
En un moment de replan-
tejament generalitzat, en 
què tot es posa en dubte, 
l’educació és un dels pilars 
de la nostra societat. 
El debat educatiu global 
vol definir què vol dir 
avui educació de qualitat, 
quines són les competències 

necessàries per a la vida en la societat 
actual i quins mecanismes ens permetran 
superar un model d’escola transmissora 
i academicista. 

És innegable la importància de l’educació 
més enllà de l’ensenyament acadèmic o 
formal, l’educació com a component rela-
cional de la societat, l’educació al llarg de 
la vida, l’educació en el lleure..., aspectes 
d’un mateix tema, la formació integral de 
la persona. Educar és anar molt més enllà 
del coneixement, educar és acompanyar, 
comunicar-se, raonar, debatre, negociar, 
compartir, conviure, interactuar...

Per això considerem que la societat educa, 
que l’escola educa, que els mitjans eduquen, 
que els companys eduquen, que la feina 
educa i que, alhora, les famílies eduquen, 
i ho fan dia a dia, potser sense plantejar-
s’ho, sense organitzar-ho expressament, 
però amb tot el seu amor, el sentit comú, la 
il·lusió i la paciència que poden dedicar-hi.

Per això, des de l'Ajuntament volem 
reconèixer la vostra excel·lent tasca diària 
i oferir-vos un petit espai on la podreu 
compartir amb altres famílies que, com 
vosaltres, cada dia, fan costat als infants, 
ensenyant-los a fer i ensenyant-los a ser.

Desitjo fermament que aquestes propos-
tes us interessin i us semblin útils, 
i que pugueu gaudir de l’experiència 
participant-hi activament.

Ana María Martínez
Alcaldessa de Rubí

Informació 
general
Les inscripcions es faran per rigorós ordre d’arribada 
fins al 17 d’octubre per a la 1a edició i fins al 16 de 
gener per a la 2a edició, si hi ha més inscripcions que 
places, es farà llista d’espera per si es decideix obrir 
una 3a edició. 

Per a la xerrada el termini serà fins al 21 d’octubre.

Per tramitar la inscripció cal adreçar-se per correu 
electrònic a: educacio@ajrubi.cat indicant el vostre 
nom i cognoms, telèfon i el curs al que voleu inscriure-us, 
o bé a través del web: www.rubi.cat

Formació 
de pares 
i mares
Curs 2016 - 2017

Coneixent el trastorn 
de l’espectre autista:
Una mirada cap 
a la comprensió
a càrrec de la Marta Robles Rosa, Psicòloga de CERAC.
Xarxa de Serveis d’Autisme la Garriga.

Dijous 27 d’octubre a les 17:30 h.
a l’Auditori Edifici Rubí+D 
(Rambleta de Joan Miró, s/n)

Xerrada



1a edició: 18/10/2016 – 2a edició: 17/1/2017 

Desenvolupament 
del meu fill/filla
1a edició: 25/10/2016 – 2a edició: 24/1/2017

Com sóc jo com 
a pare/mare?
1a edició: 8/11/2016 – 2a edició: 31/1/2017

Treballem els hàbits: 
dormir, menjar, higiene...
1a edició: 15/11/2016 – 2a edició: 7/2/2017

Comencen les rebequeries: 
límits i normes
1a edició: 22/11/2016 – 2a edició: 14/2/2017

El joc: el contacte 
relacional
1a edició: 29/11/2016 – 2a edició: 21/2/2017

Què fer amb 
les emocions?

1a edició en dimarts: 18/10/2016 – 2a edició en dijous: 19/1/2017 

Presentació i recollida 
d’expectatives. El nostre rol 
com a pares, oportunitats 
i dificultats
1a edició en dimarts: 25/10/2016 – 2a edició en dijous: 26/1/2017 

Com són els infants 
d’aquestes edats?
1a edició en dimarts: 8/1/2016 – 2a edició en dijous: 2/2/2017 

L’establiment del vincle 
afectiu, la comunicació, 
l’escolta
1a edició en dimarts: 15/11/2016 – 2a edició en dijous: 9/2/2017 

Observem, esperem i actuem
1a edició en dimarts: 22/11/2016 – 2a edició en dijous: 16/2/2017 

L’autonomia, l’autoritat
i els límits 
1a edició en dimarts: 29/11/2016 – 2a edició en dijous: 23/2/2017 

Les funcions bàsiques 
de la família. Cloenda

1a edició: 17/10/2016 – 2a edició: 16/1/2017

El llenguatge 
de l’apropament
1a edició: 24/10/2016 – 2a edició: 23/1/2017

Empatia i acceptació
1a edició: 7/11/2016 – 2a edició: 30/1/2017

L’escolta activa
1a edició: 14/11/2016 – 2a edició: 6/2/2017

Respectar per entendre
1a edició: 21/11/2016 – 2a edició: 13/2/2017

El llenguatge de la motivació
1a edició: 28/11/2016 – 2a edició: 20/2/2017

Lideratge familiar
1a edició: 5/12/2016 – 2a edició: 27/2/2017

Mètode “ningú perd” per 
a la resolució de conflictes
1a edició: 12/12/2016 – 2a edició: 6/3/2017

Transmissió de valors

Som pares Fer de pares de 
manera positiva

Comunica’t amb 
el teu fill o filla

Servei gratuït d’acollida d’infants per als fills dels participants
Lloc i horari: Escola Bressol La Bruna 
(c/ Calderón de la Barca, 4), de 17 a 19 h

Sessions a càrrec de NIM psicòlogues

Servei gratuït d’acollida d’infants per als fills dels participants
Lloc i horari: Escola Pau Casals 
(c/ St. Pere, 40), de 17 a 18.30 h

Sessions a càrrec de l’Associació GRUPS aprenentatge i salut

Lloc i horari: Edifici Rubí+D  
(Rambleta de Joan Miró s/n), de 19 a 21 h

Sessions a càrrec d’Isaac Palomares COACH

Adreçat a pares i mares amb fills/es 
de 0 a 3 anys

Adreçat a pares i mares amb fills/es 
de 3 a 12 anys

Adreçat a pares i mares amb fills/es 
preadolescents i adolescents


