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PROPOSTA DE TALLERS EDUCATIUS AMB FAMÍLIES
Aquest cicle de tallers amb families neix amb la voluntat d’acompanyar a les famílies de cicle
infantil, oferint recursos i informació a les famílies per entendre per quins processos
d’aprenentatge estan immersos els seus fills i de quina manera els poden acompanyar.
En els tallers es treballa de manera pràctica i vivencial, partint de quines són les necessitats, a
nivell de desenvolupament, dels infants i de les experiències de les pròpies famílies.
Evidentment, els tallers tenen un component teòric alhora de comprendre els processos dels
infants, però resulta molt útil i rellevant per a les famílies partir d'exemples pràctics i clars en el
seu dia a dia i d'experiències en la seva família per tal de comprendre aquests processos i poderlos acompanyar com adults.
El fet que les famílies puguin comprendre quins processos evolutius i quins aprenentatges
realitzen els seus fills, facilita moltíssim l’acompanyament que en puguin realitzar. I fins i tot
aporta recursos per potenciar i estimular aquelles àrees que més necessitin els seus fills i filles.
La proposta aborda temes relacionats amb; el moviment, la parla, l’autonomia i els límits
educatius com a principals reptes que assumeixen els petits de 3, 4 i 5 anys, i com els adults
poden acompanyar i estimular aquestes demandes evolutives des de la comprensió i el joc.
La voluntat en tot moment, és que els temes tractats puguin ser molt comprensibles per al
conjunt de les famílies i que es puguin generar dinàmiques familiars que comprenguin el
moment evolutiu de l'infant i li puguin donar resposta.
La dinamització de les sessions serà realitzada per la Duna Vilà, educadora social especialitzada
en espais familiars i terapeuta familiar sistèmica (podeu veure el seu currículum en aquest enllaç)
El cicle de tallers es proposa en dues opcions, o bé 3 sessions de 1.30h, o bé 6 sessions de
1:30h.
Es planteja aquesta temporalitat per poder abordar la complexitat dels temes i alhora per
generar un clima de confiança entre les famílies que els permeti compartir entre elles les seves
pròpies experiències.

BAMBÚ ÉS JOC - DUNA VILÀ
www.bambuesjoc.com
bambuesjoc@gmail.com
627 56 23 31

BAMBÚ ÉS JOC
:

PRESSUPOST DELS TALLERS

OPCIÓ A
3 sessions de 1:30h amb les famílies (4,5h)
3h de preparació de les sessions
(-15% IRPF)
(+21% IVA)

157,5€
105€
-39,37€
+55,12€

TOTAL

278,25€

OPCIÓ A
6 sessions de 1:30h amb les famílies (9h)
6h de preparació de les sessions

315€
210€
(-15% IRPF) -78,75€
(+21% IVA)
+110,25€
TOTAL

556,25€

Si voleu rebre més informació o detallar-ne les condicions, podeu contactar a través
del mail bambuesjoc@gmail.com, o al telèfon
627 56 23 31 (Duna Vilà)
o podeu veure més informació de els activitats a la web www.bambuesjoc.com
i al compte d'instagram
@bambuesjoc
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