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Novembre / desembre

Gener / febrer

Dia Internacional de
la Ciutat Educadora.
Escoltar la ciutat per
transformar-la

Com educar
positivament

Relacions igualitàries lliures
de violències masclistes

De 0 a 3 pantalles res!

Educar en la diversitat
de capacitats

Acompanyament
emocional en la
primera infància

Agafem el tren de
primària a secundària

Dia Internacional de
la Ciutat Educadora.
Activitats familiars

Deures a casa:
Oportunitat o malson?

Ciberassetjament
en adolescents en
l'entorn 2.0

Bullying.
Què és i què podem
fer per evitar-lo

A què podem jugar?
Com passar-ho bé amb
els nostres fills i filles

Lectura i escriptura
des de l'educació viva

Com funciona el cervell?
Eines neurodidàctiques
per a la transformació
educativa

Totes les edats

De 0 a 3 anys

De 3 a 12 anys

Març / abril / maig

De 6 a 12 anys

De 10 a 16 anys

Activitats gratuïtes, servei d’acollida per a infants de 3 a 12 anys, imprescindible inscripció prèvia.
És permesa l'assistència amb nadons que no es desplacin per l'espai i no entorpeixin la dinàmica de les activitats.

Com fer la inscripció?
Per Internet: www.santboi.cat

Per telèfon: 93 635 12 12

Presencialment: OMAP. pl. Ajuntament, 1

Programa de formació a famílies 2019-2020
Dimarts 26 de novembre, de 17.00 a 19.30 h

Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Escoltar la ciutat per transformar-la

Volem visibilitzar el compromís d’escoltar la ciutat,
incorporar les diverses veus i obrir espais de construcció
democràtica i participativa.
A càrrec de LLUÍS CAROL
CAN MASSALLERA, C/ Mallorca, 30

Dimecres 27 de novembre, de 18.00 a 20.00 h

Com funciona el cervell? Eines neurodidàctiques
per a la transformació educativa
La neuroeducació és una visió de l'educació basada en el
coneixement de com funciona i aprèn el cervell amb l'objectiu
d'optimitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge.
Indaguem nous enfocaments, noves estratègies i metodologies
lligades a la necessitat de transformar l’educació.
A càrrec d’ANNA FORÉS, Presenta ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
CAN MASSALLERA, Sala de conferències. C/ Mallorca, 30

Divendres 29 de novembre, de 17.00 a 19.00 h

Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Activitats familiars

Vine i participa: Com podem transformar la nostra comunitat?
A càrrec de l’Ajuntament de Sant Boi
PLAÇA DE L' AJUNTAMENT

Dimarts 3 de desembre, de 17.30 a 19.00 h

Bullying. Què és i què podem fer per evitar-lo
Com podem ajudar els nostres fills i filles en situacions d’assetjament? I si és el nostre fill o filla el que pega? De què parlem quan
diem bullying? Només passa a l’escola? Com ho podem prevenir?
A càrrec de M. HELENA TOLOSA
Escola AMAT VERDÚ, C/ Menéndez Pelayo, s/n

Dijous 16 i 23 de gener, de 17.30 a 19.00 h

Com educar positivament

En aquest taller coneixerem les característiques del
model de parentalitat positiva que promou l'autoconeixement,
les bones pràctiques educatives i la cura d'un mateix i de l'entorn.
A càrrec de TEATRE DEL BUIT. Col·labora Diputació de Barcelona.
Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
Escola ANTONI TÀPIES, C/ Pau Claris, 6-8

Dimarts 28 de gener, de 15.00 a 16.30 h

De 0 a 3 pantalles res!

Mitjançant un enfocament que no inclou ni el tremendisme ni el
relativisme, aquesta xerrada té com a objectiu ajudar pares i
mares a fiançar algunes competències bàsiques per fer millor la
vida del seu fill o filla menor de 3 anys al marge de les pantalles.
A càrrec d'ANNA RAMIS
Escola Bressol Municipal LA SUSA, C/ Bonaventura Calopa, 11A

Dimarts 11 febrer, de 15.00 a 16.30 h

Acompanyament emocional en la primera infància
L'objectiu d'aquesta xerrada és proporcionar les eines
necessàries per ajudar els nostres fills i filles a gestionar
les emocions de forma apropiada.
A càrrec de CELESTE VAIANA
Escola Bressol Municipal LA MARTA, Ronda Sant Ramon, 9

Totes les edats
De 6 a 12 anys

De 0 a 3 anys
De 10 a 16 anys

De 3 a 12 anys

Dijous 20 de febrer, de 17.30 a 19.00 h

Deures a casa: Oportunitat o malson?
Els bons deures han d'afavorir la curiositat, han de ser
adequats i han d'estar ajustats a les necessitats dels i les
alumnes, i no han de ser responsabilitat dels pares i mares.
A càrrec d’ENRIC QUERALT
Escola CIUTAT COOPERATIVA, C/ Ramon Llull, s/n

Dijous 27 de febrer, de 15.00 a 16.30 h

A què podem jugar?
Com passar-ho bé amb els nostres fills i filles
En aquesta xerrada-taller es posaran en pràctica activitats amb
el suport de diversos materials. Avorrir-se no és dolent... però
mirarem de passar-nos-ho bé!
A càrrec de JUANJO FERNÁNDEZ
Escola JOSEP MARIA CIURANA, C/ Manuel de Falla, 2

Dimarts 3 de març, de 17.30 a 19.00 h

Relacions igualitàries lliures de
violències masclistes

En aquest taller treballarem el mite de l’amor romàntic i les
relacions de parella des d’una perspectiva de gènere, amb
l’objectiu de prevenir les relaciones abusives.
A càrrec de MARISOL ROJAS
Escola BENVIURE, C/ Can Paulet, 1

Dijous 26 de març, de 15.00 a 16.30 h

Educar en la diversitat de capacitats
En aquesta xerrada reflexionarem sobre els neguits que les
famílies puguin tenir envers el desenvolupament dels seus
fills i filles i es mostraran estratègies per reconèixer i valorar
les seves competències i capacitats.
A càrrec de JORDI SERRA, Col·labora Diputació de Barcelona.
Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
Escola Bressol Municipal LA MERCÈ, Av. Can Carreres, 14

Dimarts 28 d'abril, de 17.30 a 19.00 h

Agafem el tren de primària a secundària
El pas de primària a secundària causa preocupació i inquietud
tant als pares i mares com als fills i filles. La finalitat d'aquesta
xerrada és ajudar les famílies perquè aquest canvi sigui tan
positiu com sigui possible per a tots i totes.
A càrrec de M. HELENA TOLOSA
Escola JOSEP MARIA CIURANA, C/ Manuel de Falla, 2

Dilluns 4 de maig, de 17.00 a 19.00 h

Ciberassetjament en adolescents en l'entorn 2.0
En aquesta xerrada parlarem sobre l'ús d'Internet i de les
xarxes socials i coneixerem aquelles pràctiques més adients
per evitar possibles riscos.
A càrrec d’ALBERT LÓPEZ
Institut RAFAEL CASANOVA, C/ Frederic Mompou, 61

Dilluns 18 de maig, de 15.00 a 16.30 h

Lectura i escriptura des de l'educació viva
Aquesta formació ens convida a vivenciar i a reflexionar al
voltant del procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
que viuen els nens i les nenes.
A càrrec de DESSIREÉ HORTIGON
Escola VICENTE FERRER, C/ de Salvador Aulèstia Barriac, 9-11

