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Activitats
per a les
famílies
de Vila-seca

Curs 2017-2018
Ajuntament
de Vila-seca
1

salutació

Benvolgudes famílies
Us presentem les activitats que hem organitzat per a vosaltres dins la programació del Pla Educatiu d’Entorn per a les
Famílies de Vila-seca del curs 2017-2018.
Us proposem 66 activitats, totes gratuïtes, que tenen com a
finalitat contribuir a l’educació dels vostres fills i filles.
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Aquest curs hem tornat a fer un calendari escolar que servirà de recordatori dels dies en què hi ha activitats per a les
famílies. Quan els vostres fills o filles portin a casa el seu
calendari – que distribuirem entre els centres perquè els tutors i tutores lliurin un exemplar a cada alumne a principi de
curs– us convidem a penjar-lo en un lloc visible de la llar, per
a què us sigui fàcil recordar quan es fa cada activitat.
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En les següents pàgines trobareu activitats de coneixement
de l’entorn i el medi natural, de suport en les relacions entre
pares i fills, de suport en les necessitats educatives especials, d’hàbits saludables, de foment de la lectura, i propostes
de matinals de diumenges per gaudir en família.

Us animem a participar-hi!
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Els infants i joves es formen als centres educatius, creixen,
conviuen i maduren a casa, a la nostra ciutat, i en la nostra
societat. Aquesta programació d’activitats per a les famílies
de Vila-seca vol contribuir al creixement i maduració dels
nois i noies, tant per millorar el seu rendiment escolar, com
per aprofundir en la cohesió i el foment de la nostra convivència cívica i social.

5

6

Manuela Moya
Regidora d’Ensenyament i Serveis al Territori
de l’Ajuntament de Vila-seca

3

setembre - octubre 2017
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dimarts

2017

Presentació de les Activitats per a les Famílies

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca, Manuela
Moya, ens presentarà les activitats programades per aquest curs.
Hora: de 18.30 a 20 h.
Lloc: Sala Polivalent de l’Ajuntament de Vila-seca.

50 places pel Club de lectura (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 03/10/2017 (inclòs).

S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins les 14 h de dimarts 26/09/2017.
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Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 1: Mama! Papa! Upa!
La primera infància: sóc mare, sóc pare... Ajuda! Emocions i
incerteses que tots compartim en l’inici del viatge.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu
venir al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).

Club de Lectura (adults)
Sessió 1: Presentació de les quatre lectures del curs.
Us proposem llegir quatre llibres durant el curs, per comentar-los en cadascuna de les sessions del Club de Lectura. Seran lectures juvenils, sobre temes
que serveixin de reforç en els vincles de comunicació entre pares i fills, com
l’assetjament, la diversitat, la manca de motivació, o com millorar el diàleg
amb els fills. Aquesta activitat està oberta a totes les famílies: pares, mares,
tutors/es, avis/àvies, etc. d’alumnes de totes les edats.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 5 sessions gratuïtes de 20 minuts de
teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en el Club de
Lectura per a adults. Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats, cal que us poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.
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Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 2: Deixa’m. Jo sol!
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu
venir al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).

Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 3: A dormir no!
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu
venir al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).
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FICVI
Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca
Projeccions d’animació per a tota la família de la segona edició
del FICVI. Dins la programació d’aquest Festival, oferim les següents projeccions d’animació per a les famílies:
Horari del primer passi de curtmetratges: 17 h
Horari del segon passi de curtmetratges: 18.15 h
• Dilluns 16/10/2017: Projeccions animació
a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira del Conservatori de Vila-seca

• Dimarts 17/10/2017: Projeccions animació
a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira del Conservatori de Vila-seca

• Dimecres 18/10/2017: Projeccions animació
a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira del Conservatori de Vila-seca

• Dijous 19/10/2017: Projeccions animació
Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda)
Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins les 14 h del dia de la projecció.

Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 4: Per menjar li poso la tele i fora problemes!
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu venir
al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).
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diumenge

octubre

Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 5: El meu fill no para.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu
venir al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).

Créixer en família (0 a 3 anys) Taller de 6 sessions
Sessió 6: Monogràfic sobre un tema triat per les
famílies d’entre diverses propostes.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys. Podeu
venir al taller amb els vostres fills de 0 a 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 02/10/2017 (inclòs).

Visita a les Vinyes del Terrer i tast de vins
Anem amb els nostres fills i filles a visitar les vinyes i el celler
de les Vinyes del Terrer.
Sortirem a les 9.30 h des de la plaça dels Països Catalans. Farem una caminadeta des d’allí, per l’avinguda de l’alcalde Pere Molas i pel Camí del Terrer
(1,7 km). Arribarem a les Vinyes del Terrer sobre les 10 h. Visitarem la
finca i ens explicaran el procés de producció del vi. Després els
nens faran activitats amb monitors i els oferirem un pica-pica,
mentre els adults fem un tast de vins a la sala de tastos. A les
12.30 h acabarà la visita al Celler i reprendrem el camí de tornada. 13 h: hora prevista d’arribada a la plaça dels Països Catalans.

Hora: de 9.30 a 13 h.
Sortida: Plaça dels Països Catalans (davant Can Vicenç).

30 places adults; 30 places nens.
Les places s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 2/11/2017 (inclòs).
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dijous
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Salut de
la Generalitat de
Catalunya.
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novembre
diumenge

Somriu, són adolescents!

Taller de 3 sessions adreçat a pares i mares amb fills entre 12 i 16 anys.

Taller de 3 sessions que ofereix un conjunt d’eines educatives
per resoldre els dubtes i les inseguretats que es tenen al voltant
de la important tasca de connectar amb els fills per educar-los i
conviure-hi, adreçat a pares i mares amb fills entre 12 i 16 anys.

2017

17

novembre
divendres

50 places pel Club de lectura (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció. 16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 03/10/2017 (inclòs).

21

novembre
dimarts

Hora: d’11 a 13 h.
Sortida des de la Plaça de la Cançó Catalana a les 11 h.

novembre
dijous
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Salut de
la Generalitat de
Catalunya.
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Somriu, són adolescents!

Taller de 3 sessions adreçat a pares i mares amb fills entre 12 i 16 anys.

Sessió 2: Donar corda (desenvolupar i adaptar el vincle
amb l’edat).
Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 7/11/2017 (inclòs).

Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Xerrada a càrrec de Manuela Moya,
regidora de Serveis al Territori i Ensenyament.
Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí
(c. Tarragona, 22. Vila-seca).

70 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 20/11/2017 (inclòs).

50 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 9/11/2017 (inclòs).
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SANTOS, Care: ˝Mentida˝ (2015). Premi Edebé de literatura juvenil.

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 7/11/2017 (inclòs).

Ens trobarem a l’entrada de l’espai protegit de la Séquia Major, a la plaça
de la Cançó Catalana (davant de la Pachà), a les 11 h. La visita dura aproximadament dues hores. Porteu roba còmoda, aigua i prismàtics si en teniu.

Sessió 2: Comentem el primer llibre.

Segona sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

Anem amb els fills i filles a conèixer aquest espai natural protegit del nostre municipi.

Club de Lectura (adults)

Lectura assistida amb gossos (infants)

Sessió 1: Fer nusos (crear vincle).

Visita guiada a la Séquia Major

novembre

23

novembre
dijous
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Salut de
la Generalitat de
Catalunya.

Somriu, són adolescents!

Taller de 3 sessions adreçat a pares i mares amb fills entre 12 i 16 anys.

Sessió 3: Que no es trenqui la corda (mantenir el vincle
en moments d’agitació, de por o d’incertesa).
Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 7/11/2017 (inclòs).

9

novembre - desembre 2017

26

novembre
diumenge

Titelles per a petits i grans
«La memòria de l’aigua». Un viatge emocional.
Cia Akwa.
A la Capdenúvol i en Setciències els hi agrada molt anar
al riu a saltar bassals. Però aquella tarda, descobreixen que
ara, el riu, és un abocador. A la nit, acompanyada pel seu
vaixell de paper, la Capdenúvol viatja en somnis cap a un
desert imaginari on troba un simpàtic saurí, un vell savi amb una habilitat
molt especial: és un llegidor de llàgrimes! Ell sabrà fer-la arribar al fons del
seu cor fent un viatge emocional a través de l’aigua.

Hora: 11 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La
Pineda)
100 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 23/11/2017 (inclòs).

3

desembre
diumenge

13

desembre
dimecres

Dir.: Hayao Miyazaki. Animació, 86 min.
Sinopsi:
Són els anys 50 al Japó. Un pare i les seves filles es traslladen a viure al camp, on
la mare ha estat ingressada a un hospital.
Mentre fan un passeig les nenes, la Satsuki
i la Mei, coneixen en “Totoro”, l’esperit del
bosc, i es fan amics. Un dia la Mei, la petita, surt per anar a veure la mare, però es
perd a mig camí...
És una pel·lícula d’animació i fantasia sobre
un esperit del bosc al que anomenen “Totoro”.
Va ser realitzada pels Estudis Ghibli, i va tenir tant
d’èxit al Japó que es va convertir en la insígnia de l’estudi.

310 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 30/11/2017 (inclòs).

desembre - 2018 gener

Alimentació emocional
La forma d’alimentar-nos influeix en l’estat de salut i el nostre
estat emocional influeix en la forma d’alimentar-nos.
Taller a càrrec de Minerva Castillo, coach formadora en benestar i salut.
Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dilluns 11/12/2017 (inclòs).

14

desembre
dijous

Cinema
«El meu veí Totoro» Japó (1988).

Hora: 11 h.
Lloc: Ocine Vila-seca (Olzina Center, Av. Alcalde Pere Molas)

10

2017

Taller de gestió i fiscalitat de les AMPA
Taller adreçat a les Associacions de Pares i Mares dels centres
escolars del municipi.
Taller pràctic a càrrec de la FAPAC, que resoldrà dubtes de gestió, fiscalitat
i organització de les AMPA.

Hora: de 18.30 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c.Tarragona, 22. Vila-seca).
70 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dimarts 12/12/2017 (inclòs).

25
gener
dijous

Club de Lectura (adults)
Sessió 3: Comentem el segon llibre:

SPARKS, Nicholas: “Wonder” (2012).

Lectura assistida amb gossos (infants)
Tercera sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places pel Club de lectura (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció. 16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 03/10/2017 (inclòs).

11

gener - febrer 2018

31

gener
dimecres

Taller per a pares i nens de 3 a 8 anys a càrrec de Laura Nogueras, professora de llenguatge musical.
En aquest taller es realitzaran diferents activitats, que tindran la música com
a fil conductor (cançons, danses, relaxació, jocs, moviment corporal, música
i experimentació, recitats...) amb material atractiu i estimulant (pilotetes,
mocadors, titelles, teles, llumetes, instruments de petita percussió...), amb
la finalitat que les famílies gaudeixin d’una estona agradable i divertida,
alhora que s’estimula i es desperta el gust per la música dels més petits
de la casa.

Places: 20 nens de 3 a 8 anys (més pares), que s’assignaran per ordre
d’inscripció.
Inscripcions: fins dilluns 29/01/2018 (inclòs).

febrer
dimarts
Activitat
organitzada en
col·laboració amb
el Departament
de Treball, Afers
Socials i Famílies
de la Generalitat
de Catalunya.

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions
Sessió 1: T’estimo tal com ets?
Segona infància: una personeta amb criteri propi! Claus per
ajudar-la en el descobriment del món i de si mateixa.
Com demostrem l’afecte a les nostres criatures? Ho fem cada dia? Segurament com a pares i mares, aquestes preguntes ens sonen. Són qüestions
que apareixen quan es reflexiona sobre l’afecte com a element clau del
benestar de l’infant.
L’objectiu que persegueix la sessió és identificar pràctiques educatives que
promoguin actituds i contextos afectuosos que facilitin el desenvolupament
dels infants i de les seves famílies.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques
en el seu desenvolupament lector puguin fer 6 sessions gratuïtes de 20 minuts de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares fan el taller Créixer en família.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva.
Si hi esteu interessats, cal que us poseu en contacte
amb la direcció de la vostra escola.

12

febrer

Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

Taller de música en família

Hora: de 18 a 19 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

13

2018

20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

15
febrer
dijous

Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Treball,
Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya.

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions
Sessió 2: Ho he provat tot, però no em fa cas!
Els infants d’entre tres i sis anys comencen a ser molt més autònoms, a sentir-se més segurs de si mateixos, a voler explorar i també a dir-hi la seva. L’infant diu sovint “Jo sol!”, “Jo puc!”, o simplement, fa sense preguntar coses que
abans requerien ajuda. Aquesta autonomia més gran també comporta situacions d’oposició amb els pares i mares: “No vull verdura!”, “No m’agrada
aquest jersei”.
Durant la sessió es posarà de manifest com en aquestes edats s’inicia un ajust
més afinat entre l’autonomia de l’infant i l’autoritat parental: com fomentar la
capacitat d’iniciativa, però amb uns límits clars, delimitats i sostenibles en el
temps.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Segona sessió de 20 minuts per als infants.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants
de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

13

febrer 2018

20

febrer
dimarts
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Treball,
Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya.

Tercera sessió de 20 minuts per als infants.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

febrer
dijous

Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Treball,
Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya.
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Quarta sessió de 20 minuts per als infants.

Sessió 3: Vols dir que ja està ordenat?
Els aprenentatges relacionats amb la capacitat de conviure, amb les responsabilitats o tasques domèstiques derivades de la vida quotidiana en família, no
són gens menors ni accidentals. Quan l’infant hi participa s’hi sent inclòs, útil
i capaç perquè és part de “l’equip humà” que conviu i col·labora a fer millor,
més còmoda i agradable la vida en família.
La sessió girarà entorn de la participació de les criatures en la vida quotidiana,
en les responsabilitats que adquireixen, i en com afrontar la gestió dels conflictes que suposa la convivència i les expectatives encontrades entre adults
i infants.

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions
Sessió 4: Als nens els cotxes i a les nenes les nines?
L’educació afectiva implica ensenyar i mostrar valors i actituds sobre el cos,
els sentiments, els rols sexuals i de gènere, sense obviar la importància del
propi jo. És un procés que comença des del naixement i, per tant, va més
enllà d’intervencions puntuals que es poden fer en moments concrets en els
quals l’infant es planteja qüestions com: “Com es fan els nens?”, “El rosa
és un color de nena?”.
La sessió revisarà com les criatures aprenen el que observen i detecten rols
estereotipats, així com la importància que pares i mares es coresponsabilitzin en les diferents activitats familiars, sobretot actuant en coherència amb
el que es vol transmetre.

febrer

Lectura assistida amb gossos (infants)

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions

Lectura assistida amb gossos (infants)

22

2018

Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

25

febrer
diumenge
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb l’Auditori
Josep Carreras
de Vila-seca.

Concert en família a l’Auditori Josep Carreras
«Monsieur Croche» A càrrec de “La Companyia del Príncep Totilau”.
Espectacle de titelles i objectes a partir de la música, en directe, per
a piano de C. Debussy que escenifica un somni imaginari, en el
qual el compositor i la seva dona, Emma Bardac, viatgen a una illa
fantàstica on habiten sirenes, ocells exòtics, insectes gegants i
altres éssers màgics. Allí el compositor trobarà la inspiració
per crear noves peces musicals. A partir d’aquesta vivència, la parella tornarà al París de la Belle Époque, des d’on
Debussy escamparà la seva música per tot el món i al llarg dels anys.
Hora: 11 h.
Lloc: Auditori Josep Carreras de Vila-seca

350 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dimecres 21/02/2018 (inclòs).

27

febrer
dimarts
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Treball,
Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya.

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions
Sessió 5: Jugar serveix? Aprenem jugant?
Jugant, els infants desenvolupen capacitats i competències d’un valor incalculable. I és que si avui, una persona adulta, és capaç de superar reptes,
és probablement perquè un dia es va atrevir a enfilar-se a una bicicleta i,
segurament, si pot posar-se en el lloc d’algú altre és perquè molts cops va
jugar a ser una altra persona. A més, jugar en família permet als pares i a les
mares crear un espai de relació en el qual conèixer i enfortir vincles.
En la sessió es reflexionarà sobre com el joc de l’infant evoluciona a mesura
que canvien les seves capacitats, les seves necessitats i les seves experiències vitals, i en com l’adult i l’entorn pot generar situacions i activitats
d’aprenentatge enriquidores per a les criatures a partir del joc.

15

març 2018
Lectura assistida amb gossos (infants)
Cinquena sessió de 20 minuts per als infants.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

2018

2

març
divendres

març
dijous
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el Departament de Treball,
Afers Socials i
Famílies de la
Generalitat de
Catalunya.

Sessió 6: Sessió monogràfica i de tancament de cicle

Lectura assistida amb gossos (infants)
Sisena sessió de 20 minuts per als infants.

(fills adolescents). Curs d’educació emocional sistèmica (5 sessions)

Sessió 1: Ens ubiquem! Qui sóc? Què sento?
Quin és el meu lloc?

En aquesta societat on prima la rapidesa i la multitasca, l’eficiència es mesura en la quantitat de coses que fem al llarg del dia. En aquest entorn,
costa trobar una estona per aturar-nos i adonar-nos de com ens sentim (cos
i emocions) i quin és el nostre lloc (als diferents sistemes on pertanyem:
família, feina...). Permetem-nos aquest temps i connectem-nos, mirem cap
al nostre interior. Només podrem comprendre i transmetre allò que haguem
experimentat en nosaltres mateixos.

Créixer en família (3 a 6 anys) (adults) Taller de 6 sessions
A diferència de la resta de sessions, aquesta última trobada girarà al voltant d’una temàtica que les famílies que participen en el cicle de tallers
haurà escollit prèviament d’entre les opcions següents:
• Primers auxilis domèstics.
• Jugant s’aprèn a viure (el joc com a eina educativa).
• La prevenció de les relacions abusives.
• Canvis i pèrdues en l’entorn familiar.
• Afavorir la responsabilitat dels infants o sobreprotegir-los.
• Alimentació saludable i mites alimentaris
(prevenció dels trastorns del comportament alimentari).

A la recerca del benestar emocional en família

Curs d’educació emocional sistèmica a través de la música i
el cos, per a famílies amb fills preadolescents i adolescents.
A càrrec de Cristina Duran Salvadó, professora de música de
secundària i màster en pedagogia sistèmica.

20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

1

març

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).
30 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimecres 28/02/2018 (inclòs).

4

març
diumenge

Visita guiada al Parc de la Torre d’en Dolça
Anem amb els nostres fills i filles a conèixer aquest parc urbà
de 36.9 ha del nostre municipi.

Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
20 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 08/02/2018 (inclòs).

16

Visita guiada a càrrec de Manuela Moya, regidora de Serveis al Territori i
Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca. La finalitat d’aquesta visita és
donar a conèixer els punts d’interès d’aquest parc urbà, perquè les famílies
en pugueu gaudir amb els vostres fills i filles.

17

març 2018

2018

Ens trobarem al Parc dels Aragalls a les 10 h, i des d’allí iniciarem el recorregut a peu. La visita dura aproximadament tres hores.
Porteu roba còmoda, aigua, esmorzar per als infants... i bossa per desar les
deixalles que genereu!

Hora: de 10 a 13 h.
Sortida des del Parc dels Aragalls a les 10 h.

13

març
dimarts

50 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins divendres 2/03/2018 (inclòs).

6

març
dimarts

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).

15
març
dijous

30 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimecres 28/02/2018 (inclòs).

9

març
divendres

18

Club de Lectura (adults)
Sessió 4: Comentem el tercer llibre:
ASHER, Jay: “Per tretze raons” (2007).
La novel·la en què es basa la nova sèrie de Neftlix.

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places pel Club de lectura (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció. 16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 03/10/2017 (inclòs).

Sessió 3: Vincles i relacions. Amb qui convisc?
Per poder fer créixer el benestar emocional a la família, cal diferenciar entre
vincles i relacions i cal ocupar el lloc que ens pertoca, tot aplicant els ordres de
l’amor (pertinença, jerarquia, equilibri entre donar i rebre) perquè la Vida flueixi.
(c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).

La comprensió de la responsabilitat de ser pares, tot cercant l’equilibri entre
els límits i la llibertat, perquè els fills esdevinguin persones autònomes, amb
criteri propi.

Quarta sessió de 20 minuts per als infants.

(fills adolescents). Curs d’educació emocional sistèmica (5 sessions)

30 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimecres 28/02/2018 (inclòs).

Sessió 4: Els fills. Projectes o projeccions?

Lectura assistida amb gossos (infants)

A la recerca del benestar emocional en família

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda

(fills adolescents). Curs d’educació emocional sistèmica (5 sessions)

30 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimecres 28/02/2018 (inclòs).

(fills adolescents). Curs d’educació emocional sistèmica (5 sessions)

Per saber qui som i com som, és del tot necessari saber quin lloc ocupem al
nostre sistema familiar d’origen. Cal saber què hem heretat, què portem a la
nostra motxilla. Ser conscients, acceptar i agrair el que hi ha, ens allibera i
ens permet estar més disponibles per a la família que hem creat.

A la recerca del benestar emocional en família

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).

A la recerca del benestar emocional en família
Sessió 2: D’on vinc? Què he heretat?

març

16

març
divendres

A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Curs d’educació emocional sistèmica (5 sessions)

Sessió 5: Compartim des del que som
Compartim, pares i fills, un espai de conversa, de joc, de música per mirar-nos amorosament, veient el que sí que hi ha disponible, acceptant el que
hem viscut (encerts i equivocacions) per seguir creixent plegats.

19
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les persones amb TEA s’organitzen en dues àrees segons el DSM-V (manual
diagnòstic americà):
• Dificultats sociocomunicatives
(tant en la comunicació com en la interacció social)
• Conductes rígides i repetitives.

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).
30 places que s’assignaran per ordre d’inscripció.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimecres 28/02/2018 (inclòs).

18

març
diumenge
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb l’Auditori
Josep Carreras
de Vila-seca.

Lectura assistida amb gossos (infants)

Concert en família a l’Auditori Josep Carreras

Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 6 sessions gratuïtes de 20 minuts de
teràpia lectora amb gossos, mentre els pares assisteixen a aquesta activitat.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles
del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats, cal que us poseu en
contacte amb la direcció de la vostra escola.

Dàmaris Gelabert.
Cançons per gaudir i aprendre.
La cantant, pedagoga i musico-terapeuta Dàmaris Gelabert s’ha convertit en els darrers anys en
el referent infantil musical per excel·lència.
Les seves cançons es reprodueixen diàriament a les
escoles i a les cases, on nens i nenes les canten i les
gaudeixen.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 29/03/2018 (inclòs).

Hora: 11 h.
Lloc: Auditori Josep Carreras de Vila-seca
350 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dimecres 14/03/2018 (inclòs).

3

abril
dimarts

Què és el TEA?
(Trastorn d’Espectre Autista) (adults)
Sessió 1: XERRADA sobre TEA
(1 hora i mitja de xerrada i 30 minuts de preguntes).
Dediquem dues sessions al TEA, a càrrec de Mario Montero,
director/terapeuta del centre ADN Girona, especialitzat en TEA
i Diversitat Funcional.

20

L’Autisme és un trastorn o condició que afecta de per vida a nens i nenes.
En boca de persones autistes: “que dificulta la comprensió del món i de tot
allò que ens envolta”. Es parla de Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) perquè
tot i que les persones amb autisme comparteixen dues àrees de dificultats,
la seva condició els pot afectar de manera molt diferent. Algunes persones
amb autisme poden portar una vida més independent mentre que d’altres
necessitaran algun tipus de suport especialitzat. Les principals dificultats de

abril

5

abril
dijous

TEA: taller pràctic (adults)
Sessió 2: TALLER PRÀCTIC de TEA.
Dediquem dues sessions al TEA (Trastorn d’Espectre Autista).
La finalitat d’aquesta segona sessió és donar consells pràctics pel dia a dia.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Segona sessió de 20 minuts per als infants

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 29/03/2018 (inclòs).
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8

abril
diumenge

Conta Contes: Diversos com universos
La Rat Cebrián ens explicarà contes, entre els quals un conte
sobre una personeta mooolt especial....
La diferència la duem a sobre cadascú de nosaltres. És la nostra identitat.
La nostra màgia. Les històries ens poden ajudar a trobar dins nostre, i dins
dels altres, aquests tresors.
Aprofitant que durant el mes d’abril hem programat activitats relacionades
amb l’autisme, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat i la dislèxia,
us proposem un diumenge al matí en família per gaudir d’un conte mentre
aprenem a conviure amb les diferències.

2018

12
abril
dijous

abril
dimarts

Sessió 1: XERRADA sobre TDAH
(1 hora i mitja de xerrada i 30 minuts de preguntes).
Dediquem dues sessions al TDAH,
a càrrec de Remei Salvat Aymamí, psicòloga.
El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), és un
trastorn que s’inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviment i impulsivitat o dificultats
en el control dels impulsos.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Tercera sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).

50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins divendres 6/04/2018 (inclòs).
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Sessió 2: TALLER PRÀCTIC de TDAH.
Dediquem dues sessions al TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat). La finalitat d’aquesta segona sessió és donar consells pràctics pel
dia a dia.

Quarta sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins divendres 6/04/2018 (inclòs).

100 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 5/04/2018 (inclòs).

Què és el TDAH? (Trastorn per Dèficit d’Atenció
i Hiperactivitat) (adults)

TDAH: taller pràctic (adults)

Lectura assistida amb gossos (infants)

Hora: 11 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda (c. d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).

10

abril

15

abril
diumenge

Titelles per a petits i grans
“Draps”.
La Guilla Teatre ens porta el seu espectacle.
En Draps, és un ésser petit i poruc, i tot un apassionat de la
botànica. Un bon dia, una flor extraordinària creix
al seu jardí, però per més que busca informació
no en troba per enlloc. Per saber com l’ha de
cuidar li serà necessari sortir del seu cau, i
trobar d’on prové aquella flor. A cada pas de la
història, en Draps trobarà nous elements per
créixer i aprendre del món que l’envolta.

Hora: 11 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural de la Pineda
(Carrer d’Alfredo Kraus, 20. La Pineda).
100 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dijous 12/04/2018 (inclòs).
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abril 2018

17

abril
dimarts

Què és la Dislèxia? (adults)
Sessió 1: XERRADA sobre Dislèxia
(1 hora i mitja de xerrada i 30 minuts de preguntes).

19
abril
dijous

abril - maig

Dislèxia: taller pràctic (adults)
Sessió 2: TALLER PRÀCTIC sobre Dislèxia

A càrrec de la Dra. Anna Sans Fitó,

A càrrec d’especialistes de l’equip de reeducació de la Unitat de Neurodesenvolupament de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.
La finalitat d’aquesta segona sessió és donar consells pràctics pel dia a dia.

de la Unitat de Neurodesenvolupament de l’Hospital Universitari Sagrat
Cor de Barcelona.

Lectura assistida amb gossos (infants)

La dislèxia es defineix com la dificultat persistent i manifesta per a la lectura, escriptura, problemes d’orientació espacial i temporal, i en ocasions pot
afectar al càlcul i lògica matemàtica. La dislèxia és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional, i, per tant, es dóna malgrat una
intel·ligència adequada i una escolarització convencional.
La causa es troba en una alteració de les zones cerebrals que controlen el
llenguatge. Afecta el 5 % de la població infantil de set a nou anys, sobretot
nens.
A les escoles, bona part de les matèries s’imparteixen per mitjà de les vies
que els dislèxics tenen alterades, com ara la lectura i l’escriptura; per tant,
tots els nens amb dislèxia pateixen un retard amb relació als altres companys de curs i, si no es detecta el problema, el nen patirà conseqüències
molt negatives que en la majoria de casos es transformaran en problemes
d’ansietat, depressió i baixa autoestima.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Cinquena sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que
s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més
de 3 anys.
Inscripcions: fins divendres 13/04/2018 (inclòs).
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2018

Sisena sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció.
16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dijous 13/04/2018 (inclòs).

26
abril
dijous

Primers Auxilis. Xerrada i taller pràctic
A càrrec de Raúl Blanco Sánchez, formador de formadors i instructor en Suport Vital Bàsic + DEA
Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí
(c. de Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció.
Inscripcions: fins dimecres 25/04/2018 (inclòs).
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maig 2018

6

maig
diumenge

Anem a la Plana d’excursió en família
Excursió caminant fins a la Plana per a tota la família
Coneguem el nostre municipi i tots els seus nuclis de població.
La Plana és el nucli més petit. Coneguem la seva història i gaudim d’una passejada agradable pel nostre
terme. Quan arribem a la Plana, esmorzarem i descansarem a la zona esportiva, i, després, reprendrem el camí de tornada cap a Vila-seca. Porteu roba
còmoda, aigua i esmorzar.

Hora: de 10 a 13 h.
Sortida a les 10 h des de la plaça de l’Església
o bé 10.15 h des de l’aparcament de l’escola La Canaleta.
Inscripcions: fins les 14 h de divendres 4/05/2018.

11

maig
divendres

Club de Lectura (adults)
Sessió 5: Comentem el quart llibre:
FABER, Adele i MAZLISH, Elaine: “Cómo hablar para que los
adolescentes te escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes te hablen” (2005).

2018

13

maig
diumenge

maig

Sortida en vaixell: coneguem el nostre litoral
Coneguem el nostre municipi des d’un punt de vista diferent al
que tenim habitualment. Us proposem fer aquesta sortida en
vaixell des del qual podrem conèixer el nostre litoral.
Grup 1 (55 places):
Sortida en autobús a les 9 h (parada de bus a la plaça dels Països Catalans,
davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo de 9.30 a 11.30 h
Tornada en autobús des del Serrallo a les 11.30 h
Arribada a Vila-seca a les 11.45 h
Grup 2 (55 places):
Sortida en autobús a les 11 h (parada de bus de la plaça dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo, d’11.30 a 13.30 h
Tornada en autobús des del Serrallo a les 13.30 h
Arribada a Vila-seca a les 13.45 h
Inscripcions: fins dijous 10/05/2018 (inclòs).

Lectura assistida amb gossos (infants)
Cinquena sessió de 20 minuts per als infants.

Hora: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
50 places pel Club de lectura (adults) que s’assignaran per ordre d’inscripció. 16 places pel taller de lectura assistida amb gossos (infants) que
s’assignaran a proposta dels centres escolars.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: fins dimarts 03/10/2017 (inclòs).
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27

informació, inscripcions i índex temàtic

índex temàtic

Totes les activitats són gratuïtes i tenen places limitades que s’assignaran per
ordre d’inscripció. Hi haurà servei gratuït d’acollida per a infants, a partir de 3 anys,
en totes les activitats (excepte en aquelles que estan adreçades a tota la família).
Per participar en aquestes activitats cal emplenar el formulari d’inscripció que
trobareu a: www.vila-seca.cat o al Facebook Ensenyament Vila-seca.cat
Trobareu informació a:
www.vila-seca.cat Facebook Ensenyament Vila-seca.cat

App
“Vila-seca Activa”

Per a més informació, podeu trucar a l’àrea d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Vila-seca: telèfon 977 30 93 27

Codis de color i índex temàtic per tipus d’activitats
Data

Acte de presentació de les activitats del curs 26/09/2017

Pàgina

4

Entorn i medi natural
Visita a les Vinyes del Terrer i tast de vins
Visita guiada a la Séquia Major
Setmana Europea Prevenció Residus
Visita guiada al Parc de la Torre d’en Dolça
Anem a la Plana d’excursió en família
Sortida en vaixell: coneguem el nostre litoral

05/11/2017
12/11/2017
21/11/2017
04/03/2018
06/05/2018
13/05/2018

7
8
9
17
26
27

04/10/2017
09/10/2017
11/10/2017
23/10/2017
25/10/2017
30/10/2017

4
5
5
6
7
7

Relacions entre pares i fills
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 1
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 2
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 3
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 4
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 5
Créixer en família (0 a 3 anys). Sessió 6
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Data

Pàgina

09/11/2017
16/11/2017
23/11/2017

8
8
9

02/03/2018

17

06/03/2018

18

09/03/2018

18

13/03/2018

19

16/03/2018

19

FICVI Festival Internacional de
16/10/2017
Curtmetratges de Vila-seca
17/10/2017
Cine d’animació per a tota la família
18/10/2017
4 dies; 8 passis de projeccions
19/10/2017
Titelles per a petits i grans
26/11/2017
“La memòria de l’aigua”
Un viatge emocional. Cia Akwa.		
Cinema. “El meu veí Totoro”
03/12/2017
Dir.: H. Miyazaki. Animació, 86 min. Japó (1988).
Taller de música en família
31/01/2018
Concert en família: “Monsieur Croche”
25/02/2018
Cia del Príncep Totilau a l’Auditori Josep Carreras.
Concert en família: Dàmaris Gelabert
18/03/2018
a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca
Conta Contes: “Diversos com universos”
08/04/2018
Titelles: “Draps” La Guilla Teatre
15/04/2018

6
6
6
6
10

Somriu, són adolescents! Sessió 1
Somriu, són adolescents! Sessió 2
Somriu, són adolescents! Sessió 3
A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Sessió 1
A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Sessió 2
A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Sessió 3
A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Sessió 4
A la recerca del benestar emocional en família
(fills adolescents). Sessió 5

Música, cinema, titelles i conta contes

10
12
15
20
22
23

29

índextemàtic
temàtic
índex

índex temàtic
Data

Pàgina

Hàbits saludables
Alimentació emocional
Primers Auxilis: Xerrada i taller pràctic

13/12/2017
26/04/2018

11
25

Club de lectura
Lectura assistida amb gossos, per a infants
Club de Lectura (adults) Sessió 1
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 1 (simultània al Club de Lectura)
Club de Lectura (adults). Sessió 2
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 2 (simultània al Club de Lectura)
Club de Lectura (adults). Sessió 3
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 3 (simultània al Club de Lectura)
Club de Lectura (adults). Sessió 4
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 4 (simultània al Club de Lectura)
Club de Lectura (adults). Sessió 5
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 5 (simultània al Club de Lectura)
Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 1
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 1 (simultània Créixer en Família 3-6 anys)
Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 2
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 2 (simultània taller Créixer en Família 3-6 anys)
Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 3
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 3 (simultània tallerCréixer en Família 3-6 anys)
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Data

14

22/02/2018
27/02/2018

15
15

Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 6

27/02/2018
01/03/2018

16
16

Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 6 (simultània taller Créixer en Família 3-6 anys)

01/03/2018

16

03/04/2018

20

03/04/2018
05/04/2018

21
21

05/04/2018

21

10/04/2018

22

10/04/2018
12/04/2018

22
23

12/04/2018
17/04/2018

23
24

17/04/2018
19/04/2018

24
25

19/04/2018

25

14/12/2017

11

Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 5 (simultània taller Créixer en Família 3-6 anys)

06/10/2017

4

06/10/2017
17/11/2017

4
9

17/11/2017
25/01/2018

9
11

25/01/2018
15/03/2018

11
19

15/03/2018
11/05/2018

19
26

11/05/2018

26

13/02/2018

12

13/02/2018
15/02/2018

12
13

15/02/2018
20/02/2018

13
14

20/02/2018

14

Pàgina

22/02/2018

Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 4
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 4 (simultània taller Créixer en Família 3-6 anys)
Créixer en família (3 a 6 anys). Sessió 5

Què és el TEA? (Trastorn d’espectre autista)
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 1 simultània a l’activitat sobre el TEA
TEA: taller pràctic
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 2 simultània a l’activitat sobre el TEA
Què és el TDAH?
(Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat)

Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 3 simultània a l’activitat sobre el TDAH
TDAH: taller pràctic
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 4 simultània a l’activitat sobre el TDAH
Què és la Dislèxia?
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 5 simultània a l’activitat sobre Dislèxia
Dislèxia: taller pràctic
Lectura assistida amb gossos (infants).
Sessió 6 simultània a l’activitat sobre Dislèxia

Gestió i fiscalitat de les AMPA
Taller de gestió i fiscalitat de les AMPA
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Ajuntament
de Vila-seca

Col·laboren
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