Ajuntament de L’Hospitalet

Programa d’Acompanyament
Educatiu a Famílies

PAEF

Cicle de Xerrades-Col·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 també 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, varem passar una enquesta a les famílies de les escoles bressol i parvularis públics, del curs
passat, per identificar els temes que més preocupen i tractar-los en tres centres del barri, mentre els fills estan a l’escola.
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. Us convidem
que assistiu a les tres sessions de cada cicle o a vàries, ja que totes estan coordinades i són complementàries

IMPARTIT PER

CICLE SESSIONS DIMECRES

Rosa Roman, psicopedagoga.
Equip Psicopedagògic (EAP) de
L’Hospitalet (Departament
d’Ensenyament. Generalitat)
Esteve Ig. Gay, metge especialista
en educació per a la salut. Programa
d’Acompanyament Educatiu a
Famílies (PAEF). Regidoria
d’Educació
Rosa Roman, psicopedagoga.
Equip Psicopedagògic (EAP) de
L’Hospitalet (Departament
d’Ensenyament. Generalitat)

“Promoció de
l’autoestima i família”

CICLE SESSIONS DIJOUS

TEMA

“Educar avui:
pautes i recursos”

Pilar Martinez, pedagoga i
educadora social. Associació Lliure
d’Orientació Educativa (ALOE)

"Educació d’hàbits i rutines en els primers anys"

Esteve Ig. Gay, metge especialista
en educació per a la salut. Programa
d’Acompanyament Educatiu a
Famílies (PAEF). Regidoria
d’Educació

“Disciplina positiva i
educació en els límits”

Pilar Martinez, pedagoga i
educadora social. Associació Lliure
d’Orientació Educativa (ALOE)

"Educació d’hàbits i rutines en els primers anys"
“Educació emocional i
família”

ESCOLA I ADREÇA

DIA I HORA

Escola Milagros Consarnau

29 d’abril

C/ Aprestadora, 30

15:15 a 16:45

Escola Bressol Municipal
La Casa dels Arbres

15:15 a 16:45

Avd/ Carrilet, 133, baixos

13 de maig

Escola Provençana

3 de juny

C/ Martí i Codolar, 46-50

15:15 a 16:45

Escola Paco Candel

30 d’abril

C/ Aprestadora, 125

15:15 a 16:45

Escola Bressol Municipal
La Casa dels Contes

15:15 a 16:45

C/ Amadeu Torner, 57

14 de maig

Escola Prat de la Manta

28 de maig

C/ Natzaret, 11

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, abril a juny de 2015
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”

