
L’aventura 
de ser pares

En cas d’emergència vital, trucar al 112
Per altres temes de salut, trucar al 061

Centre d’Atenció Primària El Clot

C. Concili de Trento, 25
08018 Barcelona
Telèfon 933 037 300
    933 037 301            

L2-Bac de Roda o Clot
L1-Clot
  
B-24 (groc) / 33, 43, 44
(vermell)

Com arribar-hi:
Dirigit a mares i pares de nenes i nens de 2 a 5 anys

Informat a pediatria o
habilitatsparentals@gmail.com
Inscripció gratuïta



https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/capelclot/

Hi ha guies sobre com ha de ser la criança dels fills?

Podeu tenir amb els vostres fills una comunicació més positiva? 

Podeu millorar l’ambient familiar si us sentiu millor i més segurs 

des del punt de vista personal?

Què és la disciplina positiva?

Com podeu desenvolupar la intel•ligència emocional dels vostres 

fills?

Una criança viscuda positivament influeix en futurs determinants 

de la salut dels fills i filles.  

La manca de recursos per fer front a les situacions quotidianes 

que comporta la criança avui dia fa que, freqüentment, sorgeixen 

dubtes. 

L’Equip de Pediatria de la Línia Pediàtrica El Clot-Sant Martí és 

molt conscient de l’aventura que suposa ser pares i entén que    

sovint apareguin dificultats i dubtes alhora d’exercir la criança. 

Per aquest motiu hem creat un espai de trobada per a les famílies 

que pretén ser una eina que ajudi al maneig de situacions quotidia-

nes amb els fills i filles. També potenciarem aquells aspectes que 

ajuden a generar dinàmiques i relacions familiars positives.

Formarem un grup participatiu on compartirem experiències 

i treballarem, a través de dinàmiques, eines de criança i de 

creixement personal. Aquest no serà un grup terapèutic ni 

consistirà en xerrades d’experts. 

La intervenció està basada en el Programa de desenvolupa-

ment d’habilitats parentals per a famílies de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. Aquest Programa ja ha estat implantat i 

ha mostrat resultats satisfactoris. 

Impartit per la Línia Pediàtrica 

El Clot-Sant Martí

Un programa de l’ Agència de Salut Pública de Barcelona

Tots els dimecres a partir del 6 d’abril al 15 de juny
Hora: de 15.15 a 16.45 h


