a Sant Celoni,

Pla Educatiu d’Entorn

Cal fer arribar la butlleta
a un d’aquests espais
abans del 28 de març:

Organitza:

Tens un fill o filla d’entre 7 i 16 anys?
Et preocupa...

Ajuntament de Sant Celoni
C/ Santa Fe, 52, 1r
Tel. 93 864 12 12

Ajuntament de
Santa Maria
de Palautordera

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
C/ Empordà 30
Tel. 93 847 96 20

Ajuntament de Gualba
Passeig Montseny, 13
Tel. 93 848 70 27
Ajuntament de Montseny
Casa de la Vila
Tel. 93 847 30 03
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
C/ Major, 68
Tel. 93 848 00 82
Ajuntament de Vallgorguina
Plaça de la Vila, 4
Tel. 93 867 91 25

O bé a través d’internet
a www.santceloni.cat

- Què pots fer per evitar castigar-los?
- Et costa que et facin cas?

Ajuntament de Campins
Plaça de la Vila, s/n
Tel. 93 847 50 30
Ajuntament de Fogars de Montclús
Casa de la Vila
Tel. 93 847 51 04

- Com pots ajudar-los a fer front als
seus sentiments?

Ajuntament de
Campins

Ajuntament
del Montseny

Patrocina:

Ajuntament de
Fogars de Montclús

Ajuntament de
Sant Esteve
de Palautordera

Ajuntament
de Gualba

Ajuntament
de Vallgorguina

- Que la relació amb el teu fill/a
adolescent no és com abans?
- Que no t’expliquen res?
Vine a l’espai familiar El Suí, hi trobaràs pares
i mares en la mateixa situació que tu, podràs
compartir i intercanviar experiències, reflexionar
sobre l’educació i enriquir la relació.

BUTLLETA PREINSCRIPCIÓ

Espai familiar El Suí
Els ajuntaments del Baix Montseny us proposem
participar en un grup de treball pares i mares, un
espai on poder compartir, intercanviar experiències,
reflexionar sobre l’educació i així enriquir la relació
amb els nostres fills i filles.

OBJECTIUS
- Oferir un espai per a l’intercanvi d’experiències
entre famílies
- Tenir un espai de reflexió
- Oferir habilitats per millorar les relacions familiars

A QUI VA DIRIGIT
L’espai familiar El Suí ofereix dos grups dirigits a
pares i mares de fills i filles d’entre 12 i 16 anys, i
pares i mares amb fills i filles d’entre 7 i 11 anys.
Ambdós grups es dirigeixen a habitants del Baix
Montseny (Sant Celoni, Santa Maria de
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera,
Vallgorguina, Gualba, Campins, Fogars i Montseny).

COM ?
Les sessions es desenvoluparan a partir de la vostra
participació i seran conduïdes i dinamitzades per
educadores i educadors socials dels ajuntaments
del Baix Montseny.

GRUP 7-11 ANYS
QUÈ ES TREBALLARÀ?

GRUP 12-16 ANYS

Nom i cognoms

QUÈ ES TREBALLARÀ?

Es treballarà en funció dels interessos del grup.

Es treballarà en funció dels interessos del grup.

Alguns dels temes poden ser:

Alguns dels temes poden ser:

- Característiques de l’edat

- Característiques de l’adolescència

- Els límits educatius

- La comunicació familiar

- La comunicació familiar

- Les necessitats específiques dels i les adolescents

- Resolució de conflictes familiars

- Resolució de conflictes familiars

Adreça

Població

Telèfon

Adreça electrònica

QUAN?

QUAN?

Del 16 d’abril al 4 de juny

De mitjans d’abril a principis de juny (dates a concretar)

Cada dimecres, de 19 a 20.30 h

Dies a determinar, de 19 a 20.30 h

Marca amb una creu el grup:
Grup de 7-11 anys
(a Santa Maria de Palutordera)
Grup de 12-16 anys (a Sant Celoni)
Interès per assistir al grup

LLOC
A la sala polivalent de l’Esplai de
Santa Maria de Palautordera

LLOC
A determinar de Sant Celoni
Els organitzadors del curs es posaran en contacte amb
les persones inscrites per a concretar les dates més
idònies i el lloc

INSCRIPCIONS

Què esperes de l’espai

L’activitat és gratuïta i es realitzarà amb un mínim de 8 persones inscrites. Les places són limitades. Per inscriure’s cal
omplir la butlleta que s’adjunta en el tríptic i fer-la arribar a les dependències de qualsevol dels ajuntaments del Baix
Montseny o bé, a través d’Internet a l’adreça www.santceloni.cat. El termini finalitza el divendres 28 de març.

T’hi esperem!
*Nota:
S’ha d’omplir una butlleta per cada participant
(en cas d’assistir-hi la parella cal que es facin dues
inscripcions).

