
ASSOCIACIÓ MARES I PARES CEIP CARLES SALVADOR 
    

Estimats pares i mares: 

Us comuniquem, que el programa de L’ESCOLA DE PARES ha sofrit alguns canvis. 
 

Compartim aquest curs amb 8 famílies del CEIP PARE CATALÁ, motiu pel que es retarda l'horari: 17:15 h. a 18:45 
h. 
 

La programació és la mateixa però adaptada als xiquets d'entre 3 i 6 anys i es faran jocs educatius de pares-fills. 
Les sessions de jocs amb pares i fills, es faran al porxe. Per això, la programació pot sofrir algun canvi (fer primer 
les 4 sessions per a pares i després les 4 sessions de jocs amb els fills) per tal de no patir molt de fred a l'hivern. 
 

Les sessions de joc consisteixen en el desenrotllament de dinàmiques i jocs educatius que fomenten habilitats 
motrius, cognitives i socials, a fi d'experimentar vivències que enfortisquen els llaços afectius entre progenitors i fills i 
de l'augment de coneixements sobre jocs.  
 

L'organització i desenrotllament de les sessions la realitza una educadora social especialitzada en família, amb deu 
anys d'experiència en formació a pares (Juani Ortega).  
 
 

PROGRAMACIÓ: 
 

 

14/01/2015 – Sessió 1: Presentació de la formació. Família-Escola. La família com a primer agent socialitzador, què 
fer?. (Assistència només progenitors)  
 

28/01/2015 – Sessió 2: El joc, un element educatiu eficaç, divertit i plaent; que promou relacions satisfactòries. 
Coneixements sobre jocs educatius. (Assistència progenitors amb els fills)  
 
11/02/2015 – Sessió 3: Jocs Educatius. (Assistència progenitors amb els fills)  
 
25/02/2015 -  Sessió 4: Jocs Educatius. (Assistència progenitors amb els fills)  
 
11/03/2015 – Sessió 5: L'autoestima com a motor de comportament dels fills. Tècniques i relacions parentofiliares 
que fomenten una sana autoestima. (Assistència només progenitors)  
 
25/03/2015 – Sessió 6: Normes i limites. Com donar instruccions de forma efectiva? Quines normes o limites 
hauríem d'establir als fills?. (Assistència només progenitors) 
 
15/04/2015 – Sessió 7 : Comunicació familiar eficaç. Com establir una comunicació parentofilial que nodrisca la 
confiança i respecte entre pares i fills?. (Assistència només progenitors)  
 
29/04/2015 – Sessió 8: Jocs Educatius. El conte com a ferramenta educativa. (Assistència progenitors amb els fills) 
 

Lamentem les molèsties ocasionades per les diferents informacions rebudes en relació a l'Escola de pares. 

Per a poder sol·licitar la documentació que s'entregarà als pares durant el curs, preguem torneu l’INSCRIPCIÓ 
plena i firmada fins el 15 de Desembre de 2014 a la bústia de l’AMPA. (Retalleu la part de baix per poder 
quedar-vos el calendari de sessions). 

Les persones que ja van omplir la inscripció anterior, no cal que tornen a omplir la nova si continuen interessades. Si 
no, preguem ens ho facen saber. 

INSCRIPCIÓ CURS ESCOLA DE PARES DE 1er NIVELL 2014-2015 
Estic compromès/a a assistir a l’Escola de Pares de l’Ajuntament de València.     

Dades de les persones que asistiràn (pare/mare/tutor): 

Nom:...........................................................................................................................................Edat:.............. 

Nom:...........................................................................................................................................Edat:.............. 

Tels. de contacte:............................................................................................................................................. 

Correu electrònic:............................................................................................................................................. 

Correu electrònic:............................................................................................................................................. 

Nº de fills:............................................. Edats:................................................................................................. 

 

....Signat: ..............................................................                Signat: ....................................................... ..........        


