
                                                                                            

 
 

EDUCAR AMB UNA MIRADA POSITIVA    
 

 
 
Adreçat a:  Pares i mares d’infants d’1 a 3 anys 
 
Dates:  Dimecres 18 i 25 d’abril i 2 i 9 de maig (4 sessions) 
 
Hora:   15 a 16.30 h  
 
Lloc:  Casa de Cultura 
 
A càrrec de: Mercè Bonastre (mestra i terapeuta familiar) 
 
Informació i inscripcions:  

Servei d’Educació · C/ dels Rosers, 1 · Tel. 93 770 47 32  
  abreraeduca@ajuntamentabrera.cat 
  ajuntamentabrera.cat (� Serveis � Educació � Abrera educa) 
 
Presentació 

 
 
Educar amb una mirada positiva és un espai per oferir orientació i suport als pares i mares amb 
fills petits, per fer front a les necessitats que planteja la seva criança i la seva educació. Els 
diferents temes es treballen en grup, potenciant la reflexió i l’intercanvi d’experiències entre les 
famílies. I es donen a conèixer habilitats i estratègies que permetin millorar la relació amb els 
fills i la seva educació. 
 
 
Programa 

 
 
Dc. 18 abril: Presentacions. Objectius, organització i funcionament. Inquietuds i propostes. 
 
 Cura i educació de l’infant: les activitats quotidianes.  

● El son  
 Hàbits i rituals a l’hora d’anar a dormir. Causes de la pertorbació del son, el 

plor i temors nocturns. Actituds dels pares que afavoreixen el son dels fills.  
● Control d’esfínters, el xumet i la higiene. 

 
Dc. 25 abril: Cura i educació de l’infant: les activitats quotidianes.  

● El menjar  
 Alimentació infantil i introducció de nous aliments. Problemes, hàbits i 

pautes a l’hora de menjar. Com afavorir una actitud positiva de l’infant 
envers el menjar. 

 
Dc. 2 maig: Etapa evolutiva d’1 a 3 anys a nivell afectiu, cognitiu i motriu.  
 L’infant com individu capaç i autònom. Les capacitats de l’infant.  
 Moments crítics en l’evolució dels infants (període d’angoixa, afirmació de la 

personalitat, crisi d’oposició i crisi d’independència).  
 Reconeixement de les emocions dels nostres fills.  
 
Dc. 9 maig: Temps de lleure en família. El joc. Paper dels pares en el joc dels fills.  
  L’art de posar límits. 
   

Valoració i tancament de l’espai.  

 


