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EEssccoollaa ddee mmaarreess ii ppaarreess..

Què és?

Un espai de comunicació, reflexió i formació al voltant de temes relatius a

la criança dels fills (resolució de conflictes, pautes educatives etc...) i amb

l’objectiu secundari de fomentar la relació, cooperació i coordinació entre

l’equip educatiu i les famílies i les famílies entre si.

Objectius.

Facilitar i intensificar la col·laboració entre els pares i les educadores per a

la consecució d’objectius comuns relacionats amb l’educació dels fills.

Possibilitar l’intercanvi d’idees i de sentiments dels pares, mitjançant

l’aprenentatge i anàlisi en grup de coneixements i actituds relatives a temes

educatius específics.

Potenciar la comunicació dels pares amb vista a afavorir la presa de

decisions i establir el mateix criteri educatiu.

Aconseguir l’enriquiment personal a través de l’intercanvi d’experiències

amb altres pares.

Servir d’espai d’aprenentatge per les mares i pares, en els temes

relacionats amb la formació dels fills i possibilitar, si cal, un canvi positiu

d’actituds i de valors.

Metodologia.

L’ escola està pensada per a fomentar la participació i col·laboració entre

tots els seus membres, mares, pares i educadores, creant vincles de relació

positius. Fent ús d’una metodologia que empra sovint tècniques i

dinàmiques de grup, i que és:

http://www.escolademaresipares.com/web/metodologia
http://www.escolademaresipares.com/web/objectius
http://www.escolademaresipares.com/web/objectius
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 Activa

 Motivadora

 Funcional

 Oberta al diàleg i a la crítica.

 Reflexiva.

 Participativa

Avaluació

Tot projecte que vulgui tenir una continuïtat ha d’adaptar-se als canvis i a

les necessitats, ha de renovar-se constantment. Per això l’avaluació és una

part molt important. En l’avaluació volem recollir el grau de satisfacció que

els pares i mares tenen de les nostres propostes i també els suggeriments

de millora, idees per a properes edicions…etc, tant de les activitats (tallers,

activitats d’oci, xerrades,…), com de les activitats alternatives que puguin

anar sorgint.

Perfil de les famílies

• Pares i mares amb menors tutelats o compromís socioeducatiu.

• En ambdós casos poden ser derivats des de l’equip d’estudis i de

seguiment.

• L’assistència ha de ser voluntària.

Programació

Es programarà una activitat mensual.

L’horari serà de 10h a 11:30h amb pausa per fumar.

La idea és que hi hagi un calendari establert, en funció de les diverses

temàtiques, però obert a possibles canvis en funció de les demandes i

necessitats del grup.

http://www.escolademaresipares.com/web/avaluacio
http://www.escolademaresipares.com/web/avaluacio
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Temàtiques:

• Límits i disciplina

• Educació emocional

• Rol dels pares

• Afectivitat

• Hàbits saludables

• Joc i temps lliure

• Diàleg i comunicació

• Convivència

• Relació amb els serveis.

• (Altres)

• EAIA de Badalona

Susanna Giménez Bou (Educadora social)

Nínive Ramos Giménez (Educadora social)

Irene Gómez Luna (Educadora social)


