
 
ACTIVITATS D’ACOMPANYAMENT FAMILIAR PER A INFANTS I FAMÍLIES DEL CICLE 

SUPERIOR (5È I 6È) D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CURS 2014-2015 

En el marc del Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) de Cerdanyola del Vallès en coordinació amb el 

Servei d’Educació i la xarxa d’Escoles d’Educació Infantil i Primària us proposem per aquest curs 

2014-2015, la possibilitat de participar en unes activitats d’Acompanyament familiar per a infants i 

famílies dels cursos de 5è i 6è d’Educació Primària.  

Us proposem que en les instal·lacions de la vostra escola participeu en horari extraescolar d’un espai 

lúdic, d’intercanvi i reflexió on: 

 

• Identificar i desenvolupar les competències familiars en el procés de cura i educació dels vostres  fills i filles 

amb d’altres infants, mares/pares o familiars participants. 

• Desenvolupar l’acció educativa i afectiva com a  pares i mares en la relació amb els vostres fills/es. 

• Compartir amb d’altres famílies dinàmiques lúdiques i de reflexió amb continguts relacionals i educatius 

positius. 

 

Us proposem una dinàmica participativa : 

 

• Oferir activitats de joc amb continguts relacionals i educatius positius entre pares/mares i fills/es en el marc 

d’espais adients dins dels vostres centres escolars. Aquests espais/activitats estaran dinamitzats per una 

professional del lleure i l’educació. 

• Crear un espai de reflexió per a mares i pares sobre els diferents aspectes treballats i “viscuts” en l’espai 

relacional i de joc amb els vostres fills i filles. Aquests espais estaran dinamitzats per una tècnica en el 

treball amb famílies. 

 

Aquesta activitat constarà d’unes 3 sessions (normalment al llarg d’un mes, un cop per setmana) 

que es desenvoluparan preferentment entre els mesos de novembre i desembre de 2014. Cada una 

de les sessions s’adreçarà a un grup de 10 infants amb els seus referents familiars preferentment. 

Cada activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores ( de 16:30 a 18:30 )i estaran dinamitzades 

per dos professionals del lleure i l’educació i del treball amb famílies. 

 

Cada sessió combinarà espais de dinamització conjunta on compartir entre infants, familiars i 

professionals dinàmiques de convivència positiva; d’altres sessions es desenvoluparan al voltant de 

temàtiques  concretes sobre educació i convivència pares/mars i fills/es (reforç als estudis, ús de 

mòbils i altres instruments, etc.) i oferiran espais junts infants/adults, amb espais d’atenció per 

separat per recollir i desenvolupar les aportacions, propostes i reflexions d’infants, adults i 

professionals. 

 


