
Ajuntament de L’Hospitalet

Cicle de XerradesCol∙loqui a les escoles del barri de Santa Eulàlia:
 “COMPARTIM LA CRIANÇA I L’EDUCACIÓ 

DELS NOSTRES FILLS I FILLES”  

Quan neix una criatura, neix una mare, un pare i una família. La majoria de famílies del nostre 
entorn tenen entre un i dos fills/es i acostumem a tenir-los al voltant dels 30 anys. L’experiència i els  
records de la pròpia criança queda una mica llunyana. Això genera molts dubtes sobre com han de 
ser els tractes adequats per aconseguir que els fills siguin autònoms, solidaris i  joiosos, i  puguin 
desenvolupar  totes  les  potencialitats  que  els  permetin  afrontar  els  reptes  de  la  vida  i  sentir-se 
mereixedors de la felicitat.

Per donar resposta a aquest fet,  hem passat una enquesta a les famílies de les escoles bressol i 
parvularis públics per identificar els temes que més preocupen  per tal de tractar-los a la pròpia 
escola, mentre els fills estan treballant.  L’objectiu d’aquest cicle és recuperar l’instint natural de 
criança i educació que tenim totes les persones per fer fluir una relació natural amb els fills que els 
transmeti la sensació real d’estar ben atesos, amb afecte, reconeixement i respecte.



TEMA IMPARTIT PER ESCOLA i adreça DIA i hora
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“Disciplina positiva 
i educació en els 
límits”

Associació educativa 
ALOE

Escola Milagros 
Consarnau
C/ Aprestadora, 30

 7 de 
maig
15:15 a 
16:45

"Començar a 
fomentar hàbits 
d'estudi des de la 
infància".

Associació educativa 
ALOE

Escola Provençana 
C/ Martí i Codolar, 46-50

 14 de 
maig
15:15 a 
16:45

“Educació 
emocional, gelosia, 
inseguretat i pors”

Equip Psicopedagògic 
de L’Hospitalet 
(Departament 
Educació. Generalitat)

Escola Bernat 
Desclot 
C/ Aprestadora, 35-39

 21 de 
maig
15:15 a 
16:45

 “Educació dels 
hàbits: higiene, 
menjar, dormir...”

Programa 
d’Acompanyament 
Educatiu a Famílies 
(Regidoria 
d’Educació)

Escola Frederic 
Mistral
C/ Arquitectura, 10

 28 de 
maig
15:15 a 
16:45
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i educació en els 
límits”

Associació educativa 
ALOE

Escola Pompeu 
Fabra
C/ Pi i Maragall, 27 

 13 de 
maig
15:15 a 
16:45

“Educació 
emocional, gelosia, 
inseguretat i pors”

Equip Psicopedagògic 
de L’Hospitalet 
(Departament 
Educació. Generalitat)

Escola Paco Candel 
C/ Aprestadora, 125

 20 de 
maig
15:15 a 
16:45



“Educació dels 
hàbits: higiene, 
menjar, dormir...”

Programa 
d’Acompanyament 
Educatiu a Famílies 
(Regidoria 
d’Educació)

Escola Prat de la 
Manta
C/ Natzaret, 11

 27 de 
maig
15:15 a 
16:45

Per a més informació podeu trucar a la Regidoria d’Educació i preguntar per Esteve Ignasi Gay, coordinador de la Xarxa 
(93 403 68 50)

Organitzat per la xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6 de Santa Eulàlia. L’Hospitalet de Llobregat, maig 2014

Missió de la Xarxa: “Promoure el benestar i el desenvolupament de les potencialitats dels nens i les nenes del barri, amb la 
participació i la col∙laboració de famílies, entitats ciutadanes i professionals dels serveis d’infància”


