
Com participar-hi?

Si vols venir, envia un correu electrònic amb el teu nom i telèfon a 

l’adreça: ime@olot.cat

Dates de realització: del 16 d’octubre al 20 de novembre de 2018, 

cada dimarts de 19.00 a 21.00h.

Lloc de realització: Institut Municipal d’Educació (IME)

Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22, Olot.

Nº de places: 20 (s’assignarà la plaça respectant l’ordre

de la data de la inscripció al programa).

Inscripcions: fins el 28 de setembre de 2018.

Preu: gratuït. No té cap cost per a les famílies. Programa 

finançat per la Generalitat de Catalunya.

Sessió 1. I si, primer, mirem d’entendre’ls!                

Sessió 2. Ser-hi sense que es noti!

Sessió 3. Tenir conflictes no és tenir problemes.

Sessió 4. Tal faràs, tal educaràs!

Sessió 5. Es passa hores davant del mirall!

Sessió 6. Monogràfic i tancament del cicle. 

Cicle de tallers per a famílies 

amb fills i filles de 12 a 16 anys

“Créixer en família” són espais de comunicació entre pares i mares interessats a 

conèixer aspectes que puguin influir de manera positiva en l’educació i en el 

desenvolupament dels seus fills i filles. Conviden a reflexionar sobre les seves 

experiències i a compartir-les amb altres famílies.

Què oferim?

Un cicle de tallers on els pares i mares reflexionaran i intercanviaran vivències 

sobre l’educació dels seus fills i filles, guiats per una professional experta en 

dinàmiques familiars que els donarà eines per a la criança positiva.

El cicle consisteix en sis sessions de dues hores que tractaran temàtiques com: 

l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en 

l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola, etc.

El programa també ofereix, a través de la seva web, un espai de suport en línia amb 

recursos per aplicar la criança positiva.

A qui va adreçat?

A mares i pares amb fills o filles amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys..


