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XERRADES               
 CRÉIXER EN FAMÍLIA. 

La Secretaria de Família ha creat un programa que va més enllà de les conferències i pretén posar en 
marxa processos de reflexió i millores en l’educació que els pares i mares porten a terme amb el seus 
fill/lles que és el Créixer en Família. El Créixer en Família és un programa formatiu basat en el 
concepte de parentalitat positiva, adreçat a mares i pares compreses entre els 0 i els 16 anys i té 
una doble finalitat: 

A QUI VA �������� 

Les persones destinatàries del programa inclouen un ampli perfil,  va adreçat a grups de pares i 
mares  amb responsabilitats parentals que tenen fills/es  d’edats compreses entre els 0 i 16 
anys, i que estiguin interessats en l’acompanyament i suport a l’hora d’educar als seus infants i 
adolescents. 

ESTRUCTURA �	
���  CONTINGUT	

�	��	��������� 

 El Programa pretén promoure que les famílies que conformin cada grup tinguin fills/es d’edats 
semblants per trobar interessos homogenis i debatre sobre qüestions comunes, per això els cicles 
estan distribuïts de la següent manera: 

-          Cicles de tallers per famílies amb infants de 0-3 anys 

-          Cicles de tallers per famílies amb infants de 3-6 anys 

-          Cicles de tallers per famílies amb nens/es de 6-12 anys 

-          Cicles de tallers per famílies amb adolescents de 12-16 anys 

Per tal de garantir el procés de debat i reflexió, i acomplir així amb l’objectiu del programa, el 
compromís de les famílies participants ha d’incloure la seva assistència al cicle complet de 
sessions, no poden inscriure’s o participar de forma parcial a sessions individuals. 

Cada cicle preveu 5 sessions en format de taller i 1 sessió monogràfica amb una durada de 2 
hores cadascuna, és a dir, el cicle està composat d’un total de 12 hores amb una proposta tancada 
per la Secretaria de Família.  

Les 5 sessions en format de taller es distribueixen en 3 eixos temàtics comuns:	 

-          1ª i 2ª sessió: EL TRACTE. Estimar i educar. 

Aquest primer eix aborda la necessitat d’establir relacions de qualitat, sanes i satisfactòries, amb els 
fills i filles sobre la base dels principis de parentalitat positiva. 

-          3ª i 4ª sessió: REPTES QUOTIDIANS. Conviure en família. 

Aquest segon eix aborda el paper de la família com a principal agent educatiu, concebuda com un 
espai de comunicació, de cooperació i relació. 

-          5ª sessió: CRÉIXER DINS I FORA DE CASA. Joc en família, escola i entorn. 



Aquest eix concep el joc en família, l’escola i l’entorn com a espais educatius i d’aprenentatge cabdals 
en el desenvolupament personal i social dels infants i adolescents. 

-          6ª sessió: MONOGRÀFIC. 

La darrera sessió ofereix una sessió monogràfica sobre un aspecte relacionat amb els tres eixos 
temàtics que es tracten en el cicle. 

������������� per les sessions formatives. 

Les inscripcions a les sessions formatives és GRATUÏTA  però la sol·licitud s’ha de presentar abans 
del dia 23 de gener  al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Figueres.  

A través de l'enllaç: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhndlFpYnJUaWpYYUswNzh4ZHpXcXc6M
Q#gid=0 

que trobareu també a la pàgina d'educació de www.figueres.cat/educacio 

O per telèfon al 972032333 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


