
INTRODUCCIÓ
Parlem-ne: 

Avui dia, els pares tenen molta informació 
sobre tècniques i estratègies que els poden 
facilitar la tasca educativa.

Però es dona el cas que aquestes propostes 
caduquen molt ràpidament i el que és vàlid 
un any, deixa de ser- ho al cap de poc temps. 
Sorgeixen llavors noves tendències que fins 
i tot entren en contradicció amb les anteriors 
tot i estar recolzades científicament. 

Sembla ser que, malgrat les eines que es po-
sen al seu abast, els pares i tutors segueixen 
trobant- se amb dificultats a l’hora d’educar i 
relacionar-se amb els seus progenitors.

QUAN I ON ES FARAN?
Atès que és una activitat mancomunada, els 
tallers es faran de forma alterna a les dues 
parròquies: a la Casa Pairal d’Ordino i a la 
Sala l’Indret de la Massana. 

L’horari sempre serà en dimarts, a les 20.30 h. 
Els tallers són oberts a tothom (pares, mares, 
tutors, professors, monitors...)

COM INSCRIURE’S?
Les inscripcions tenen un preu de 20€. Es 
poden fer al servei de Tràmits del Comú de la 
Massana i Ordino.

26 de novembre
La Massana
ELS PRIMERS ANYS: DE 0 A 3 ANYS. 
LA CONSTRUCCIÓ DE L’INFANT:
• els hàbits (menjar, dormir i controlar 

esfínters); els primers objectes (pit, xumet, 
biberó, peluixos, bolquer, ...)

• la relació dels pares amb l’infant (els límits, 
els “no”, les rebequeries, les pors ...)

• la construcció del seu món (les primeres 
paraules, els jocs, la relació amb els altres 
infants...)

21 de gener 
Ordino
EL TEMPS DE LA INFÀNCIA: DE 4 A 10 ANYS.  
L’AFECTE, L’AUTONOMIA I L’AUTORITAT COM A 
BRÚIXOLES QUE ORIENTEN ELS PARES (1):
• la trobada amb l’ espai social (l’escola i les 

regles, normes, autoritat, socialització, ...)
• l’infant comença a raonar per ell mateix però 

la seva comprensió del món i dels altres 
encara és parcial.

18 de febrer  
La Massana
EL TEMPS DE LA INFÀNCIA: DE 4 A 10 ANYS.   
L’AFECTE, L’AUTONOMIA I L’AUTORITAT COM A 
BRÚIXOLES QUE ORIENTEN ELS PARES (2):
• La vida de l’infant en l’època actual: tractar- 

lo com a infant no vol dir sobreprotegir-lo, ni 
veure’l com un “adult petit”.

• Respectar el seu procés propi ( és el temps 
del joc, de l’exploració, de la creativitat, de 
l’autonomia ...)

24 de març 
Ordino
EL DESPERTAR DELS ADOLESCENTS: DE 11 A 18 ANYS (1):
• L’adolescència: una crisi necessària i un repte per als 

pares.
• La trobada amb la sexualitat.

28 d’abril 
La Massana
EL DESPERTAR DELS ADOLESCENTS: DE 11 A 18 ANYS (2):
• La relació amb els altres: família, professors, amics.
• Els riscos de l’adolescència: l’oci nocturn, l’alcohol, 

les drogues, buylling...

12 de maig 
Ordino
LES NOVES TECNOLOGIES DE 0 A 18 ANYS:
• El rol dels pares en l’ús de les noves tecnologies.
• Els canvis que suposa l’aparició de les noves 

tecnologies en el món i la vida quotidiana. (comuni-
cació, formes de relació, concepció del temps i de la 
intimitat...)
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 3 CALENDARI 
DE SESSIONS 
2019-2020



FORMADORS
Montserrat Gil
Psicòloga especialista en psicologia clínica.

Assumpció Lluis
Psicòloga especialista en psicologia clínica.

METODOLOGIA
Proposem un espai de diàleg i reflexió per tal 
d’ajudar els pares en les seves preguntes i 
obstacles en relació a l’educació. A partir d’un 
saber diferent compartirem els obstacles que 
sorgeixen en la seva tasca educativa, més 
enllà de les estratègies de cada època.

Es tracta de detectar, entendre i treballar les 
problemàtiques per tal que cadascú trobi la 
manera més apropiada de fer-hi front. Cal tenir 
en compte el fort component personal i únic 
que hi ha a les relacions pares-fills (expectati-
ves, pors, exigències, ideals…).

Per tant, l’objectiu del taller és que cada mare, 
pare, tutor o educador pugui reflexionar i 
trobar les seves pròpies respostes.

PARTICIPANTS
El nombre màxim de participants per sessió 
serà de 20 persones.

Comú d’Ordino

T. (+376) 878 132 

 www.ordino.ad

Servei d’Informació, 
Orientació i  
Assessorament

Area Social Comú 
de la Massana

Av. Sant Antoni 29, 
AD400 La Massana

T. (+376) 736 925  
www.lamassana.ad
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Mares i Pares


