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La Secretaria de Família crea el programa de suport a la parentalitat 
“Créixer en família”, que té l’objectiu d’orientar, reforçar i donar eines 
als pares i les mares en l’educació dels seus fills i filles de 0 a 16 anys. 

Què oferim? 
Quants cops, com a pares i mares, ens hem preguntat si som els únics 
que ens sentim insegurs? Si hi ha altres maneres d'educar? O quines 
actituds són les que poden afavorir la resolució de conflictes amb els fills i filles? 

Créixer en família és un programa formatiu dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el 
seu paper educatiu de forma positiva, amb l'objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les 
pròpies capacitats dels progenitors. Ofereix cicles de tallers, que pretenen ser espais d'intercanvi 
d'experiències entre pares i mares amb fills i filles d'edats similars, guiats per professionals experts en la 
formació de famílies en què les prioritats són reflexionar en relació amb per què educar, què fer i com fer-ho. 

Com es realitzaran els tallers? 
Els tallers consten de 6 sessions de dues hores al voltant de temàtiques i conceptes com ara: afecte, 
autonomia, autoritat, estratègies educatives, resolució de conflictes, responsabilitats en l'àmbit domèstic, el 
lleure i l'entorn, el paper educatiu de l'escola i la família extensa, etc. L’ultima trobada serà una sessió 
monogràfica realitzada per un expert, on les famílies participants hauran d’escollir el tema a tractar a 
partir d’unes propostes. 
Els tallers estan planificats per treballar amb grups de 20 a 30 pares i mares. 
El programa també ofereix, a nivell virtual, un espai d'intercanvi entre les famílies al Cafè de les famílies i un 
calaix de cursos amb eines per aplicar la parentalitat positiva. 

A qui va dirigit? 
“Créixer en família” s’adreça a un perfil ampli i universal de família, ja que parteix de la idea que totes les 
famílies poden, en algun moment del seu cicle vital, experimentar situacions que requereixen acompanyament 
i suport.  El programa està pensat perquè hi participin famílies ateses en la xarxa d’educació, de salut, de 
serveis socials, d’entitats esportives, de lleure  o de  qualsevol entitat de l’àmbit social. El que es pretén és que 
la proposta formativa dels tallers tingui tanta difusió com sigui possible.  

On i quan es realitzaran? 
 

Els tallers seran gestionats per la Cooperativa EDUVIC, a traves de la Plataforma Cruïlla. EDUVIC, és una 
cooperativa d’iniciativa social i sense afany de lucre que treballa, des de 1994, desenvolupant i gestionat 
projectes especialitzats en Infància, Adolescència i Família. 
 

El cicle dedicat a les edats de 6 a 12 anys tindrà lloc a: 
Escola Josep Maria Jujol, c/ Riera de Sant Miquel 42, 08006 Barcelona, els dies: 
29 d’abril, 6 i 27 de maig, 3 i 10 de juny. Queda una data per confirmar 
Inscripció a la consergeria de l’escola (Martha) i a través d’e-mail a 
escoladeparesampajujol@hotmail.com donant el nom de la persona que assistirà, si 
es necessitarà servei d’acollida per als nens, e-mail i telèfon mòbil de contacte. 

 

Professionals referents del tallers a EDUVIC – Plataforma Cruïlla 
Cèlia Camarasa, coordinadora del programa Créixer en família – 654.50.89.24.  
Javier Loyo Rivera, director de la Plataforma – Tel: 626.19.59.79. 
Correu electrònic: creixerenfamilia@eduvic.coop  -  Fax: 93.331.00.47 –  www.eduvic.coop  
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