ESCOLA DE
MARES I PARES
Primer trimestre curs 2013-2014

Curs per a pares i mares
amb fills i filles entre 6 i 12 anys

“Tenir fills no et converteix en pare o mare, de
la mateixa manera que tenir un piano no et
torna pianista”
Michael Levine

L’aventura de ser pares i mares avui.
curs de 5 sessions

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?
El curs s’adreça a pares i mares que tenen en comú la
criança dels seus fills i filles en edats similars (6-12 anys),
i que estan disposats a parlar-ne en grup.

Les places són limitades. Per tal d’avançar en el
treball de grup, és necessari el compromís
d’assistir al 80% de les sessions.

Curs per a mares i pares d’infants de 6 a 12 anys
16, 23 i 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre
Lloc: Biblioteca Municipal Horari: de 17.00 a 18.30h
A partir de les preocupacions, les
inquietuds i les necessitats que
expressin els pares i mares que
conformin
el
grup,
un
professional els hi donarà suport
i acompanyament per superar les
dificultats que manifestin en
relació a l’educació i la criança
dels seus fills i filles.
Es tracta de crear un espai de confiança i diàleg, on tothom té la
possibilitat de ser escoltat, entès i atès en les seves demandes i
necessitats, des del suport mutu i l’elaboració conjunta
d’estratègies adients a les seves preocupacions.

S’oferirà servei de monitoratge
pels nens i nenes de les famílies
que assisteixen al curs.

M’interessa, què he de fer?

Envia un correu electrònic a
espaifamilia@masquefa.net. Indica les persones que hi assistireu, si
necessites servei de monitoratge i per a quants infants.
També pots trucar a l’Ajuntament de Masquefa 937725030.

web ESPAI FAMÍLIA
És una eina de suport a l’educació
dels fills i filles adreçat als pares i
mares.
L’ESPAI FAMÍLIA és una pàgina que
recull informació i recursos d’interès
per a les famílies. L’objectiu és
facilitar l’accés a activitats, recursos,
formació, informació, articles...,
relacionats amb la criança i l’educació
dels fills i filles en les diferents edats.
Podreu accedir a través de la web de l’ajuntament
www.masquefa.cat, o a l’adreça www.masquefa.net/espaifamilia

En col·laboració amb:
AMPA EBM La Baldufa
AMPA LIM Francesc Mata i Sanghés
AMPA El Turó
AMPA Font del Roure
AMPA Masquefa II
AMPA Vinyes Verdes
AMPA Institut de Masquefa

