

: Sessió monogr

24 oct.: T'estimo tal com ets?
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La Secretaria de Família crea el programa de suport a la parentalitat “Créixer en família”, que té l’objectiu 

d’orientar, reforçar i donar eines als pares i les mares en l’educació dels seus fills i filles de 3 a 6 anys. 

Què oferim? 

Quants cops, com a pares i mares, ens hem preguntat si som els únics que ens sentim insegurs? Si hi ha altres 

maneres d'educar? O quines actituds són les que poden afavorir la resolució de conflictes amb els fills i filles? 
 

Quan i on? 

LLOC: ESCOLA PIA D’IGUALADA Plaça Castells, 10. Igualada-08700     938 032 700 

Dates del taller:  24 oct 31 oct 7 nov 14 nov 21 nov 28 nov 

Horari del taller: 15 a 16.45h 
 

Continguts - Tallers de 3-6 anys 

Sessió 1 – T'estimo tal com ets? 

"Com demostrem l'afecte a les nostres criatures? Ho fem cada dia?" Segurament 

com a pares i mares, aquestes preguntes ens sonen. Són qüestions que apareixen 

quan es reflexiona sobre l'afecte com a element clau del benestar de l'infant. 

L'objectiu que persegueix la sessió és identificar pràctiques educatives que 

promoguin actituds i contextos afectuosos que facilitin el desenvolupament dels 

infants i de les seves famílies. 

Sessió 2 – Ho he provat tot, però no em fa cas! 

Els infants d'entre 3 i 6anys comencen a ser molt més autònoms, a sentir-se més 

segurs de si mateixos, a voler explorar i també a dir-hi la seva. L'infant diu sovint 

"Jo sol!", "Jo puc!", però també comporta situacions d'oposició amb els pares i 

mares: "No vull verdura!", "No m'agrada aquest jersei". 

Durant la sessió es posarà de manifest com en aquestes edats s'inicia un ajust més 

afinat entre l'autonomia de l'infant i l'autoritat parental. 

 

Sessió 3 – Vols dir que ja està ordenat? 

Els aprenentatges relacionats amb la capacitat de conviure, amb les responsabilitats 

o tasques domèstiques derivades de la vida quotidiana en família, no són gens 

menors ni accidentals. Quan l'infant hi participa s'hi sent inclòs, útil i capaç perquè 

és part de "l'equip humà" que conviu i col·labora a fer millor, més còmoda i 

agradable la vida en família. 

 

Sessió 4 – Als nens el cotxes i a les nenes les nines? 

L'educació afectiva implica ensenyar i mostrar valors i actituds sobre el cos, els 

sentiments, els rols sexuals i de gènere, sense obviar la importància del propi jo. La 

sessió revisarà com les criatures aprenen el que observen i detecten rols 

estereotipats, així com la importància que pares i mares es coresponsabilitzin en les 

diferents activitats familiars, sobretot actuant en coherència amb el que es vol 

transmetre. 

Sessió 5 – Jugar serveix? Aprenem jugant? 

Jugant, els infants desenvolupen capacitats i competències d'un valor incalculable. I 

és que si avui, una persona adulta, és capaç de superar reptes, és probablement 

perquè un dia es va atrevir a enfilar-se a una bicicleta i, segurament, si pot posar-se 

en el lloc d'algú altre és perquè molts cops va jugar a ser una altra persona  

Sessió 6 – Sessió monogràfica 


