
El programa 
va adreçat a les famílies amb infants menors de 
tres anys i té com a objectius: 

• Assegurar la qualitat de la tasca educativa 
de la família i, conseqüentment, el desenvo-
lupament harmoniós i equilibrat dels infants. 

• Facilitar que les famílies puguin compartir 
aspectes rellevants del desenvolupament dels 
seus fills i filles.

Contingut dels tallers

TALLER:
LA INCORPORADIÓ D’UNA NOVA PERSONA A LA FAMÍLIA 
I ELS CANVIS QUE ES PRODUEIXEN.  

Aquest taller tracta temes com la compatibilitat de la cura de 
l’infant amb el món laboral i social, la gelosia i els canvis que 
es produeixen en el context familiar, entre d’altres.

TALLER:
LES ATENCIONS BÀSIQUES A LA CRIATURA.

Els nadons requereixen atencions i cures específiques. Aspectes 
com el son, el plor, la higiene, la roba i l’alimentació són 
elements essencials no sols per al desenvolupament físic del 
nadó, sinó també per a la comunicació que s’estableix entre la 
persona adulta i l’infant . 

TALLER:
INTERACCIÓ I COMUNICACIÓ. 

Al llarg del desenvolupament infantil, especialment del primer 
al tercer any de vida, es va construint el lligam afectiu de 
l’infant amb les persones de referència. Aquest taller se centra 
en aspectes importants de la interacció afectiva i en la impli-
cació que té en la seguretat emocional dels nostres fills i filles.

TALLER:
EL BENESTAR I LA SALUT DE LA CRIATURA.

En aquest taller es tracten qüestions relacionades amb 
l’establiment d’hàbits alimentaris i de rutines quotidianes (l’hora 
d’anar a dormir, els àpats, entre d’altres), (de 18 a 36 mesos).

TALLER:
LA CURA, EL DESENVOLUPAMENT I 
L’EDUCACIÓ DE LES CRIATURES.

Es presenten noves maneres de jugar i jocs que mostren la 
seva relació amb el desenvolupament infantil. Es tracten també 
altres temes com ara la participació dels infants en les tasques 
dels adults, l’establiment de normes i límits, l’autoestima i 
l’autonomia de les criatures, entre d’altres. 

TALLER:
LA RELACIÓ QUE S’ESTABLEIX ENTRE ELS DIFERENTS 
CONTEXTOS DE LA VIDA DE L’INFANT.

Aquest taller tracta de la influència educativa que tenen altres 
àmbits en l’infant més enllà de l’àmbit familiar (sense oblidar 
que aquest continua sent el principal context de desenvolupa-
ment de la criatura).

Mes informació sobre els tallers:

http://www.gencat.cat/benestar/families/SPFDC/suport/
formacio/creixer/index.htm

http://www.tarragona.cat/lajuntament/ensenyament/
escoles_bressol/welcome.html

P R O G R A M A
2 0 0 9

El cicle de formació 
del Departament d’Acció Social i ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya es posa en marxa en 
la seva tercera edició a la ciutat de Tarragona.

Amb aquesta proposta L’Ajuntament de Tarragona a 
traves de l’Institut Municipal d’educació vol acostar 
als pares i mares les pràctiques educatives familiars 
en la primera etapa de desenvolupament infantil.

Aquests tAllers es durAn A terme Al llArg de tot l’Any 
2009 en les dAtes i llArs d’infAnts que s’indicA.



Llar d’infants Ninot
telèfon 977 550 230

TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

El benestar i la salut de la criatura 06/05/2009 15:15

La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
13/05/2009 15:15

La relació que s’estableix 

entre els diferents contextos  20/05/2009 15:15

de la vida de l’infant 

   
Llar d’infants Serrallo
telèfon 977 248 592    

TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

Interacció i comunicació 11/05/2009 17:30

La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
25/05/2009 17:30

   
Llar d’infants La Baldufa
telèfon 977 540 609    

TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
26/05/2009 15:15

La relació que s’estableix

entre els diferents contextos  19/05/2009 15:15

de la vida de l’infant 

Llar d’infants 
Sant Salvador
telèfon 977 293 045   

    
TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

Interacció i comunicació 13/10/2009 15:15

    
El benestar i 

la salut de la criatura 
20/10/2009 15:15

    
La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
27/10/2009 15:15

   
Llar d’infants 
Bonavista
telèfon 977 545 274     

    
TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

Les atencions bàsiques 

a la criatura  21/10/2009 15:15

    
Interacció i comunicació 04/11/2009 15:15

    
La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
18/11/2009 15:15

    
La relació que s’estableix 

entre els diferents contextos  02/12/2009 15:15

de la vida de l’infant 

Llar d’Infants 
Sant Pere i Sant Pau
telèfon 977 203 550       

    
TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

El benestar i la salut de 

la criatura 
22/10/2009 15:15

    
La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
29/10/2009 15:15

   
Llar d’Infants 
Arrabassada
telèfon 977 258 009      

    
TÍTOL XERRADA-TALLER data  horari

La incorporació d’una nova 

persona a la família i els  22/10/2009 15:15

canvis que es produeixen 

    
Les atencions bàsiques a 

la criatura  
05/11/2009 15:15

    
El benestar i la salut de 

la criatura 
19/11/2009 15:15

    
La cura, el desenvolupament 

i l’educació de les criatures 
03/12/2009 15:15


