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Les sessions són gratuïtes i obertes

Inscripcions al Centre Cívic Baró de ViverInscripcions al Centre Cívic Baró de ViverInscripcions al Centre Cívic Baró de Viver

Es realitzaran 
sessions 

específiques 
per a la resta 

de components 
familiars.

Adreçat a 
embarassades, 

mares i nadons de 
0 a 4 anys.



1r PAS

Criança respectuosa

Apoderament femení

Intercanvi d’experiències i vivències

Dinamitzat per una professional formada en 
acompanyament a la maternitat i criança respectuosa

Acompanyament del creixement de l’infant

físic, cognitiu i emocional

Aprendre a cuidar i a cuidar-nos 

salut, alimentació i maternitat

Relació amb l’entorn 

família, entorn i gestió emocional

AGENDA TARDOR 2019

6 NOV - El joc dels nadons i la descoberta del món.
Reflexionarem al voltant del joc en etapes inicials; la 
descoberta de l’entorn i el desenvolupament sensorial, 
presentant la panera dels tresors com a exemple.
ADREÇAT A INFANTS DE 0 A 12 MESOS
    
13 NOV - El joc lliure.
Parlarem de la importància del joc lliure, com el 
fomentem, com escollim joguines i el paper de la 
persona adulta. 
ADREÇAT A INFANTS D’1 A 4 ANYS

20 NOV - Com organitzar una llar amb infants? 
Presentarem propostes de gestió d’espais i prevenció 
d’accidents.
ESPECIAL FAMÍLIA

27 NOV - Lactància materna i tornada a la feina.
Recomanacions i consells perquè la tornada a la feina 
no sigui un obstacle per seguir alletant. 
ESPECIAL MARES

4 DES - Com ens cuidem les mares?
Reflexionarem al voltant de la gestió del temps, la 
vivència de sentiments, la necessitat de tenir un temps 
propi, el sentiment de culpa i l’autoexigència. 
ESPECIAL MARES

11 DES - El foment de la lectura.
Conversarem sobre el poder dels contes, la iniciació a 
la lectura, la importància de l’imaginari i gaudirem d’un 
contacontes.
ESPECIAL FAMÍLIA

18 DES - Les nits dels nadons.
Parlarem del son dels nadons; com ajudar-los a dormir, 
els despertars nocturns i com regular el son. 
ADREÇAT A INFANTS DE 0 A 12 MESOS

*
*
*
*

23 OCT - Inauguració El Primer Pas 2019-20. 
Maternitat, criança i xarxa. Presentació i pluja d’idees. 

30 OCT - Les primeres malalties. 
Parlarem de la febre, els primers refredats, mocs, etc.
i la seva prevenció de cara a l’època de fred. 
ESPECIAL FAMÍLIA

Espai d’acompanyament a la maternitat, lactància i criança 
on expressar i compartir vivències i resoldre dubtes.


