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JA TENIM UN FILL (0-4 MESOS) 

Les temàtiques de les sessions es defineixen en funció de les necessitats de les famílies participants.  

9 Sessions: 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05 i 13/05. 

Professionals de referència: Núria de la Torre, pediatra ABS Collblanc i Georgina Díaz, coordinadora CDIAP-Baula 

Contacte: Nuria.DeLaTorrePelegrin@sanitatintegral.org i gdiaz@baulacdiap.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nuria.DeLaTorrePelegrin@sanitatintegral.org
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CRÉIXER EN FAMÍLIA (5-24 MESOS) 

Data Nom sessió Objectius 

05/02 El tracte, estimar i educar: 
L’afecte 

 Conèixer els participants i les seves expectatives 

 Entendre que el procés d’aprenentatge, el desenvolupament de les capacitats i la personalitat comencen des del naixement 

 Reconèixer l’afecte com l’element necessari per viure i tenir ganes de viure, aprendre, madurar i créixer feliç 

 Reflexionar sobre la diferència entre estimar i sobreprotegir 

12/02 El tracte, estimar i educar: 
L’autonomia i l’autoritat 

 Presentar l’autonomia i l’autoritat (juntament amb l’afecte)com a elements bàsics per a unes relacions de qualitat 

 Analitzar estratègies i actituds quotidianes per ajudar l’infant a conquerir l’autonomia 

 Conèixer els elements per a una autoritat competent i positiva 

 Valorar la importància de l’autoestima parental per fomentar l’autoritat 

19/02 Els reptes quotidians: La superació 
dels conflictes 

 Conèixer el procés evolutiu dels infants per entendre el comportament i preparar-se per acompanyar els conflictes propis del 
procés 

 Reconèixer les emocions que ens provoquen les conductes d’oposició dels nostres fills 

 Fer emergir estratègies parentals positives per ajudar als infants a superar aquests conflictes 

26/02 Els reptes quotidians: La 
responsabilitat educativa de les 
famílies en l’aprenentatge de les 
activitats quotidianes 

 Entendre les activitats de satisfacció de necessitats bàsiques com a moments de relació amb el nostre infant 

 Valorar les activitats quotidianes com a facilitadores d’aprenentatge i desenvolupament 

 Compartir estratègies per fer que els infants adquireixin autonomia 

05/03 Créixer dins i fora de casa: El joc 
com a font de socialització, 
adaptació i aprenentatge. 

 Comprendre perquè els infants juguen 

 Reconèixer la importància del joc en el procés maduratiu 

 Analitzar les característiques funcionals del joc i comprendre con influeix en l’aprenentatge 

 Descobrir el joc com a mitjà de comunicació entre l’infant i l’adult 

12/03 Monogràfic: Desenvolupament 
òptim dels infants entre els 4 i 24 
mesos 

 Entendre i conèixer el procés de desenvolupament motriu, cognitiu i emocional dels infants 

 Reflexionar sobre la importància de l’estimulació primerenca 

19/03 Monogràfic: salut infantil, 
prevenció i tractament de 
malalties, us dels serveis de salut. 

 

26/03 Monogràfic: L’alimentació i la 
higiene  

 
 

02/04 Monogràfic: Com dorm el meu 
infant i com ajudar-lo a descansar 
millor 

 
 

Professional de referencia: Sònia López, directora Paidós L’Hospitalet 
Contacte: slopezma@peretarres.org 

mailto:slopezma@peretarres.org
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HABILITATS PARENTALS (2-5 ANYS) 

Data Nom sessió Objectius 

05/02 Introducció i identificació 
d’expectatives. Etapa evolutiva i 
desenvolupament. 

 Promoure clima de confiança 

 Identificar dubtes i expectatives dels pares en relació al rol parental 

 Donar a conèixer les característiques fonamentals del comportament dels fills segons etapa desenvolupament 

 Facilitar millorar coneixement del comportament dels fills 

 Generar expectatives adequades, respectant als fills segons l’edat. 

 Respecte mutu entre pares i fills. 

12/02 Necessitat d’atenció, respecte, 
afecte i reconeixement. 

 Pares i mares identifiquin i comprenguin possibles causes del comportament cooperatiu i no cooperatiu dels fills. 

 Ser conscients de les estratègies parentals i reaccions emocionals davant comportament dels fills. 

 Facilitar el desenvolupament de competències d’autoregulació emocional i de tolerància a la frustració davant comportament 
dels fills. 

 Promoure que els pares mostrin models que permetin desenvolupar en els fills habilitats d’autoregulació emocional i del 
comportament i de tolerància a la frustració. 

 Respecte mutu entre pares i fills. 

19/02 Autoestima i assertivitat en els 
pares i mares. 

 Proporcionar informació bàsica sobre autoestima I assertivitat, els seus efectes sobre la persona, relació amb els altres, amb la 

parella i amb els fills i estratègies de desenvolupament 

 Fer constar als pares la pròpia autoestima per autoregulació emocional, tolerància, frustració i assertivitat. 

 Poder transmetre seguretat i ser assertius, fomentar respecte mutu. 

 Identificar potencials i limitacions i cóm influeixen en la relació amb els fills. Com l’autoacceptació pot generar models imitatius 

en els fills. 

26/02 Autoestima i assertivitat en els 

fills/es 

 Informar com la qualitat de interacció amb els fills influeix en el desenvolupament d’aquests en relació a la confiança, 

seguretat personal, i respecte als altres. 

 Analitzar les pautes de interacció amb els fills i cóm condicionen l’autoestima i assertivitat dels fills. 

 Importància del llenguatge verbal, gestual i para verbal. Llenguatge motivador. 

 Cóm els fills assumeixen responsabilitats segons l’edat i això repercuteix en l’autoestima, assertivitat I autoacceptació. 

 Desenvolupar estratègies positives de interacció entre pares I fills. 

 Promoure l’autoconeixement dels fills. 

05/03 Escolta activa i empatia. Expressió 

de sentiments i opinions 

 

 Factors que intervenen en la comunicació amb els fills. Estils de comunicació. 

 Vocabulari i llenguatge dels sentiments en la comunicació per desenvolupar competències emocionals. 

 Importància escolta activa 

 Comunicació assertiva pares- fills. 

 Ajudar als pares a identificar la dificultat de posar en pràctica les habilitats d’expressió positiva i assertiva. 
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12/03 Suport parental als fills per a la 
resolució de problemes 

 Facilitar eines als pares per reconèixer les competències Intel·lectuals, personals, emocionals i socials dels fills per resoldre els 
propis problemes. 

 Ajudar a que els fills trobin la seva pròpia solució als problemes. Explorar alternatives. 

 Cóm actuen els pares davant els problemes dels fills. 

19/03 Negociació i establiment d’acords  Identificar estratègies de resolució de conflictes. Hàbits de resolució positiva i de negociació. 

 Identificar competències dels fills per implicar-se en la resolució dels conflictes. 

 Facilitar que els pares desenvolupin assertivitat i habilitats de negociació, en problemes que incumbeixen pares i fills. 

 Identificar dificultats al posar en pràctica processos de negociació i establiment acords amb els fills. 

26/03 Organització quotidiana de la vida 
familiar (sessió amb fills/es) 

 Creació d’espais compartits pares- fills. Planificació de la vida quotidiana. 

 Potenciar qualitat temps familiar. 

 Repartició de tasques igualitària pares i mares. Organitzar les tasques. 

 Regles de funcionament familiar. 

 Promoure autonomia dels fills. 

02/04 Disciplina per fomentar 
l’autoregulació del comportament 
en els fills/es 

 Disciplina com a procés d’aprenentatge de competències a tots els nivells al llarg de la vida 

 Conveniència d’establir i explicitar normes de la dinàmica familiar, si es pot amb la participació dels fills (que afavorirà el seu 
desenvolupament) 

 Desenvolupar assertivitat a l’aplicar als fills conseqüències de no respecte a les normes. Establiment de normes I 
conseqüències conjuntes. Dificultats per posar en pràctica les normes. 

 
Professionals de referència: Sandra Aguilar, treballadora social sanitària ABS Collblanc i Jaume Muñoz, treballador social sanitari ABS Torrassa 

Contacte: sandra.aguilar@sanitatintegral.org i Jaume.munozfernandez@sanitatintegral.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandra.aguilar@sanitatintegral.org
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APRENDRE JUNTS. CRÉIXER EN FAMÍLIA (6-12 ANYS) 

Mòdul Objectiu Competències parentals Competències dels fills/es Sessions 

Sessió Inicial 

30/01 

 

Fomentar la trobada i el 
coneixement dels membres del 
grup.  
Conèixer les expectatives de cada 
membre del grup.  
Crear un ambient de confiança i 
de coneixement entre tots els 
membres del nou grup.  
Establir nexes i interessos 
comuns entre tots els membres 
del grup. 

Aquesta sessió 0 ha estat dissenyada perquè els participants en el programa tinguin 
l’oportunitat de conèixer-se abans del seu inici. Amb això pretenem crear les condicions i el 
clima de grup necessaris per treure el màxim profit del programa. Alguns dels participants 
tindran experiència en el treball en grup i d’altres, no. Per això, volem donar a tothom les 
mateixes oportunitats amb l’objectiu que comencin el programa amb la informació suficient. 

La sessió 0 servirà per explicar-los 
els objectius del programa i fixar 
les expectatives de cadascú. 

 

Mostrem 

afecte en la 

família 

06/02 i 13/02 

 

Promoure vincles afectius 
estables i saludables entre pares i 
fills que permetin una plataforma 
segura per al desenvolupament 
de l’autonomia, d’acord amb les 
característiques i les necessitats 
evolutives d’aquesta etapa de la 
vida. 

 Calidesa i afecte en les relacions. 

 Sensibilitat davant les necessitats dels 
menors. 

 Responsabilitat davant del benestar del 
nen. 

 Cognicions centrades en el menor i les seves 
necessitats. 

 Relacions amb els iguals. 
 
 
 

 Desenvolupament de lligams 
apropiats d’afecte. 

 Autocontrol. 

 Habilitats de comprensió de si 
mateix. 

 Habilitats de relació interpersonal. 

 Habilitat per fer amics. 

 Calidesa i afecte en les relacions. 

 Sensibilitat davant les necessitats de 
l’altre. 

 Valoració i compromís familiar. 

Pares: 

 L’afecte que ajuda a 
créixer. 

 Ampliant el món afectiu 
dels nostres fills. 

Fills: 

 Com et dic que t’estimo. 

 Com fer amics i sentir-
me bé. 

Família: 

 Parlem el mateix idioma. 

 Els teus amics són 
benvinguts. 

Eduquem els 

nostres fills 

20/02 i 27/02 

 

Fomentar unes relaciones 
educatives en la família que 
permetin adquirir normes i valors 
per guiar flexiblement el 
comportament dels nens, nego-
ciar les responsabilitats i establir 
el seguiment i la supervisió 
adequats per al seu compliment. 

 Control i supervisió del comportament dels 
menors. 

 Actitud ètica davant l’educació dels fills. 

 Educació en valors. 

 Adaptabilitat a les característiques dels fills. 

 Foment de la confiança. 

 Acord en la parella. 

 Percepció adequada del rol parental. 

 Implicació en la tasca educativa. 

 Responsabilitat davant el benestar dels fills. 

 Habilitats per a la participació i la 
presa de decisions. 

 Assertivitat. 

 Acceptació del rol parental. 

 Implicació en la vida familiar. 

Pares:  

 L’aventura d’educar.  

 Un per a tots i tots per a 
un. 

Fills:  

 La meva opinió també 
compta.  

 Ja també decideixo, jo 
també em comprometo. 

 
Família:  
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 Decidim plegats.  

 La gran família 
organitzada. 

Aprenem a 

comunicar-

nos en família 

06/03 i 13/03 

 

Desenvolupar un clima de 
comunicació basat en 
l’accessibilitat, la disponibilitat 
dels pares, l’escolta activa des del 
punt de vista dels fills i el debat 
argumentat de les opinions. 

 Calidesa i afecte en les relacions i reconeixe-
ment dels assoliments evolutius aconseguits 
pels nens. 

 Control i supervisió del comportament 
infantil gràcies a la comunicació i al foment 
de la confiança en les seves bones 
intencions i capacitats. 

 Adaptabilitat a les característiques del nen. 

 Autoeficàcia parental. Percepció de les 
pròpies capacitats per dur a terme el rol 
parental. 

 Locus de control intern. Percepció que es té 
control sobre les seves vides i capacitat de 
canviar el que hagi de ser canviat del que 
passa al seu voltant. 

 Acord entre la parella. 

 Percepció adequada del rol parental. 

 Implicació en la tasca educativa. 

 Visió positiva dels fills i de la família. 

 Assertivitat. 

 Habilitats socials. 

 Resolució de conflictes interpersonals 
(progenitors-fills). 

 Assumir normes socials. 

 Comprendre els rols dels membres 
de la família, ajudar a casa, 
relacionar-se bé amb els germans, 
reconèixer les diferents formes de 
família, desenvolupar vincles 
d’afecte apropiats. 

 Controlar els impulsos, manejar les 
emocions negatives, ser 
perspectivista, tenir expectatives 
positives, avaluar amb realisme les 
situacions i afrontar-les 
positivament. 

Pares: 

 Cuidem la comunicació. 

 Parlant la gent s’entén. 
Fills: 

 Parla amb mi. 

 Per comunicar-nos 
millor. 

Família: 

 Parlem en família. 

 Millor, una mà estesa. 

Mengem en 

família 

20/03 i 27/03 

 

Aprofitar les possibilitats que 
ofereix el temps d'àpats per 
educar a un aliment sa i 
responsable, gaudir de les 
relacions familiars i millorar les 
capacitats dels nostres fills. 

 Valor els àpats com moments de 
trobada i promoure les relacions positives 
entre els membres de la família. 

 Identificar les necessitats alimentàries Real 
De nens de 6 a 12 anys. 

 Valorar una alimentació saludable que 
garanteix el bon desenvolupament físic, 
psicològic i motor dels nostres fills. 

 Incorporar noves estratègies de 
comunicació. 

 Incorporar estratègies per motivar-los a 
cooperar en tasques domèstiques. 
Incorporar estratègies d'utilització i 

 Reducció de residus d'aliments. 

 Aprendre les necessitats 
d'alimentació per la seva edat. 

 Entendre que una dieta saludable 
els assegura un bon 
desenvolupament físic, psicològic, 
motiu i afectiva. 

 Valorar els àpats com el moment de 
reunió i promoure les relacions 
positives entre els membres de la 
família. 

Pares: 

 Com gaudir dels àpats en 
família. 

 Hàbits alimentaris. 
Fills: 

 ¡Què bo està!. 

 La hora de dinar, un 
espai de convivència. 

Família: 

 El menjar, cosa de tots. 

 Passar-ho bé. 
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Connectem 

amb l’escola 

03/04 i 10/04 

 

Promoure l’organització familiar 
basada en la coresponsabilitat, 
en la igualtat de gènere, el suport 
parental a les tasques escolars 
dels fills i la seva adaptació al 
món de l’escola i la regulació en 
l’ús de les TIC. 

 Reconeixement de la necessitat de la seva 
implicació en l’educació escolar per assegu-
rar el benestar, els èxits acadèmics i el 
progrés dels seus fills. 

 Implicació en l’educació formal (escola) i en 
l’educació informal (extraescolars). 

 Estimulació, suport, comunicació, supervisió 
i planificació de l’aprenentatge. 

 Estratègies per implicar-se en l’acompanya-
ment de les tasques escolars i en la 
integració escolar dels nostres fills. 

 Estratègies per regular l’ús responsable de 
les TIC. 

 Reflexió i acord sobre els criteris educatius i 
els comportaments que cal seguir amb els 
seus fills. 

 Confiança en els docents i professionals 
d’altres serveis (aula de reforç, gabinets 
d’orientació, aules d’informàtica, etc.) que 
ofereixen suport i ajuda i col·laboració amb 
aquests. 

 Reconeixement de les persones i les 
activitats que proporcionen 
benestar i aprenentatges. 

 Estratègies per adquirir hàbits 
escolars i d’higiene que fomentin 
l’assoliment dels objectius 
acadèmics i la integració escolar. 

 Estratègies per fer un ús 
responsable de les TIC. 

 Comunicació, confiança i demanda 
d’ajuda als pares i adults o 
professionals de referència. 

Pares 

 La importància de 
l’escola en l’educació 
dels nostres fills. 

 Implicant-nos en 
l’educació escolar dels 
nostres fills i en l’ús de 
les TIC. 

Fills 

 El meu món, la meva 
escola. 

 Per a mi és important. 
Família 

 Junts podem. 

 Com ens comuniquem i 
usem les TIC. 

Gaudim junts 

en família 

24/04 i 08/05 

 

Crear i enfortir hàbits saludables, 
activitats d’oci constructiu amb 
els companys i l’ús de recursos en 
l’entorn comunitari que permetin 
consolidar estils de vida positius 
en els menors i en tota la família 
com a factors de protecció 
davant els possibles problemes 
de l’adolescència. 

 Cognicions centrades en els nens, en el joc i 
les seves necessitats i interessos. 

 Sensibilitat davant les necessitats de joc 
dels fills. 

 Percepció ajustada del rol parental. 

 Capacitat per escollir el tipus de joc adequat 
a les característiques i l’edat dels fills. 

 Coneixement dels diferents recursos d’oci 
de diversió i de satisfacció. 

 Posar en pràctica estratègies d’oci 
compartit. 

 Capacitat per escollir el tipus de joc 
segons les seves característiques. 

 Habilitats per al joc cooperatiu. 

 Coneixement dels diferents recursos 
d’oci de diversió i de satisfacció. 

 Posar en pràctica estratègies d’oci 
compartit. 

Pares: 

 Juguem en família. 

 L’oci compartit és 
divertit! 

Fills: 

 Ens divertim jugant. 

 Alternatives d’oci. 
Família: 

 Compartim el joc en 
família. 

 Desenvolupem recursos. 

Afrontem els 

reptes 

quotidians 

15/05 i 22/05 

 

Fomentar l’autoeficàcia en els 
progenitors i en els fills i l’ús 
d’estratègies adequades per 
gestionar l’estrès parental i 
familiar associat al desenvolu-
pament del menor i de les 
tasques familiars, amb la finalitat 
de propiciar una percepció 

 Locus de control intern. 

 Control d’impulsos. 

 Estratègies d’afrontament davant situacions 
d’estrès. 

 Adaptabilitat a les característiques dels 
nens. 

 Control i supervisió del comportament 
infantil per mitjà de la comunicació. 

 Pensament alternatiu. 

 Autocontrol. 

 Control dels sentiments. 

 Consciencia social. 

 Presa de decisions responsables.  

Pares. 

 Quan vénen les 
dificultats. 

 Explorant els nostres 
recursos personals i 
socials. 

 
Fills 
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Professional de referència: Diana Calderón, coordinadora Programa CaixaProInfància 

Contacte: dcalderon@itacaelsvents.org 
 

optimista i satisfactòria de la vida 
en família. 

 Estimulació i suport a l’aprenentatge dels 
menors 

 Implicació en la tasca educativa. 

 Aprenem a sentir-nos 
millor. 

 Descobrint els meus 
poders. 

 
Família. 

 La millor recepta 
familiar. 

 Junts podem. 

Recordant el 

que hem 

après 

29/05 i 05/06 

 

Reforçar els aprenentatges per al 
desenvolupament de la 
parentalitat positiva. 
Avaluar la cristal·lització del 
canvi. 

Calidesa i afecte en les relacions. 
Sensibilitat davant les necessitats infantils. Percepció ajustada del rol dels fills. Percepció 
ajustada del rol parental. Responsabilitat davant el benestar dels fills. Establiment de normes 
clares, raonades i necessàries. 
Control i supervisió del comportament infantil. Escolta activa. 
Implicació en la tasca educativa. 
Estimulació i suport de l’aprenentatge dels fills. Estratègies per adquirir hàbits escolars i 
d’higiene que fomentin l’assoliment dels èxits acadèmics i la integració escolar. 
Regulació de l’ús de les tecnologies. Estratègies de lleure compartit. 

Pares: 

 Oportunitats de millora 

 Els canvis produïts 
Fills:  

 Canvis en positiu 

 Opinem 
Família:  

 La família evoluciona 

 Aprendre junts, créixer 
en família 


