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Cicle de tallers basats en els temes que desperten major 

interès entre les famílies amb infants entre els 0 i els 6 

anys del Districte II de L’Hospitalet de Llobregat. 

Els objectius principals dels tallers de criança/ces són: 

 Promoure espais de reflexió entre famílies sobre la 

parentalitat i marentalitat positiva.  

 Establir un llenguatge comú en referència a la criança 

dels infants. 

 Generar sinergies entre els professionals i les famílies 

amb infants.  
 

Els temes d’interès s’han identificat a través 341 

enquestes a 9 centres educatius del territori on trobem 

les següents opcions majoritàries per part de les famílies: 

 Les rebequeries, els límits i el no: 48% 

 Desenvolupament de l’autoestima: 34% 

 L’alimentació: 30% 

 

Els recursos professionals de la XARXA 0-6 de Collblanc 

- la Torrassa, posant en comú la seva expertesa i 

especialització, dissenyen i desenvolupen els continguts 

dels tallers sobre criança. 

 

Resultats Generals1 
 

 6 reunions de preparació amb 8 recursos del territori 

per definir un llenguatge comú i dinàmiques per a les 

famílies. 

 12 tallers impartits entre els mesos d’octubre de 2017 

i març 2018. 

 Participació puntual (1 o 2 tallers) de 83 famílies i 

continuada (3 tallers) de 40 famílies = 123 famílies  

 Ús del servei d’acollida per part de 70 infants.  

 Ús d’espais públics com la Biblioteca Josep Janés i 

Olivé i el Centre Cultural Collblanc – la Torrassa.  

 

Perfil dels/les participants 

                                                           
1 Valors numèrics basats en 75 enquestes de 

valoració realitzades als/les participants. 

 

 

Valoracions dels Tallers de Criança/ces per 

part dels/les assistents 

 

 

 

 

Què han dit algunes de les persones participants? 

“He aprendido a corregir a mi hijo con más amor, 

atención y afecto” 

 

“Crec que són necessaris espais al barri on generar xarxa 

per la criança, aprendre i conèixer gent” 

 

“Muy bien todo, me ha servido de mucho” 

 

“Muchas gracias por el tiempo y el espacio para compartir” 

 

9 de cada 10 persones participants estan molt 

satisfetes amb els Tallers de Criança/ces de 

Collblanc – la Torrassa  
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