
TALLERS PER A FAMÍLIES  AMB ADOLESCENTS
Per inscriure vés a http://www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies 

Tallers com a espais per  compartir,  per  a  acompanyar-nos amb altres famílies  i
abordar temes d’interès educatiu sobre aquesta etapa. 

Espai de debat educatiu

L’Espai  de  Debat  Educatiu
(EDE)  està  conduït  per  Ma
Jesús Comellas i  Pilar  Garcia i
durant  l’estona  de  la  trobada
s’ofereix servei d’acollida gratuït
per a infants menors de 10 anys.

Descripció:  Es treballa des d’una mirada àmplia (àmbits social, educatiu, salut, seguretat,
joventut,  entitats,  famílies,  etc).  Es  reflexionarà  sobre  l’educació  a  nivell  de  ciutat,
consensuant criteris d'actuació i millorant l'entorn educatiu al municipi.

Dates: 30 de setembre, 28 de octubre, 25 de novembre, 27 de gener, 17 de febrer, 30 de
març, 27 d’abril, 25 de maig de 17:30 a 19h
Espai: Escola Municipal Salvador Llobet (c. Roger de Flor, 64)

Taller «Adolescents movem fitxa»

A càrrec de Roser  Sellés.

Amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Descripció: Parlarem de l’adolescència com a moment d’oportunitats i necessitats i també
com a etapa molt important del cicle vital.

Dates: dilluns 10 de febrer de 2020 a les 18h 

Espai: Gra, equipament juvenil (Plaça de l’Església 8, 2a planta)



 CÀPSULES «SALUT I ADOLESCÈNCIA»
Per inscriure vés a http://www.granollers.cat/educacio/tallersfamilies 

Amb l’acompanyament del personal tècnic de Salut Pública habilitem tres espais

per parlar amb les famílies i compartir temes que ens preocupen. No t’ho pensis i

apunta’t!

Càpsula 1  «Les pantalles, com gestionar-les? A càrrec de la Laura García, tècnica de
Salut. 
De 5è a 4rt d’ESO
Data: divendres 13 de desembre de 2019
Hora: 18h
Espai: El Gra

Càpsula 2 «L’alcohol i el tabac,  en parlem?» A càrrec de la Laura García, tècnica de
Salut.
A partir de 1r d’ESO
Data: divendres 14 de febrer de 2020
Hora: 18h
Espai: El Gra

Càpsula 3 «Parlat de sexe amb fills/es adolescents» A càrrec d’Àngels Coma, tècnica
de Salut.
De 5è a 4rt d’ESO
Data: divendres 24 d’abril de 2020
Hora: 18h
Espai: El Gra

Espai: Gra, equipament juvenil (Plaça de l’Església 8, 2a planta)


