CALENDARI:
Sessió de presentació: 26-02-2014

PARES EN XARXA

Altres sessions: 26-03-2014
07-05-2014
28-05-2014
Sessió de cloenda: 18-06-2014
Trobada Lúdica: 24-05-2014 (dissabte)
LLOC:
Oficines Centrals Sant Tomàs
C/Sot dels Pradals, 7
08500 VIC
HORARI:
Els dimecres: de 15:00h. a 17:00h.
*Per més informació truqueu a:
Tris Tras Vic (Glòria)
Tris Tras Manlleu (Rosa)

C/ Riera, 17 baixos
08500 Vic
tel. 93 889 51 44
Fax: 93 881 42 23
tristras@santtomas.cat
Plaça Crist Rei, 7 baixos
08560 Manlleu
tel. 93 851 58 93
Fax. 93 851 58 93
tristrasmanlleu@santtomas.cat

Tris Tras Centelles (Concepció)
Ronda Coromines, 1
08540 Centelles
tel. 93 881 11 76
tristrascentelles@santtomas.cat

www. sa nttom as.ca t

Un espai per compartir
l’experiència de ser pares
amb altres familiars que
estan vivint una situació
similar.

PARES EN XARXA
QUÈ ÉS?

OBJECTIUS

PER QUÈ PARTICIPAR-HI?

És un espai de trobades de pares i mares

•

Compartir experiències.

T’agradarà participar en aquetes trobades si et

•

Compartir preocupacions.

que tenen un fill amb dificultats en edat preescolar (P3-P4) i volen compartir la seva
experiència i les seves preocupacions davant
l’educació i el comportament dels seus fills.

METODOLOGIA
Es faran reunions mensuals de dues hores de

ons:
•

Intercanviar informació i recursos.
•

•

Oferir suport pràctic i emocional

•

Dotar als pares i mares d’estratègies per

afrontar les situacions que es poden presentar
a la vida quotidiana.

durada en les quals es tractaran temes diver-

•

Millorar la qualitat de vida de la família.

sos.

•

Facilitar la creació de vincles entre els

Hi haurà el suport de professionals en funció

participants.

del tema tractat, i també es convidaran al-

•

guns pares, que tenen fills més grans dispo-

sents identificat en algunes d’aquestes reflexi-

grup.

Facilitar l’experiència de participar en un

Com li explico al meu fill gran que el seu

germà Oriol va més a poc a poc assolint aprenentatges?
•

Com visc jo la situació que he d’afrontar? I

amb qui la puc compartir?
•

Com em sento i què responc quan em de-

manen: Què li passa a aquest nen?
•

Sovint em preocupa i em plantejo el futur

d’en Pau... Com se’n sortirà amb les seves necessitats?

sats a compartir la seva experiència.
•

Com serà la seva etapa escolar?

Es recomana el compromís
d’assistència a totes les sessions.

M’agradaria conèixer algun pare que ja
hagi passat per aquest procés.

