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PROGRAMA 
DE FORMACIÓ 
PER A FAMÍLIES 
D’ESCOLES BRESSOL,
EDUCACIÓ ESPECIAL,
INFANTIL, PRIMÀRIA
I SECUNDÀRIA 
/ 2022

XERRADES D’ÀMBIT CIUTAT

HI HA QUATRE TIPUS D’ACTIVITATS:

• xerrades d’àmbit ciutat
 · presencials
 · en línia
• xerrades demanades pels centres educatius
 · presencials
 · en línia

**Si no s’arriba als mínims, les activitats 
es cancel·laran o, si és possible, es faran més endavant.

/ PRESENCIALS
DATA / HORA        ACTIVITAT                                                                                              ETAPA

Divendres 1 d’abril                  
17.30 h (90 min)

Dimecres 4 de maig
17.30 h (90 min) 

Dijous 3 de març
18.30 h (90 min)

Dimecres 16 de març
17.30 h (90 min)

Dimecres 23 de març
19 h (90 min)

Dijous 31 de març
17.30 h (90 min)

Dimarts 5 d’abril
18.30 h (90 min)

Dimarts 26 d’abril
18.30 h (90 min)

Dijous 28 d’abril
17.30 h (90 min)

Dimarts 17 de maig
18.30 h (90 min)

Dijous 6 d’octubre
17.30 h (90 min)

Dimarts 11 d’octubre
17.30 h (90 min)

Dijous 20 d’octubre
18.30 h (90 min)

Dimarts 25 d’octubre
18.30 h (90 min)

12-18

Per a totes
les etapes

12-18

0-6

Per a totes
les etapes

6-12

Per a totes
les etapes

12-18

1-3

10-12

0-6

6-12

Per a totes
les etapes

12-18

Com podem promoure i acompanyar la salut 
mental en l’adolescència – Àfrica Miquel, psicòloga 
Lloc a determinar (s’informarà oportunament)

No ens hi va el planeta: ens hi va la vida. Eduquem 
en el respecte – Jordi Bigues, periodista i ecologista 
Lloc: Institut Pompeu Fabra, c. del Molí de la Torre, 34-58

La (des)motivació per estudiar de l’alumnat de 
secundària: què hi podem fer les famílies? 
– Alba Castellví, educadora i mediadora 

Ajudem-nos a créixer: Com podem afavorir l’adquisició 
de l’autonomia dels nostres fills  –Unpont

Quin món volem deixar a les noves generacions? 
La importància d’educar en la sostenibilitat 
– Rita Navarro Sagristà i Blanca Racionero, 
educadores ambientals

Com podem fer que els infants mengin de tot 
– Eulàlia Fargas, cuinera i pedagoga culinària 

Si els límits són saludables, 
perquè ens costa tant posar-los? 
– Natàlia C. Sobregrau, psicòloga

Ja no reconec el meu fill: aprenent a entendre 
l’adolescència i a prevenir les conductes de risc 
– Aina Aguilar Garrido, educadora i interventora familiar

Com podem acompanyar l’abandonament del bolquer 
– Carme Solé, pedagoga

L’educació sexual a casa 
– Helena Galé, psicòloga i sexòloga

Fora estrès! Hàbits i rutines 
– Natàlia C. Sobregrau, psicòloga

Ajudar a aprendre des de casa 
– Alba Castellví, educadora i mediadora

La convivència a casa: malentesos, 
conflictes i frustracions. Intentem anar a millor! 
– Unpont

Com puc reforçar l’autoestima dels meus fills? 
– Carles Ventura, entrenador (coach)

* Si la pandèmia ho permet, les activitats presencials 
   tornaran a ser obertes a tothom. Si empitjora la situació, 
   totes passaran a fer-se en línia. S’avisarà./ EN LÍNIA

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS*:

• En línia: bit.ly/Ins-PFF 
• En el cas de tenir dificultats, 
    truqueu o envieu un correu

Nombre mínim d’inscripcions**:
• En línia: 30 persones 
• Presencial: 15 persones

INSCRIPCIONS:

• Uns dies abans rebreu l’enllaç per accedir a l’activitat.
• Quan entreu a la plataforma, cal que us 
    assegureu d’entrar-hi amb el vostre nom.
• Per respecte als companys i els formadors, 
    cal tenir el vídeo obert.
• Per respectar la confidencialitat i facilitar 
    la participació, les activitats no s’enregistraran.

PAUTES DE PARTICIPACIÓ 
A LES XERRADES EN LÍNIA:

OBSERVACIONS:

MÉS INFORMACIÓ:

•Si voleu rebre regularment informació 
   del programa, registreu-vos aquí: bit.ly/Registre-PFF 

Servei d’Educació
Tel. 93 483 27 75 / 93 483 26 57
Correu de contacte: pff.badalona@gmail.com
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/ Etapa educativa de l’activitat
0-6   6-12      12-18           Per a totes les etapes 



XERRADES DEMANADES 
PELS CENTRES EDUCATIUS

/ PRESENCIALS
DATA / HORA        ACTIVITAT                                                                                                           ETAPA

Dimarts 22 de febrer                 
15 h (90 min)

Dijous 3 de març
17 h (90 min) 

Dijous 3 de març
17.15 h (60 min)

Dilluns 7 de març
15 h (90 min)

Dimarts 15 de març
16.15 h (90 min)

Dimarts 15 de març
17.30 h (90 min)

Dilluns 21 de març
17.15 h (90 min)

Dilluns 21 de març
17.30 h (90 min)

Dimarts 22 de març
18.30 h (90 min)

Dijous 24 de març
per confirmar

Dilluns 28 de març
17.30 h (90 min)

Dimarts 29 de març
15 h (90 min)

Dimarts 29 de març
17.30 h (90 min)

Dimecres 30 de març
17.15 h (90 min)

Dimecres 30 de març
17.30 h (90 min)

6-12

0-6

6-12

3-6

6-12

12-18

6-12

6-12

0-6

6-12

6-12

6-12

0-6

0-6

6-12

Valors per fer-los créixer. Els valors que 
transmetem i els valors que fan créixer els infants 
– Roser Sellés, entrenadora (coach)
Lloc: Escola Antoni Botey, av. del Doctor Bassols, 77- A

Com, quan i per què hem de posar límits 
– Elena Vélez, psicòloga 
Lloc: Escola Pau Picasso, c. de Pau Picasso, 28-32

Pensar amb les mans (Taller d’expressió plàstica en família) 
– Elena Vallet, arterapeuta 
Lloc: Escola Ítaca, ctra. Antiga de València, 99-101

Auxili, rebequeria a la vista! – Magda Clota, educadora emocional
Lloc: Institut Escola Sant Jordi, av. de Sabadell, s/n

Parlem de sexualitat amb els nostres fills 
– Elena Vélez, psicòloga 
Lloc: Escola Antoni Botey, av. del Doctor Bassols, 77-A

Com podem acompanyar els adolescents en la presa 
de decisions – Anna Ortiz, d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Institut Pau Casals, av. de Lloreda, 16-30

Quins llibres poden llegir els infants per prevenir 
l’assetjament entre iguals? – Laura Garcia (booklife) 
Lloc: Col·legi Maristes Champagnat, c. del Temple, 2-10

Enfadar-nos sense ferir – Magda Clota, educadora emocional
Lloc: Escola Les Ciències, c. de la Ciència, 19

Com, quan i per què podem posar límits – Elena Vélez, psicòloga 
Lloc: Escola Salvador Espriu, c. de la Reina Elisenda, s/n

Entendre’ls i fer-nos entendre. Claus per caminar amb els 
nostres fills i filles – Roser Sellés, entrenadora (coach)
Lloc: Escola Progrés, c. d’Eduard Maristany, 104-118

Enfadar-nos sense ferir – Magda Clota, educadora emocional
Lloc: Biblioteca Canyadó i Casagemes. C. de Jacinto Benavente, 3
(Activitat proposada per les famílies de l’Escola Lola Anglada)

Dir no també educa – Roser Sellés, entrenadora (coach)
Lloc: Institut escola Llibertat, av. del Puigfred, 13

Per què hi ha infants que els costa menjar i això 
ens fa perdre la paciència? – Elena Vélez, psicòloga 
Lloc: Escola López Torrejón, c. de Roger de Flor, 115

Auxili, rebequeria a la vista! – Magda Clota, educadora emocional
Lloc: Col·legi Maristes Champagnat, c. del Temple, 2-10

Com es pot educar positivament  (Conversa amb un pallasso) 
– Juanjo Camarena, Teatre del Buit 
Lloc: Escola Josep Carner, c. del Brasil, s/n

DATA / HORA        ACTIVITAT                                                                                                    ETAPA

Dimecres 30 de març                 
18 h (90 min)

Dilluns 4 d’abril
15.15 h (90 min) 

Dilluns 4 d’abril
16.45 h (90 min)

Dimecres 6 d’abril
17 h (90 min)

Dijous 7 d’abril
16.45 h (90 min)

Dilluns 25 d’abril
17 h (90 min)

Dilluns 2 de maig
17.30 h (90 min)

Dimarts 3 de maig
15 h (90 min)

Dimarts 3 de maig
17.30 h (90 min)

Dijous 5 de maig
18 h (90 min)

Divendres 6 de maig
17.15 h (50 min)

Divendres 13 de maig
17.15 h (50 min)

Dimecres 18 de maig
18 h (90 min)

Dijous 19 de maig
17.30 h (60 min)

Dijous 19 de maig
19 h (90 min)

6-12

6-12

6-12

12-18

6-12

6-12

6-12

12-18

6-12

12-18

0-6

0-6

12-18

6-12

12-18

Dir no també educa – Roser Sellés, entrenadora (coach)
Lloc: Escola Maria Ward, c. de la Gravina, 1

Com podem educar positivament (Conversa amb un pallasso) 
– Juanjo Camarena, Teatre del Buit 
Lloc: Escola Margarida Xirgu, carrer de Torí, s/n

A casa hi ha baralles – Magda Clota, educadora emocional    
Lloc: Escola Badalona Port, c. de la Indústria, 247

Com podem acompanyar els adolescents en la presa 
de decisions – Anna Ortiz  d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Institut La Riera, c. de la Riera de Canyadó, 49-51

Parlem de sexualitat amb els nostres fills 
– Elena Vélez, psicòloga 
Lloc: Escola Jungfrau, c. d’en Vila i Vall-llebrera, s/n

L’assetjament entre iguals. Comprendre’l i prevenir-lo 
– Ester Angelats d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Escola Les Ciències, c. de la Ciència, 19

El salt a l’ESO. Què representa passar a secundària 
– Benjamí Montenegro, psicòleg
Lloc: Escola Lola Anglada, c. de la Riera de Canyadó, 53

L’assetjament entre iguals. Comprendre’l i prevenir-lo 
– Ester Angelats d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Institut Escola Llibertat, av. del Puigfred, 13

El salt a l’ESO. Què representa passar a secundària 
– Benjamí Montenegro, psicòleg
Lloc: Escola Mare de Déu de l’Assumpció, c. de Sant Joan Evangelista, 22

Recursos audiovisuals per prevenir els perills de les 
relacions socials i afectivosexuals en contextos virtuals 
durant l’adolescència – Aina Aguilar Garrido, educadora i interventora 
familiar / Lloc: Institut Badalona VII, c. d’Ausiàs Marc, 86 

Els minimúsics  (Taller en família) – Albada Blay, pedagoga musical
Lloc: Escola Miguel Hernández, c. de Miguel Hernández, 13-15

Els minimúsics  (Taller en família) – Albada Blay, pedagoga musical
Lloc: Escola Ítaca, ctra. Antiga de València, 99-101

L’assetjament entre iguals. Comprendre’l i prevenir-lo 
– Ester Angelats, d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Institut La Llauna, c. de Sagunt, 5

Pensar amb les mans (Taller d’expressió plàstica en família) 
– Elena Vallet, arterapeuta 
Lloc: Escola Rafael Casanova, c. d’en Guasch, 80

Eduquem des de la família en la prevenció del consum de drogues 
– Joan Sabater, d’EINES, serveis socioeducatius SCCL
Lloc: Institut La Pineda, c. de la Batllòria, s/n

DATA / HORA        ACTIVITAT                                                                                                    ETAPA

Dimarts 24 de maig                 
17 h (90 min)

Dimecres 25 de maig
17.15 h (60 min) 

Dimecres 25 de maig
17.30 h (90 min)

Divendres 27 de maig
17 h (50 min)

Dilluns 3 d’octubre
17.15 h (50 min)

Dimecres 19 d’octubre
17 h (90 min)

Dimecres 23 de febrer
18.30 h (90 min)

Dimarts 1 de març
18.30 h (90 min)

Dilluns 14 de març
17.30 h (90 min)

Dimarts 15 de març
18.30 h (90 min)

Dimecres 20 d’abril
19 h (90 min)

Dimarts 24 de maig
18.30 h (90 min)

Dijous 26 de maig
17.30 h (60 min)

Dimarts 4 d’octubre
18.30 h (90 min)

Dijous 3 de novembre
18.30 h (90 min)

6-12

6-12

6-12

0-6

3-6

12-18

12-18

12-18

6-12

6-12

6-12

6-12

6-12

12-18

12-18

Les múltiples cares de la relació entre germans 
– Carmen Alba, directora d’Amaltea Cultura
Lloc: Escola Artur Martorell, c. de la Seu d’Urgell, 34

Pensar amb les mans  (Taller d’expressió plàstica en família) 
– Elena Vallet, arterapeuta 
Lloc: Escola Miguel Hernández, c. de Miguel Hernández, 13-15

Kamishibai: com podem fer un teatrí casolà per estimular la 
comunicació familiar – Carmen Alba, directora d’Amaltea Cultura
Lloc: Escola Betúlia, c. de la Conquista, 57

Els minimúsics (Taller en família) – Albada Blay, pedagoga musical
Lloc: Escola Jungfrau, c. d’en Vila i Vall-llebrera, s/n

Els minimúsics (Taller en família) – Albada Blay, pedagoga musical
Lloc: Escola Josep Carner, c. del Brasil, s/n

Recursos audiovisuals per prevenir els perills de les 
relacions socials i afectivosexuals en contextos 
virtuals durant l’adolescència 
– Aina Aguilar Garrido, educadora i interventora familiar
Lloc: Institut La Riera, c. de la Riera de Canyadó, 49-51

Adolescents: el seu futur és en joc 
– Roser Sellés, entrenadora (coach)

Sexualitat i xarxes socials 
– Chiara Foschi, d’EINES, serveis socioeducatius SCCL

Educar sense cridar 
– Alba Castellví, educadora i mediadora

Pantalles: quan, quantes i com  
– Alba Castellví, educadora i mediadora

Entendre’ls i fer-nos entendre. Claus per caminar amb 
els nostres fills i filles 
– Roser Sellés, entrenadora (coach)

Educar sense cridar 
– Alba Castellví, educadora i mediadora

Pantalles: quan, quantes i com  
– Alba Castellví, educadora i mediadora

Adolescents: el seu futur és en joc 
– Roser Sellés, entrenadora (coach)

Sexualitat i xarxes socials 
– Chiara Foschi, d’EINES, serveis socioeducatius SCCL

/ EN LÍNIA

/ Etapa educativa de l’activitat
0-6   6-12      12-18           Per a totes les etapes 


