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Entitat 
Nom: Atzavara arrels, entitat per a la cooperació entre cultures 

Adreça: C/Poeta Vicent Garcia, 3 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977440558 Correu-e: atzavara-arrels@hotmail.com 

Web: http://www.atzavaratortosa.org 

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: Taller de famílies 

Responsable: Alba Pallisé Piñol 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del 
centre 
2. Facilitar el coneixement de la vida del centre i de l'entorn 
3. Facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i de relació social 
4. Dotar d'informacíó útil per educar els fills/es 
5. Dotar de tècniques per educar els fills/es 
6. Oferir un espai d'intercanvi d'experiències educatives 
7. Reflexionar sobre criteris i recursos que facilitin la relació entre escola i família 

Descripció: El taller es realitza mitjançant jocs de rol i diverses  dinàmiques de grup per tal 
d’aconseguir el màxim de participació i implicació dels/les persones assistents. 
Els continguts dels tallers que es tracten són: 
-Actituds i comportaments negatius i com es poden reconduir. 
-Treballar l’assertivitat davant el “xantatge” que poden fer els fills per a aconseguir el 
que es proposen. 
-Introduir la importància de marcar límits als nens per ajudar-los a controlar els seus 
impulsos. 
-Fomentar les relacions d’amistat entre pares, mares i fills/es.  
-Intentar que els nens participin de les tasques que es fan a casa i que els pares 
participin de les tasques i activitats dels nens, com jugar, llegir contes. 
-Informació sobre els horaris (son, televisió), alimentació i higiene adequada per als 
nens d’aquestes edats. Hàbits i regularitat. 
-Com actuar davant l’arribada d’un nou germà, la gelosia. 
-Informar de la importància d’assistir a classe regular i puntualment i també de la 
importància que els pares intentin seguir dins les seves possibilitats el que el nen fa a 
l’escola, deures, sortides... 
-L’alimentació com a base del desenvolupament de l’infant. 

Destinataris: Mares i pares  

Durada: segons la demanda del centre 

Preu:        
 Gratuït  
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Observacions: *La durada s'adequa a les orientacions del Pla Educatiu d'Entorn i a la demanda del 
centre. 
*El taller està finançat pel Pla Educatiu d'Entorn. 

 


