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A més a més...

INFORMACIÓ, PROPOSTES I SUGGERIMENTS:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
C/ Àngel Guimerà, 2
Tel. 93 635 18 02
educaciofamilies@viladecans.cat
www.viladecans.cat  

BIBLIOTECA DE VILADECANS
Activitats de dinamització de la lectura i hora del conte per a infants
Tel. 93 637 40 90
bibliotecadeviladecans.blogspot.com
www.diba.cat/biblioteques

CAN XIC 
Centre de recursos per a joves
Tel. 93 647 00 24
canxic@viladecans.cat
www.viladecans.cat/joves

VILADECANS REPARA
On pots venir a Reparar, Reutilitzar i Regaudir
www.viladecans.cat

FAMÍLIES I ESCOLA: JUNTS X L’EDUCACIÓ 
Web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre 
l’escolaritat i sobre com educar i créixer en família
www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola

ATENEU DE LES ARTS

 
Cursos i tallers d’arts escèniques, arts visuals, plàstica i música
Tel. 93 659 41 60
www.ateneudelesarts.cat 

ATENEU DE CULTURA POPULAR CAN BATLLORI
Propostes de tallers infantils, per a adults i famílies
Tel. 93 637 61 68
ateneucanbatllori@viladecans.cat

ATRIUM VILADECANS
La seva programació sempre inclou unes excel·lents 
propostes de programació infantil i familiar
Tel. 93 659 41 60
www.atriumviladecans.com 

DIA: 15, 22 I 29 DE MAIG · ACTIVITAT: CONJUNTA D’INFANTS DE 2 A 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA MARINA

TALLER FAMILIAR 
“CANÇONS, SONS I PETITONS”

A CÀRREC DE: JESÚS IGLESIAS "CHUSO", MESTRE I MÚSIC

Oferir un espai on compartir les cançons que ens cantaven de petits i les que cantem ara als fills/es, on també les famílies puguin 
ensenyar les cançons que coneixen.  
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

DIA: 19 D'ABRIL · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 16.30 a 18 hores · LLOC: ESCOLA MONTSERRATINA

COM ENS COMUNIQUEM AMB 
ELS NOSTRES FILLS I FILLES

A CÀRREC DE: MIGUEL ÁNGEL MANZANO, PSICÒLEG

Comunicar-se és intentar influir en el comportament dels nostres fills i filles. Escolta activa i empatia. Quins són, a més, els 
obstacles de la comunicació?

DIA:18 DE MAIG · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17 a 18.30 hores · LLOC: INSTITUT MIRAMAR

INTERNET SEGURA PER A 
LA PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
                        DE MOSSOS D’ESQUADRA DE VILADECANS

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden fer un ús 
adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’Internet. Informar sobre les situacions de risc 
que es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes socials, bloc i fotoblocs, webcam, 
portàtils).

A CÀRREC DE:

DIA: 14 DE JUNY, EBM LA MARINA / 21 DE JUNY, EBM LA GINESTA

28 DE JUNY, EBM LA PINEDA / 5 DE JULIOL, EBM LA MUNTANYETA

ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 0 A 3 ANYS · HORA: 17 a 18 hores

PRENC PIT, COMENÇO L’ESCOLA BRESSOL

MONITORA D’ALLETAMENT MATERN

Xerrada destinada a aquelles famílies que començaran l'escola bressol i desitgen continuar alletant al seu fill/a. Amb l'objectiu de 
promoure l'alletament matern, s'ofereix una xerrada on podreu resoldre dubtes i rebre assessorament sobre la continuïtat de la 
lactància un cop els petits estiguin escolaritzats

DIA: 26 ABRIL I 3 DE MAIG · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17.15 a 19.15 HORES · LLOC: COL·LEGI TEIDE

Aquest taller té com a objectiu reconèixer i desenvolupar el model de família i adquirir eines per superar dificultats en el seu 
si. Continguts: valors familiars, fortaleses i qualitats, l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat. La metodologia consistirà en 
formació vivencial, mitjançant dinàmiques de grup, per fomentar l'autoconeixement amb un enfocament multidisciplinari que 
inclou principalment                  des de la visió de la psicologia humanista i la teràpia sistèmica.

HI HA PARES I MARES PERFECTES?

A CÀRREC DE: BEA CASANOVAS, TERAPEUTA GESTALT I COACH

coaching 

DIA: 8 DE MAIG · ACTIVITAT:  FAMÍLIES DE 0 A 6 ANYS

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: EBM LA MUNTANYETA

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer front de 
manera efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els continguts que es 
treballen són: prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, exploració primària, obstrucció de 
vies aèries, ferides, hemorràgies i cremades.

PRIMERS AUXILIS PER A PARES I MARES 
D'INFANTS DE 0 A 6 ANYS

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS

A CÀRREC DE:

DIA: 31 DE MAIG · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 18 a 19 hores · LLOC: CAP

Xerrada que tractarà els aspectes claus relacionats amb les estratègies per deixar de fumar, els recursos existents, incidint en el 
model com a pares i mares.

DEIXAR DE FUMAR

ANTONI PADILLA, COORDINADOR DE LA UNITAT DE TABAQUISME 
DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VILADECANS

DIA: 17 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 6 A 12 ANYS

HORA: 15 a 17 hores · LLOC: COL·LEGI SANTO TOMÁS

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer front de manera 
efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els continguts que es treballen són: 
prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, exploració primària, obstrucció de vies aèries, 
ferides, hemorràgies i cremades.

PRIMERS AUXILIS PER A MARES 
I PARES D'INFANTS DE 6 A 12 ANYS

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS

A CÀRREC DE: ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

DIA: 15, 22 I 29 DE MAIG · ACTIVITAT: CONJUNTA D’INFANTS D'1 A 2 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA PINEDA

En aquest taller, mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on es pugui establir una connexió entre infants i les seves 
famílies. Amb els infants fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, treballant el seu desenvolupament psicomotor. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

IOGA EN FAMÍLIA

A CÀRREC DE: CENTRE MUNICIPAL DE MEDIACIÓ

DIA: 11 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 12 A 16 ANYS

HORA: 15.30 a 17 hores · LLOC: COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA

T’agradaria millorar la convivència a casa? Qui posa les normes? Per a què serveixen els límits? Què pots fer quan els teus fills els 
sobrepassen? Quina autoritat cal per educar?
En col·laboració amb el Centre Municipal de Mediació, us convidem a un taller on parlarem de la importància de la construcció 
conjunta de normes per a la bona convivència a casa i de com abordar, mitjançant el diàleg, les situacions en què se sobrepassen 
aquestes regles i els límits acordats.

"ANEM A L’UNA": COM CONSTRUIR, A TRAVÉS DEL 
DIÀLEG, LES REGLES DE LA CONVIVÈNCIA A CASA

A CÀRREC DE: SOLIDANÇA

DIA: 12 DE MAIG · ACTIVITAT: CONJUNTA INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Aprendrem a fer la Inspecció Tècnica de Bicicletes (ITB) per garantir que estiguin a punt per pedalar per la ciutat o per anar a la 
platja. Farem salut i no contaminarem.

POSEM A PUNT LES BICICLETES

DIA: 24 D’ABRIL · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17 a 19.30 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Mitjançant el contingut del llibre “Què li passa al teu germà?”, editat per la Fundació MRW, es realitzarà aquest taller amb els 
seus autors, per tal de treballar l’impacte que pot tenir la discapacitat en la resta de fills i saber com se senten els germans.

"QUÈ LI PASSA AL TEU GERMÀ?"

A CÀRREC DE: MIGUEL GALLARDO (IL·LUSTRADOR) I ÀNGELS PONCE (TERAPEUTA
                        FAMILIAR,             I ESPECIALISTA EN PROCESSOS DE DOL)COACH 



DIA: 6 i 13 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 4 A 12 ANYS

HORA: 16.40 a 18.10 hores · LLOC: ESCOLA GERMANS AMAT TARGA

L’objectiu del taller és donar estratègies i instruments als pares i mares per educar amb serenitat i coherència quan es 
produeixen situacions-repte en la vida quotidiana: quan els nens no col·laboren, quan se'ls han de dir les coses moltes 
vegades, quan no assumeixen les seves responsabilitats... Educar per a una llibertat responsable i fer-ho des de la 
tranquil·litat és possible si es disposa d’eines que es poden aprendre. Aquest taller és un compendi d’aquestes eines a 
disposició de les famílies.

EDUCAR SENSE CRIDAR

A CÀRREC DE: ALBA CASTELLVÍ, MARE, SOCIÒLOGA, MEDIADORA I EDUCADORA

SERVEI D’ACOLLIDA

MARÇ ABRIL

ABRIL

Inscriu-t’hi a través de:

viladecans.cat

93 635 18 02

educaciofamilies@viladecans.cat

670 051 661

PER ASSISTIR-HI CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

FORMACIÓ PER A PARES I MARES

REFLEXIONEM
I APRENEM JUNTS

Totes les activitats amb aquest distintiu 
disposaran d’un servei d’acollida per a infants 
majors de 3 anys. 
Caldrà informar de la seva edat a la inscripció.

Aquesta programació està destinada a totes les mares, 
pares i professionals de Viladecans interessats en 
temes educatius.

Parteix de les inquietuds i propostes de les pròpies 
famílies que, a més d’aportar informació especialitzada 
sobre les temàtiques a treballar, generen debats i 
reflexions entre elles sobre com respondre a les 
necessitats dels infants i joves, facilitant així la 
interrelació entre les famílies.

Aquesta programació la proposen conjuntament la 
Comissió de Vocals de Formació (en què hi ha 
representades totes les AMPA de Viladecans) i els 
centres educatius.

Totes aquestes activitats estan incloses dins la 
programació del Pla Educatiu d’Entorn del municipi.  

DIA: 12 D'ABRIL · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17.15 a 18.45 hores · LLOC: COL·LEGI SANT GABRIEL

A CASA, COM PARLEM DE RELACIONS 
AFECTIVES I SEXUALS?

A CÀRREC DE: ASSOCIACIÓ CANDELA PER A LA INVESTIGACIÓ
                         I ACCIÓ COMUNITÀRIA

Aprendre a parlar de l'amor amb les nostres filles i fills amb l'objectiu de no transmetre un ideal romàntic que perpetuï mites i 
falses creences.  Un espai de reflexió per evitar la generació  d’unes expectatives vers l'amor que promoguin la desigualtat i 
els estereotips de gènere. Afavorim vincles afectius sans basats en la seguretat i l'autoestima per tal de prevenir relacions 
abusives a l'etapa adolescent.

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT 
                      DE MOSSOS D’ESQUADRA DE VILADECANS

DIA: 10 D'ABRIL · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA GERMANS AMAT TARGA

Facilitar recursos a les mares i pares perquè facin un ús adient i segur de la xarxa. Informar com els seus fills poden fer un ús 
adient. Fomentar la participació resolent tots els dubtes relacionats amb el món d’Internet. Informar sobre les situacions de risc que 
es poden presentar davant dels menors (contrasenya, virus, xat, missatgeria i xarxes socials, bloc i fotoblocs, webcam, portàtils).

INTERNET SEGURA PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR

A CÀRREC DE: SOLIDANÇA

DIA: 10 DE MARÇ · ACTIVITAT: CONJUNTA D'INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Per allargar la vida dels nostres ordinadors ens cal saber alguns trucs que ens ajudaran a mantenir-los en bon estat. En aquest 
taller aprendrem com fer-ho! Podeu portar els vostres ordinadors.

MANTENIMENT D'ORDINADORS

DIA: 1 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 16.30 a 18 hores · LLOC: ESCOLA MONTSERRATINA

Les persones tenim, entre moltes d'altres, la capacitat de sentir i expressar emocions. A vegades però, no sabem gaudir 
d'aquest canal tan potent de comunicació. Si això passa entre pares/mares i fills, pot dificultar la convivència.
Amb aquest taller, reflexionarem conjuntament sobre aspectes i eines per apropar-nos al mon emocional dels adults i els 
nens, i així aprendre a comunicar-nos de manera més intel·ligent i sana amb tothom, i especialment amb els que més 
estimem: els nostres fills.

COM EM SENTO? COM T'AJUDO? 
PARLEM D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

A CÀRREC DE: SONIA ALONSO, DIRECTORA I PSICÒLOGA 
                       D'AULESPAI TERÀPIA I FORMACIÓ

DIA: 2 i 9 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA ENXANETA

L'objectiu principal del taller és donar als pares i mares nocions de nutrició i bons hàbits a l’hora de menjar, al mateix temps que 
es cuinen receptes d’aprofitament d’aliments, per tal de fomentar que es transmetin aquests hàbits saludables als seus fills/filles.  

CUINA CREATIVA I SALUDABLE

A CÀRREC DE: ROSA ARDIACA, DE SERVEIS AMBIENTALS

A CÀRREC DE: OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT
                       DE MOSSOS D’ESQUADRA DE VILADECANS

DIA: 15 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 12 A 16 ANYS

HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: COL·LEGI SANT GABRIEL

Conscienciar de les activitats il·lícites en què els menors poden incórrer o ser-ne víctimes. Informar sobre les situacions de risc 
que es poden presentar davant dels menors (responsabilitat penal dels menors, identificacions policials, baralles, pintades i 
grafits, ciclomotors i bicicletes, armes o objectes perillosos, alcohol o tabac, gossos perillosos).

SITUACIONS DE RISC PER A JOVES

A CÀRREC DE: KIDS & US

DIA: 21 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

Com sabem si el nostre fill té dificultats en la lectura? I el més important, com podem ajudar-lo tenint en compte el sistema 
educatiu actual? No som conscients que les dificultats de lectura poden explicar fins a un 40% del fracàs escolar. En aquest 
taller aprendrem a detectar-ho i posar remei per mitjà de l’entrenament personalitzat de la lectura gràcies a Glifing.

ENTRENEM LA LECTURA PER 
MILLORAR EL DIA A DIA A L'ESCOLA

A CÀRREC DE: SÒNIA RUBIO, DE L'ASSOCIACIÓ D’EDUCACIÓ PER A L’ACCIÓ CRÍTICA (EDPAC)

DIA: 14 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17 a 18.30 hores · LLOC: ESCOLA MARTA MATA

Quan les pantalles entren en les vides dels nostres fills i filles, tot són preguntes: a quina edat li compro el mòbil? Quanta 
estona és normal que passi amb els e-jocs? Hi ha tants riscos com diuen? Per què s’han convertit en una font de conflictes? 
Es parlarà dels usos, els mals usos i/o usos problemàtics de les pantalles i els riscos associats.

SOS: EL MEU FILL ESTÀ EMPANTALLAT!

A CÀRREC DE: NACE (ASOCIACIÓN NO AL ACOSO ESCOLAR)

DIA: 20 DE MARÇ · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 15.15 a 16.45 hores · LLOC: COL·LEGI SANTO TOMÁS

Conèixer l'assetjament escolar (               ), com es forma i reconèixer els seus senyals. Potenciar i treballara l’entorn de la 
sensibilització i la prevenció de la problemàtica, donant eines a les famílies per tal de veure què es pot fer davant el fenomen i 
estratègies per evitar-lo.

L'ASSETJAMENT ESCOLAR 
ÉS COSA DE TOTS: I TU, QUÈ FAS?

bullying

A CÀRREC DE: CENTRE MUNICIPAL DE MEDIACIÓ

DIA: 13 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 12 A 16 ANYS

HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: INSTITUT MIRAMAR

T’agradaria millorar la convivència a casa? Qui posa les normes? Per a què serveixen els límits? Què pots fer quan els teus fills 
els sobrepassen? Quina autoritat cal per educar? En col·laboració amb el Centre Municipal de Mediació, us convidem a un taller 
on parlarem de la importància de la construcció conjunta de normes per a la bona convivència a casa i de com abordar, 
mitjançant el diàleg, les situacions en què se sobrepassen aquestes regles i els límits acordats.

ANEM A L‘UNA. COM CONSTRUÏR, A TRAVÉS DEL 
DIÀLEG, LES REGLES DE LA CONVIVÈNCIA A CASA

DIA: 13 D'ABRIL · ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 15 a 16.30 hores · LLOC: ESCOLA EL GARROFER

COM EM SENTO? COM T'AJUDO? 
PARLEM D'EDUCACIÓ EMOCIONAL

A CÀRREC DE: SONIA ALONSO, DIRECTORA I PSICÒLOGA
                       D'AULESPAI TERÀPIA I FORMACIÓ

Les persones tenim, entre moltes d'altres, la capacitat de sentir i expressar emocions. A vegades però, no sabem gaudir 
d'aquest canal tan potent de comunicació. Si això passa entre pares/mares i fills, pot dificultar la convivència. Amb aquest taller, 
reflexionarem conjuntament sobre aspectes i eines per apropar-nos al món emocional dels adults i els infants, i així aprendre a 
comunicar-nos de manera més intel·ligent i sana amb tothom, i especialment amb els que més estimem: els nostres fills. 
    

DIA: 17, 24 D'ABRIL i 8 DE MAIG · ACTIVITAT: INFANTS DE 2 I 3 ANYS I FAMÍLIES

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA PINEDA

TALLER FAMILIAR 
“CANÇONS, SONS I PETITONS”

A CÀRREC DE: JESÚS IGLESIAS "CHUSO", MESTRE I MÚSIC

Oferir un espai on compartir les cançons que ens cantaven de petits i les que cantem ara als fills/es, on també les famílies 
puguin ensenyar les cançons que coneixen.  
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

ANNA JUAN, LECTURA, INFÀNCIA I BIBLIOTEQUESA CÀRREC DE:

DIA: 12 D'ABRIL· ACTIVITAT: TOTHOM

HORA: 17.30 a 19 hores · LLOC: BIBLIOTECA DE VILADECANS

La xerrada dona a conèixer un bon tast de la literatura infantil a partir d'una mostra de llibres destacats per a cada edat 
lectora, des dels primers anys de vida fins a l'adolescència, parlant de les capacitats lectores i els nivells lectors, els gustos i 
les preferències dels infants a cada edat.
Es comentarà una recomanació de lectures que poden interessar als infants segons l'edat i el nivell lector de cadascú i es 
donaran pautes i recursos per fer una bona tria.

L'ITINERARI LECTOR DELS INFANTS

DIA: 17, 24 D'ABRIL i 8 DE MAIG · ACTIVITAT: FAMÍLIES D’INFANTS D'1 A 2 ANYS

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA MARINA

IOGA EN FAMÍLIA

A CÀRREC DE ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

En aquest taller, mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on es pugui establir una connexió entre infants i les 
seves famílies. Amb els infants fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, treballant el seu desenvolupament 
psicomotor. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

DIA: 6, 13 i 20 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES D‘INFANTS D'1 A 2 ANYS

HORA: 17 a 17.45 hores · LLOC: EBM LA GINESTA

En aquest taller, mitjançant les postures, creem un espai lliure de tensió on es pugui establir una connexió entre infants 
i les seves famílies. Amb els infants fem petits exercicis que els ajudin a descobrir el seu cos, treballant el seu 
desenvolupament psicomotor. 
* Activitat amb places limitades (hi tindran prioritat d'inscripció els infants matriculats a les escoles bressol municipals)

IOGA EN FAMÍLIA

A CÀRREC DE ESTHER ESPÍGOL, MESTRA DE IOGA

DIA: 6 DE MARÇ · ACTIVITAT: FAMÍLIES DE 6 A 12 ANYS

HORA: 17 a 18 hores · LLOC: COL·LEGI GOAR

Xerrada sobre els conceptes més essencials dels primers auxilis, facilitant les habilitats necessàries per poder fer front 
de manera efectiva a diferents situacions d'emergència que ens podem trobar a la nostra vida quotidiana. Els continguts 
que es treballen són: prevenció d'accidents, quins són els accidents més comuns i com prevenir-los, exploració 
primària, obstrucció de vies aèries, ferides, hemorràgies i cremades.

PRIMERS AUXILIS PER A MARES I PARES 
D'INFANTS DE 6 A 12 ANYS

A CÀRREC DE: CREU ROJA VILADECANS
A CÀRREC DE: SOLIDANÇA

DIA: 14 D'ABRIL · ACTIVITAT: CONJUNTA D'INFANTS I FAMÍLIES

HORA: 11 a 13 hores · LLOC: A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Aprofitar les peles de les patates, les petites porcions d'aliments que s'han quedat a la nevera i fer que siguin un bon àpat 
requereix d'alguns trucs que explicarem en aquest taller. Aprofitar bé els aliments vol dir reduir-ne el malbaratament, reduir 
els residus i estalviar diners.

TALLER DE CUINA CREATIVA


