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MONOGRÀF IC ALIMENTACIÓ INFANT IL:  
NOVES TENDÈNCIES I SOLUCIONS 
RÀPIDES PER A UNA BONA NUTRICIÓ 
Proporcionar a les famílies diverses idees creatives 
per ajudar-les a millorar la alimentació dels seus 
fills sense haver de passar-se la tarda cuinant. 
Mitjançant propostes creatives i ràpides farem una 
exposició molt dinàmica centrada amb les neces-
sitats reals dels nens i nenes de 0 a 3 anys.
  A càrrec de CESNUT, empresa de nutricionistes 

i dietistes.
  Data:  DIMECRES 2 d’octubre de 2019, de 

17.30 a 18.30h
  Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres c/Castelló de la 

Plana, 11

COMUNICAR-SE AMB  
ELS F ILLS I F ILLES 
En ocasions, la comunicació a casa no funcio-
na com voldríem. Coneixem certes tècniques, i 
sabem – o intuïm- que és millor per tal de dir les 
coses d’una manera clara i assertiva. I també sa-
bem, per experiència, que no sempre aconseguim 
dir les coses com voldríem. En aquesta trobada, 
reflexionarem sobre el concepte de comunicació, 
i oferirem eines que poden facilitar la tasca de 
pares i mares.

 A càrrec d’ARAE, associació sense ànim de 
lucre.
 Data: DIMECRES 20 de novembre de 2019, de 
17.30 a 19h
Lloc: Escola Rosa Oriol i Anguera c/Marina, 26

CANVIS A L’ADOLESCÈNCIA
Donar elements que ajudin a les famílies d’ado-
lescents a comprendre’ls i acompanyar-los en 
aquesta etapa.
Es tractaran temes com les etapes de l’adoles-
cència, canvis físics i emocionals, com ajudar als 
adolescents a afrontar l’angoixa que produeixen 
els canvis i estratègies per parlar de sexualitat 
amb els fills adolescents.

A càrrec d’Helena Galé, psicòloga.
Data: DILLUNS 16 de desembre de 2019, de 
17.30 a 19h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres c/Castelló de la 
Plana, 11

PRIMERS AUXILIS
Com prevenir accidents en aquesta etapa i com 
actuar en cas  que es produeixin. Es tractaran 
temes com accidents a la llar, trànsit, en zones de 
lleure, i primers auxilis en cas de lesions, crema-
des, ennuegaments...

A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària de la Vall 
del Tenes.
Data: Gener de 2020, de 17.30 a 19h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres c/Castelló de la 
Plana, 11

DIVERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA
Des de l’escola i les famílies es procura educar per 
a unes relacions positives i respectuoses i per a 
una millor convivència entre persones amb orígens 
socials, culturals i religiosos diversos. Això no vol dir 
evitar els conflictes a tota costa, sinó desenvolupar 
habilitats per a afrontar-los de forma no violenta. I 
una part d’aquestes habilitats tenen a veure amb 
l’empatia, la coneixença i la comprensió de l’altre, 
la cerca de punts comuns, l’establiment de vincles 
de confiança, etc. En el cas de la diversitat cultural i 
religiosa això es fa encara més evident i necessari. 
Reflexionarem amb les famílies sobre aquests 
temes, i proposarem eines concretes per a abor-
dar els prejudicis, potenciar unes relacions més 
respectuoses i gestionar els conflictes.

A càrrec d’ARAE, associació sense ànim de lucre.
Data: DIMECRES 12 de febrer de 2020, de 
17.30 a 19h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres c/Castelló de la 
Plana, 11

PANTALLES, ÚS O ABÚS?
Reflexionar sobre l’ús actual de tecnologies. On 
comença l’ús i on l’abús. Conèixer els riscos de 
penjar dades personals (fotos, vídeos...) a la 
xarxa. Donar una visió positiva de la utilització de 
pantalles al dia a dia.

A càrrec de David Sanitjas, tècnic de prevenció 
del PPD de la Vall del Tenes.
Data: DIMARTS 17 de març de 2020, de 17.30 a 19h
Lloc: Escola Miquel Martí i Pol c/Can Roure, 2-10

I DESRPÉS DE L’ESO, QUÈ?
Donar a conèixer a les famílies les opcions aca-
dèmiques i laborals que tenen els seus fills i filles 
després dels 16 anys. Oferir un espai grupal per 
compartir preocupacions i dubtes de les famílies 
respecte al futur dels seus fills i filles. Informar 
dels diferents recursos dels que es disposa al 
municipi per a l’assessorament dels i les joves i 
les seves famílies. 

A càrrec d’ Àlex Pardo, orientador acadèmic i 
laboral de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Data: DIMECRES 15 d’abril de 2020, de 18 a 19.30h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres c/Castelló de la 
Plana, 11

PAS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
Desmitificar l’institut, tant a nivell de funcionament 
com dels fets que hi passen. Crear un espai 
de debat on poder exposar i reflexionar sobre 
diferents neguits que puguin tenir les famílies. Fer 
palès la importància del vincle i comunicació amb 
l’adolescent.

A càrrec de David Sanitjas, tècnic de prevenció 
del PPD de la Vall del Tenes.
Data: DIJOUS 14 de maig de 2020, de 17.30 a 19h
Lloc: Escola Els Picots c/Jaume I, 32-34
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