
PRESENTACIÓ

Des del Servei d’Educació i el Servei de Joventut 
us oferim aquests espais d’acompanyament 
gratuÏt per a famílies amb adolescents amb 
l’objectiu de compartir experiències i coneixe-
ments comptant amb la presència d’especialistes 
que ens assessoraran sobre diversos temes 
d’interès  que es van plantejar el curs passat.
 
Si estàs interessada o interessat a participar-hi no 
dubtis a contactar amb nosaltres.  L’espai és obert 
a tothom: famílies,  professionals de l’àmbit 
educatiu i agents juvenils interessats en la 
temàtica i/o que conviuen o treballen amb nois
 i noies d’entre 12 i 18 anys. 

 Per inscriure-t’hi ves a:
www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies TALLERS 

PER A FAMÍLIES AMB 
ADOLESCENTS
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TALLERS  PER A FAMÍLIES
AMB ADOLESCENTS

Espais per compartir,
acompanyar-nos entre famílies i 
abordar temes d’interès educatiu.

1. “Espai de Debat Educatiu”

L’Espai de Debat Educatiu (EDE) està conduït per 
M. Jesús Comellas, mestra i professora emèrita 
de la UAB, i Pilar Garcia, mestra i pedagoga. 

Treballem des d’una mirada àmplia (àmbits 
social, educatiu, salut, seguretat, 
joventut, entitats, famílies, etc).  
Re�exionarem sobre l’educació en l’àmbit de 
ciutat i consensuarem criteris d'actuació per 
millorar l'entorn educatiu.

Dates: 25 de novembre, 27 de gener, 17 de 
febrer, 30 de març, 27 d’abril i 25 de maig de 
17.30 a 19 h. 
Escola Municipal Salvador Llobet 
(c. Roger de Flor, 64)

Durant l’estona de la trobada s’ofereix servei 
d’acollida gratuït per a infants menors de 10 anys.

2. “Descobrim el cervell per educar millor” 

A càrrec  d’ Albert Lacruz, pedagog

Per a famílies amb infants de 6 a 16 anys

Es faran propostes sobre com parlar amb els �lls 
i  �lles, com motivar-los per a l’estudi, atendre les 
seves necessitats emocionals, com actuar davant 
conductes disruptives, afrontar els càstigs i com 
crear un clima familiar positiu. 

Es faran descobriments  de les aportacions de la 
neurociència al camp de l’educació.

Dates: dimarts 2 i 9 de desembre de 2019 
(Cal compromís d’assistència a les dues 
sessions.)
De 17.30 h a 19.30 h 
A la sala d’actes de la Biblioteca Roca Umbert  
(c. Enric Prat de la Riba, 77)

3. «Adolescents: movem �txa!»

A càrrec de Rosa Sellés, coaching/ PNL

Parlarem de l’adolescència com a etapa impor-
tant del cicle vital,  plena  d’oportunitats i 
necessitats.

Data: dilluns 10 de febrer de 2020 a les 18 h

Al Gra, equipament juvenil 
(plaça de l’Església 8, 2a planta)

CÀPSULES SALUT I
ADOLESCENTS

Amb l’acompanyament del personal tècnic del 
Servei de Salut Pública habilitem tres espais per 
parlar amb les famílies i compartir temes que 
ens preocupen. 
No t’ho pensis i apunta-thi!

Càpsula 1 «Les pantalles, com les gestionem?»
A càrrec de Laura García, tècnica de Salut 
De 5è  de primària a 4t d’ESO
Data: divendres 13 de desembre de 2019

Càpsula 2 «L’alcohol i el tabac, en parlem?» 
A càrrec de Laura García, tècnica de Salut 
A partir de 1r d’ESO
Data: divendres 14 de febrer de 2020

Càpsula 3 «Parlem de sexe amb els fills i filles 
adolescents» 
A càrrec d’Àngels Coma, tècnica de Salut
De 5è de primària a 4t d’ESO
Data: divendres 24 d’abril de 2020

Totes les sessions seran a les 18 h, 
al Gra, equipament juvenil 
(plaça de l’Església, 8, 2a planta)


