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Activitats per a les famíl
ies de Vila-seca
Els infants i joves es formen als centres

Us presentem les activitats que hem organitzat, un
any més, dins la programació del Pla Educatiu
d’Entorn
per a les Famílies de Vila-seca del curs
2019-2020.
Us proposem noves activitats, totes gratuïtes,
que
tenen com a finalitat contribuir a l’educació
de tots els
alumnes del municipi.

educatius,
Aquest curs farem activitats de coneixement
creixen, conviuen i maduren a casa, a la
de l’ennostra ciutat, torn i el medi natural,
de suport en les relacions entre
i en la nostra societat. Aquesta programació
d’activi- pares i fills, de suport en
les necessitats educatives
tats per a les famílies vol contribuir al
creixement i especials, d’hàbits saludables,
de foment de la lectura,
maduració dels nois i noies, tant per
millorar el seu i propostes de matinals
de diumenges per gaudir en
rendiment escolar, com per aprofundir en
la cohesió i el família.
foment de la nostra convivència cívica i
social.
Us animem a participar-hi!
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s presentem les activitats del
Pla Educatiu d’Entorn per a
les famílies de Vila-seca del curs
2019 - 2020.
Totes aquestes activitats són
gratuïtes, i les hem organitzat
per a vosaltres, perquè us siguin
d’ajuda en l’apassionant, i alhora
complex, camí de l’educació dels
fills.
Com veureu, n’hi ha de molt diverses. Des de xerrades i tallers
amb temes molt transversals,
fins a activitats específiques per
atendre necessitats especials,
així com activitats per gaudir en
família els caps de setmana.
Us animem a participar-hi!
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2019

Presentació de les Activitats per a les Famílies

Activitat també oberta a la comunitat educativa de Vila-seca. Els familiars
dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb gossos tenen
assegurada plaça en el club de lectura. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
Inscripcions: Des de les 14 hores de l’1 d’octubre de 2019, fins al 15 d’octubre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els
formularis d’inscripció oberts, i admetrem inscripcions fins al 21 d’abril de
2020, per aquelles persones interessades en assistir només a alguna de les
sessions programades.
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a
membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les
places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.

Voleu conèixer les activitats gratuïtes que us oferim aquest
curs? Veniu i us les explicarem. Coneixeu les nostres activitats? El curs passat en fam fer moltes... i aquest curs torna a
venir carregat de propostes!
Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
La regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques de
l’Ajuntament de Vila-seca, Manuela Moya ens presentarà la
programació d’activitats per al curs 2019-2020.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
Inscripcions: des de les 14 hores del 7 d’octubre, fins al 11 d’octubre de
2019 (inclòs).

18

octubre
divendres

Club de lectura (adults)
Presentació de les 3 sessions que hi haurà.
Presentació del Club de Lectura d’aquest curs, i de les 3 lectures que us proposem llegir, amb una introducció teòrica sobre
els temes que tractarem.
A càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia Clínica i de la
Salut, i Màster en Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat del “Club de lectura”.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles
del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu
en contacte amb la direcció de la vostra escola.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca.

4

octubre

22

octubre
dimarts

Tècniques d’estudi per a pares i mares
Xerrada-taller sobre tècniques d’estudi:
Com podem els pares ajudar a millorar el
rendiment acadèmic dels nostres fills?
Aquesta activitat ens donarà claus per ajudar els nostres fills a millorar el seu rendiment acadèmic.
A càrrec de Tania Molero, del Departament de Pedagogia de
la Universitat Rovira i Virgili.
Us recomanem que porteu smartphone o tablet per a poder participar activament en algunes de les activitats que es proposaran al llarg de la sessió.

Horari: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)

60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat també oberta a la
comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem
persones d’altres comunitats educatives.
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys; només cal
que ho indiqueu en el formulari d’inscripció.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 7 d’octubre, fins al 17 d’octubre de 2019.

5

novembre 2019

13

novembre
dimecres
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el
Departament
de Salut de la
Generalitat de
Catalunya.

Somriu, són adolescents!
Sessió 1: Fer nusos
(Crear el vincle)
Són tres tallers adreçats a pares i mares amb fills entre 12 i 16
anys, o de cicle superior de primària i ESO.
A càrrec de les psicòlogues Teresa Zaplana i Matilde Juan, dins del programa
Connecta amb els teus fills, del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya
El programa ofereix un conjunt d’eines educatives per resoldre els dubtes i
les inseguretats que es tenen al voltant de la important tasca de connectar
amb els fills per educar-los i conviure-hi.

Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
20 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les
famílies empadronades a Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta a la comunicat educativa
de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem
persones d’altres comunitats educatives.
La inscripció a les 3 sessions es farà des de les 14 hores
del 25 d’octubre, fins al 8 de novembre de 2019 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts fins a la realització dels tallers, per aquelles persones interessades en
assistir només a alguna/es de les sessions programades.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys.

20

novembre
dimecres

Somriu, són adolescents!
Sessió 2: Donar corda
(Desenvolupar i adaptar el vincle amb l’edat)
Són tres tallers adreçats a pares i mares amb fills entre 12 i 16
anys, o de cicle superior de primària i ESO.
A càrrec de les psicòlogues Teresa Zaplana i Matilde Juan, dins del programa
Connecta amb els teus fills, del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

6

2019
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el
Departament
de Salut de la
Generalitat de
Catalunya.

22

novembre
divendres

novembre

Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
20 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de
les famílies empadronades a Vila-seca o que tenen fills
escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta a la comunicat
educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants,
admetrem persones d’altres comunitats educatives.
La inscripció a les 3 sessions es farà des de les 14 h.
del 25 d’octubre, fins al 8 de novembre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció oberts fins a la realització dels tallers, per aquelles persones interessades
en assistir només a alguna/es de les sessions programades.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys.

Club de lectura (adults)
Sessió 1: “Un any i mig”
De Sílvia Soler i Guasch (2015)
És el retrat d’una família normal, força feliç, i,
sens dubte, representativa d’una societat en
crisi. Amb aquest llibre treballarem “la síndrome del niu buit”: el sentiment de buidor
i indefensió que presenten els pares quan els fills marxen de
casa (per cursar una carrera universitària, per ampliar estudis a
l’estranger, per feina...).
A càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia Clínica i de la
Salut, i Màster en Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat del “Club de lectura”.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal
que us poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.

7

novembre 2019

2019

novembre

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca.
Activitat també oberta a la comunitat educativa de Vila-seca. Els familiars
dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb gossos tenen
assegurada plaça en el club de lectura. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
Inscripcions: Des de les 14 hores de l’1 d’octubre de 2019, fins al 15 d’octubre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els
formularis d’inscripció oberts, i admetrem inscripcions fins al 21 d’abril de
2020, per aquelles persones interessades en assistir només a alguna de les
sessions programades.
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a
membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les
places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.

24

La visita dura aproximadament tres hores.
Porteu roba còmoda, aigua, esmorzar per als infants... i bossa per desar les
deixalles que genereu!

Visita al Parc de la Torre d’en Dolça

Anem amb els nostres fills i filles a conèixer aquest parc urbà de
novembre 36.9 ha del nostre municipi.
diumenge Visita guiada a càrrec de Manuela Moya, regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques de l’Ajuntament de Vila-seca.
La finalitat d’aquesta visita és donar a conèixer els punts d’interès d’aquest
parc urbà, perquè les famílies en pugueu gaudir amb els vostres fills i filles.
70 PLACES, que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a
Vila-seca, i, en segon lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem
persones d’altres comunitats educatives. En el cas que
les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans
del termini assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 7 al 21 de novembre de 2019 (inclòs).

8

Ens trobarem al Parc dels Aragalls a les 10 h, i des d’allí iniciarem
el recorregut a peu.

27

novembre
dimecres
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb el
Departament
de Salut de la
Generalitat de
Catalunya.

Somriu, són adolescents!
Sessió 3: Que no es trenqui la corda
(Mantenir el vincle en moments d’agitació,
de por o d’incertesa)
Són tres tallers adreçats a pares i mares amb fills
entre 12 i 16 anys, o de cicle superior de primària
i ESO.
A càrrec de les psicòlogues Teresa Zaplana i Matilde Juan, dins del programa
Connecta amb els teus fills, del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.

Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
20 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies empadronades a Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca.

9

desembre 2019
Activitat oberta a la comunicat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
La inscripció a les 3 sessions es farà des de les 14 h. del 25 d’octubre,
fins al 8 de novembre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants,
deixarem els formularis d’inscripció oberts fins a la realització dels tallers, per
aquelles persones interessades en assistir només a alguna/es de les sessions
programades.
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys.

10

desembre
dimarts

Noves formes de mobilitat urbana: VMP
(Vehicles de Mobilitat Personal)
Xerrada sobre les noves formes de mobilitat urbana, a càrrec
de la Policia Local de Vila-seca.
En aquesta activitat els pares i mares o tutors/es podran
aclarir dubtes sobre les noves formes de mobilitat urbana
i sobre la normativa que regula aquests vehicles que cada
dia són més presents en la nostra societat.
Potser els patinets seran un dels regals que els nostres fills i filles
demanin en les seves cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient... i us
proposem aclarir possibles dubtes sobre quins tipus i models són
més adequats per als infants, al temps que informarem sobre les
normes d’ús i de circulació que ens ajudaran a millorar la nostra
convivència.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
80 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat també oberta a
la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores). En
el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys; només cal
que ho indiqueu en el formulari d’inscripció.

Inscripcions: Des de les 14 hores del 25 de novembre fins al 4 de desembre de 2019 (inclòs).

10

febrer 2020

7

febrer
divendres

Club de lectura (adults)
Sessió 2: “Una família fora de sèrie”
De Sílvia Soler (2010)
Novel·la sobre les tipologies de família en
l’actualitat, les famílies reconstruïdes i les dificultats de comunicació entre els membres.
A càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, i Màster en Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat del “Club de lectura”.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles
del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us
poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca.
Activitat també oberta a la comunitat educativa de Vila-seca. Els familiars
dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb gossos tenen
assegurada plaça en el club de lectura. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
Inscripcions: Des de les 14 hores de l’1 d’octubre de 2019, fins al 15 d’octubre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els
formularis d’inscripció oberts, i admetrem inscripcions fins al 21 d’abril de
2020, per aquelles persones interessades en assistir només a alguna de les
sessions programades.
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a
membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les
places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.

11

febrer 2020

9

2020

Visita guiada a la Sèquia Major

Xerrada / taller pràctic a càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, i Màster en Intervenció de dificultats de l’aprenentatge.

La Séquia Major de Vila-seca (la Pineda), inclosa dins el Pla
febrer
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Cataludiumenge nya, des del 1992, és una zona humida, en un entorn urbanitzat
i amb gran demanda turística, que conserva una mostra de la
vegetació i fauna pròpies del litoral mediterrani original.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada
amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi
esteu interessats/des, cal que us poseu en contacte
amb la direcció de la vostra escola.

En aquest espai protegit, de 17.3 hectàrees, hi trobem comunitats vegetals i
animals singulars, com el fartet o la tortuga d’estany, que actualment no es
poden veure en gaires altres indrets del territori català.

A les 11 h. ens trobarem a l’entrada de l’espai de la Sèquia Major,
a la plaça de la Cançó Catalana (davant de la «Pachà»),
La visita dura aproximadament dues hores.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)

Porteu roba còmoda, aigua i prismàtics si en teniu...i una bossa per recollir
les possibles deixalles que genereu durant la visita!

S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

60 PLACES, que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats
a Vila-seca, i, en segon lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. Si les places
s’esgoten, es tancaran les inscripcions abans del termini
assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 21 de gener al 5 de febrer de 2020 (inclòs).
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febrer
dimecres
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Necessitats educatives especials (6 sessions)
Sessió 1.- Trastorns de Conducta
Molts nens presenten diàriament problemes de comportament
amb els seus iguals (companys de classe, amics...) o amb els
seus educadors (pares, mestres, monitors...).
Molts d’aquests problemes són lleus o passatgers i fruit de situacions
particulars que es donen diàriament a les llars o les escoles. Però, quan
aquestes dificultats, situacions o comportaments es donen amb una intenció
clara, continuada i persistent per part de l’infant a no obeir, quan aquests
problemes de conducta s’agreugen, s’intensifiquen i apareixen diàriament,
és quan cal valorar l’aparició d’un trastorn directament relacionat amb la
conducta antinormativa.

febrer

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà

des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

26

febrer
dimecres

Necessitats educatives especials (6 sessions)
Sessió 2.- Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
El Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
(TDAH), és un trastorn que s’inicia en la infància i es caracteritza per dificultats per mantenir l’atenció, hiperactivitat o
excés de moviment i impulsivitat o dificultats en el control dels
impulsos.
Xerrada-taller a càrrec de Raquel Luna Gironès, psicòloga.

13
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• Conductes rígides i repetitives.
Xerrada-Taller a càrrec de Raquel Luna Gironès, psicòloga.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del
municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu en
contacte amb la direcció de la vostra escola.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del
municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu en
contacte amb la direcció de la vostra escola.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà

des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

4

març
dimecres

Algunes persones amb autisme poden portar una vida més independent,
mentre que altres necessitaran algun tipus de suport especialitzat. Les
principals dificultats de les persones amb TEA s’organitzen en dues àrees
segons el DSM-V (manual diagnòstic americà):
• Dificultats sociocomunicatives (tant en la comunicació com en la interacció social)

14

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà

des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

Necessitats educatives especials (6 sessions)
Sessió 3.- Trastorns d’Espectre Autista (TEA)
L’autisme és un trastorn o condició que afecta de per vida a
nens i nenes. En boca de persones autistes: “que dificulta la
comprensió del món i de tot allò que ens envolta”. Es parla de
Trastorns de l’Espectre Autista perquè tot i que les persones
amb autisme comparteixen dues àrees de dificultats, la seva
condició els pot afectar de manera molt diferent.

març

8

març
diumenge
Activitat
organitzada en
col·laboració
amb l’Auditori
Josep Carreras
de Vila-seca.

Concert en família a l’Auditori Josep Carreras

“L’Endrapasomnis”
Una representació de «Teatre al Detall» amb música original i
en directe de La Tresca i la Verdesca
Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons. Els seus pares, els reis, rumien, ho consulten amb
el coixí, demanen consells a metges, herbolàries i xarlatans
però no troben cap remei que guareixi el mal de la petita
princesa. Potser l’Endrapasomnis serà la solució…

15
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març

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb
les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu
interessats/des, cal que us poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.

Una història onírica i màgica que ens parla de la por, del valor terapèutic dels
contes i de com busquem solucions ben lluny quan la resposta por ser dins
de nosaltres mateixos.

A les 11 h. a l’Auditori Josep Carreras
(Pl. Frederic Mompou, 1 de Vila-seca)

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)

30 PLACES. Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció
de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en
segon lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que
quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el
cas que les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini
assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14h. del 25 de febrer fins al 4 de març de 2020.

10

març
dimarts

16

S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà

Necessitats educatives especials (6 sessions)
Sessió 4.- Dislèxia i Discalcúlia
La Dislèxia es defineix com la dificultat persistent i manifesta per a la
lectura, escriptura, problemes d’orientació espacial i temporal, i en ocasions pot afectar al càlcul i lògica matemàtica. La dislèxia és independent
de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional, i, per tant, es dóna malgrat una intel·ligència adequada i una escolarització convencional. La causa
es troba en una alteració de les zones cerebrals que controlen el llenguatge.
Afecta a un 5% de la població infantil de 7 a 9 anys, sobretot nens.
La Discalcúlia del desenvolupament és un trastorn caracteritzat per
dificultats en la correcta adquisició de les habilitats aritmètiques, que
afecten d’una manera significativa al rendiment acadèmic o a les activitats de la vida quotidiana que requereixen capacitat per al càlcul (ex.
adreces de carrers, números de telèfon, etc.), i no està causada per un
dèficit sensorial o una malaltia mèdica. A l’escola, aquestes dificultats
queden reflectides en repetits suspensos a l’àrea de matemàtiques, mentre
que a la resta d’assignatures el rendiment se situa a valors normals.
Xerrada-Taller a càrrec de Raquel Luna Gironès, psicòloga.

des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

13

març
divendres

Necessitats educatives especials (6 sessions)

Sessió 5.- Ansietat infantil

L’ansietat és una emoció bàsica que experimentem tots els éssers humans. Sol aparèixer com a resposta normal a un perill o amenaça. Si bé
tots sentim ansietat en diferent mesura i en diferents moments de la vida, en
resposta a l’estrès, l’ansietat que comporta problemes és la que empitjora
amb el temps.
A mesura que els nens creixen, hi ha moments en què tenen por o perceben
el perill: la foscor, els monstres o la por a caure de la bicicleta són exemples
que suposen les primeres experiències d’ansietat. Per altres nens, aquests
sentiments apareixen en situacions socials i d’avaluació, com ara fer un
examen, conèixer a altres nens o ser objecte d’una broma.

17
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És completament normal tenir sentiments d’ansietat en determinades situacions i a certes edats. Amb el temps, la majoria de nens aprèn que els
monstres no existeixen, que els exàmens s’aproven estudiant i com han de
respondre a una broma. No obstant això, per a altres nens, les sensacions
d’ansietat són molt intenses o apareixen sovint. En lloc d’aprendre a dominar l’angoixa, aquests nens pateixen ansietat i se senten cada vegada pitjor.
Afortunadament, l’ansietat té tractament... parlem-ne!
Xerrada-Taller a càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia
Clínica i del Salut, i Màster Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

població. El seu potencial intel·lectual i la capacitat per l’aprenentatge és
molt superior, per això són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu i
emocional sigui satisfactori.
Xerrada-Taller a càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia
Clínica i del Salut, i Màster Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del
municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu en
contacte amb la direcció de la vostra escola.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat de les “Necessitats educatives especials”. .
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal
que us poseu en contacte amb la direcció de la vostra escola.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.
60 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca. Activitat oberta també
a la comunitat educativa de Vila-seca (mestres, professors i professores).
Els familiars dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb
gossos tenen assegurada plaça en aquests tallers. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà

des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

La inscripció als 6 tallers sobre necessitats educatives especials es farà
des de les 14 hores del 20 de gener fins al 9 de febrer de 2020 (inclòs).
Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els formularis d’inscripció
oberts, i admetrem inscripcions fins al 16 de març, per aquelles persones
interessades en assistir només a algun/s dels tallers programats.

18

març
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Necessitats educatives especials (6 sessions)

Sessió 6.- Altes capacitats

Altes capacitats intel·lectuals és el nom que utilitzem per englobar les persones que tenen unes característiques cognitives diferents de la resta de la

març - abril

2

abril
dijous

Primers auxilis. Xerrada i taller pràctic
Xerrada i taller pràctic a càrrec de Raúl Blanco Sánchez, formador de formadors i instructor en Suport Vital Bàsic + DEA
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca)
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys.
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assegurada plaça en el club de lectura. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
Inscripcions: Des de les 14 hores de l’1 d’octubre de 2019, fins al 15 d’octubre de 2019 (inclòs). Tanmateix, si queden places vacants, deixarem els
formularis d’inscripció oberts, i admetrem inscripcions fins al 21 d’abril de
2020, per aquelles persones interessades en assistir només a alguna de les
sessions programades.
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a
membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les
places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat
S’ofereix servei gratuït d’acollida per a infants de més de 3 anys.

50 PLACES que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les
persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon
lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que
quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En
el cas que les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del
termini assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14h. del 16 al 30 de març de 2020 (inclòs).

24

abril
divendres

Club de lectura (adults)
Sessió 3: “Mare de llet i de mel”,
d’Hachmi Najat (2018)
El tema central és el contrast entre cultures
i estils de vida molt diferents. Els conflictes
generacionals que provoca l’assumpció o el
rebuig de models establerts.
Narra la vida d’una dona musulmana, la Fàtima, que ja adulta, casada i
mare, deixa la seva família, el poblat on ha nascut, i emigra a Catalunya sola
amb la seva filla, on lluita per tirar endavant.
A càrrec de Remei Salvat, psicòloga i Màster en Psicologia Clínica i de la
Salut, i Màster en Intervenció en dificultats de l’aprenentatge.

Lectura assistida amb gossos (infants)
Oferim 16 places perquè infants amb necessitats específiques en el seu
desenvolupament lector puguin fer 3 sessions gratuïtes de 20 minuts cadascuna, de teràpia lectora amb gossos, mentre els pares participen en
l’activitat del “Club de lectura”.
Aquestes 16 places s’assignaran de forma coordinada amb les 7 escoles del
municipi, i a proposta seva. Si hi esteu interessats/des, cal que us poseu en
contacte amb la direcció de la vostra escola.

Horari: de 18 a 19.30 h.
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (c. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES, que s’assignaran per ordre d’inscripció de les famílies de Vila-seca o que tenen fills escolaritzats a Vila-seca.
Activitat també oberta a la comunitat educativa de Vila-seca. Els familiars
dels nens que han obtingut plaça per la lectura assistida amb gossos tenen

20

abril

26

abril
diumenge

Sortides en vaixell

(Primer de tres diumenges)

Coneguem el nostre litoral, vist des del mar
Conèixer el nostre municipi des d’un punt
de vista diferent al que tenim habitualment. Us proposem fer aquesta sortida
gratuïta en vaixell, des d’on podrem
conèixer el nostre litoral.
Oferim un total de 6 sortides en vaixell en tres diumenges, amb 55 places
per a cadascuna de les sortides (330 places en total).

Grup 1 (55 places):
Sortida en autobús a les 9 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo de 9.30 a 11.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 11.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 11.45 h.
Grup 2 (55 places):
Sortida en autobús a les 11 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo d’11.30 a 13.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 13.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 13.45 h.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 14 d’abril, fins al 23 d’abril de 2020 (inclós).
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El període d’inscripció és únic per a les 6 sortides que farem aquest curs
(dels dies 26 d’abril, i 10 i 17 de maig de 2020).
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon
lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que
quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives.
En el cas que les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans
del termini assenyalat.
Activitat gratuïta del Pla Educatiu d’Entorn per a les famílies de Vila-seca.

6

maig
dimecres

Educació emocional
Els adults som referents per als infants. Ells ens miren, ens
veuen i, de manera inconscient, capten el que som realment i
aprenen de les nostres accions més que de les nostres paraules. De manera que si volem transmetre’ls una manera sana de
gestionar les emocions, cal que comencem a adonar-nos de
com vivim les nostres emocions. En aquesta xerrada-taller podràs observar-te, adonar-te del que fas... i decidir
què vols canviar en la gestió de les teves emocions.

Horari de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (C. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les
persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon
lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas
que les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 24 d’abril, fins al 4 de maig de 2020 (inclòs).
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys

Educació emocional
Segona sessió: Les emocions dels nens
Les emocions són respostes que ens ajuden a
adaptar-nos al món que ens envolta. Des del nadó,
el nen, l’adolescent fins al jove, aquestes respostes
s’expressen de formes diferents i els adults podem
donar-los les eines i les estratègies adients a cada
etapa, per acompanyar-los no només en el seu creixement físic sinó també en el seu creixement emocional i mental.
Curs d’Educació Emocional Sistèmica per a famílies, en 3 sessions. En format de xerrades-taller, a càrrec de Cristina Duran Salvadó, professora de
música de secundària i màster en pedagogia sistèmica

Primera sessió: Les emocions dels adults

Curs d’Educació Emocional Sistèmica per a famílies, en 3 sessions. En format de xerrades-taller, a càrrec de Cristina Duran
Salvadó, professora de música de secundària i màster en pedagogia sistèmica
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7

maig
dijous

maig

Horari de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (C. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les
persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon
lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas
que les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 24 d’abril, fins al 4 de maig de 2020 (inclòs).
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys

8

maig
divendres

Educació emocional
Tercera sessió: De l’expressió de les emocions a la
transformació en valors
Les emocions es senten, es reconeixen, s’expressen i, el més
important, es poden transformar en valors que ens ajudin a
viure una vida amb més benestar individual i col·lectiu. Aprofitar tota l’energia que es genera a través d’una emoció ens
pot ser molt útil i ens ajudarà en la resolució de conflictes en
l’àmbit personal, familiar, escolar i professional.

23

maig 2020

2020

Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a
membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les
places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
Activitat gratuïta del Pla Educatiu d’Entorn per a les famílies de Vila-seca.

Curs d’Educació Emocional Sistèmica per a famílies, en 3 sessions. En format de xerrades-taller, a càrrec de Cristina Duran Salvadó, professora de
música de secundària i màster en pedagogia sistèmica

Horari de 18 a 19.30 h
Lloc: Centre Cívic i Cultural El Colomí (C. Tarragona, 22. Vila-seca).
30 PLACES que s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les
persones empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon
lloc, a membres de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin
vacants, admetrem persones d’altres comunitats educatives. En el cas que
les places s’esgotin, es tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 24 d’abril, fins al 4 de maig de 2020 (inclòs).
Oferim servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys

10

maig
diumenge

Sortides en vaixell

(Segon de tres diumenges)

Coneguem el nostre litoral, vist des del mar
Conèixer el nostre municipi des d’un punt de vista diferent al
que tenim habitualment. Us proposem fer aquesta sortida gratuïta en vaixell, des d’on podrem conèixer el nostre litoral.
Oferim un total de 6 sortides en vaixell en tres diumenges, amb 55 places
per a cadascuna de les sortides (330 places en total).

Grup 3 (55 places):
Sortida en autobús a les 9 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo de 9.30 a 11.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 11.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 11.45 h.
Grup 4 (55 places):
Sortida en autobús a les 11 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo d’11.30 a 13.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 13.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 13.45 h.
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Inscripcions: Des de les 14 h. del 14 d’abril, fins al 23 d’abril de 2020 (inclós).
El període d’inscripció és únic per a les 6 sortides que farem aquest curs
(dels dies 26 d’abril, i 10 i 17 de maig de 2020).

maig

17

maig
diumenge

Sortides en vaixell

(Tercer de tres diumenges)

Coneguem el nostre litoral, vist des del mar
Conèixer el nostre municipi des d’un punt de vista diferent al
que tenim habitualment. Us proposem fer aquesta sortida gratuïta en vaixell, des d’on podrem conèixer el nostre litoral.
Oferim un total de 6 sortides en vaixell en tres diumenges, amb 55
places per a cadascuna de les sortides (330 places en total).

Grup 5 (55 places):
Sortida en autobús a les 9 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo de 9.30 a 11.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 11.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 11.45 h.
Grup 6 (55 places):
Sortida en autobús a les 11 h
(Parada de bus a la pl. dels Països Catalans, davant de Correus).
Sortida en vaixell des del Serrallo d’11.30 a 13.30 h.
Tornada en autobús des del Serrallo a les 13.30 h.
Arribada a Vila-seca a les 13.45 h.
Inscripcions: Des de les 14 h. del 14 d’abril, fins al 23 d’abril de 2020 (inclós).
El període d’inscripció és únic per a les 6 sortides que farem aquest curs
(dels dies 26 d’abril, i 10 i 17 de maig de 2020).
Les places s’assignaran, en primer lloc, per ordre d’inscripció de les persones
empadronades o amb fills escolaritzats a Vila-seca, i, en segon lloc, a membres
de la comunitat educativa de Vila-seca. En el cas que quedin vacants, admetrem
persones d’altres comunitats educatives. En el cas que les places s’esgotin, es
tancaran les inscripcions abans del termini assenyalat.
Activitat gratuïta del Pla Educatiu d’Entorn per a les famílies de Vila-seca.
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Informació, inscripcions i índex temàtic 2019 setembre

maig 2020

23

maig
dissabte

Festa Disco Familiar de final de curs!
Celebrem que hem compartit plegats un altre curs ple
d’Activitats per a les Famílies!
Per tancar les activitats per a les famílies d’aquest curs, us
oferim una FESTA FAMILIAR amb DJs, plena de diversió...
i amb causa solidària!
Lloc: Jardí del Castell de Vila-seca
Horari: Des de les 19 hores... fins a les 12 de la nit.

No cal inscripció prèvia.

Diversió

assegurada!
i podrem col·laborar
en una causa solidària, amb:

Sosciathlon portarà la barra de la Festa amb refrescos,
begudes i pa amb tomàquet i embotits... i així podrem col·laborar amb aquesta entitat solidària de la nostra ciutat, que des de
fa anys col·labora també directament amb la nostra comunitat
educativa.

T

otes les activitats són gratuïtes i tenen places limitades que s’assignaran
per ordre d’inscripció entre les persones empadronades o escolaritzades
a Vila-seca, i, si hi ha places vacants, també s’acceptaran inscripcions d’altres persones.
Hi haurà servei gratuït d’acollida per a infants a partir de 3 anys en totes les
activitats (excepte en aquelles que estan adreçades a tota la família).
Per participar en les activitats cal emplenar el formulari d’inscripció que
trobareu a: www.vila-seca.cat o al Facebook Ensenyament Vila-seca.cat
Trobareu més informació al telèfon 977 309 327 (Àrea de Coneixament) o a :
www.vila-seca.cat

Facebook: Ensenyament Vila-seca.cat
App
“Vila-seca Activa”

Codis de color de les activitats
Entorn i medi natural
Relacions entre pares i fills
Necessitats Educatives Especials
Música i activitats lúdiques
Club de lectura
Lectura assistida amb gossos, per a infants
Educació Cívica

26

27

índex temàtic

Ìndex temàtic per tipus d’activitats
Presentació de les activitats del curs

índex temàtic
Data

15-10-19

Pàgina

4

Entorn i medi natural
Visita al Parc de la Torre d’en Dolça
Visita guiada a la Sèquia Major
Sortida en vaixell (01). Coneguem el nostre litoral
Sortida en vaixell (02). Coneguem el nostre litoral
Sortida en vaixell (03). Coneguem el nostre litoral

24-11-19
09-02-20
26-04-20
10-05-20
17-05-20

8
12
21
24
25

Relacions entre pares i fills
22-10-19

5

13-11-19
Somriu, són adolescents! Sessió 1. Fer nusos
Somriu, són adolescents! Sessió 2. Donar corda
20-11-19
Somriu, són adolescents! Sessió 3. Que no es trenqui 27-11-19

6
6
9

Tècniques d’estudi per a pares i mares

Educació emocional Sessió 1. Les emocions dels adults
Educació emocional Sessió 2. Les emocions dels nens
Educació emocional Sessió 3. De les emocions als valors

06-05-20
07-05-20
08-05-20

22
23
23

Lectura assistida amb gossos per a infants

28

04-03-20

14

04-03-20

15

10-03-20

16

10-03-20

17

13-03-20

17

13-03-20

18

18-03-20

18

13-03-20

19

Club de lectura (adults)		
Lectura assistida amb gossos per a infants		

Necessitats Educatives Especials		
Necessitats Educatives Especials. Sessió 1:
Trastorns de Conducta
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 1 (simultània a l’activitat per adults de NEE)
Necessitats Educatives Especials. Sessió 2:
Trastorns de dèficit d’Atenció i Hiperactivitat
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 2 (simultània a l’activitat per adults de NEE)

Necessitats Educatives Especials. Sessió 3:
Trastorn d’Espectre Autista
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 3 (simultània a l’activitat per adults de NEE)
Necessitats Educatives Especials. Sessió 4:
Dislèxia i Discalcúlia
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 4 ((simultània a l’activitat per adults de NEE)
Necessitats Educatives Especials. Sessió 5:
Ansietat Infantil
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 5 (simultània a l’activitat per adults de NEE)
Necessitats Educatives Especials. Sessió 6:
Altes capacitats
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 6 (simultània a l’activitat per adults de NEE)

12-02-20

12

12-02-20

13

26-02-20

13

26-02-20

14

Club de Lectura.
Presentació de les tres sessions del curs
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Presentació (simultània al Club de lectura per adults)
Club de Lectura.
Sessió 1: Un any i mig, de Silvia Soler Guasch
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 1 (simultània al Club de lectura per adults)
Club de Lectura.
Sessió 2: Una família fora de sèrie, de Sílvia Soler

18-10-19

4

18-10-19

4

22-11-19

7

22-11-19

7

07-02-20

11

29

índex temàtic

Apunts particulars
Data

Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 2 (simultània al Club de lectura per adults)
Club de Lectura.
Sessió 3: Mare de llet i de mel, d’Hachmi Najat
Lectura assistida amb gossos per a infants.
Sessió 3 (simultània al Club de lectura per adults)

Pàgina

07-02-20

11

24-04-20

20

24-04-20

20

Vila-seca. Curs 2019-2020

Educació Cívica		
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP);
noves formes de mobilitat urbana
Primers auxilis

10-12-19

10

02-04-20

19

Música i activitats lúdiques		
Espectacle en família a l’Auditori Josep Carreras:
L’Endrapasomnis, amb Teatre al Detall
08-03-20
Festa solidària en família als jardins del
12-05-19
Castell de Vila-seca:
Festa Disco Familiar, amb SOSCIATHLON		

30

15
26

31

Organitza

Ajuntament
de Vila-seca

Disseny jomPàmies • 689 24 07 01

Col·laboren

