
 
 

Encetem l’11a edició del programa Eduquem en Família i ho 

fem incorporant nous formats i maneres de fer per mantenir 
l’essència del projecte que ens caracteritza i alhora adaptar-

nos a les circumstàncies que vivim. Com sabeu, l’Eduquem és 
un programa que organitzem les AMPA i el Servei d’Educació 

de l’Ajuntament. El grup de pares i mares que dinamitzem el 
projecte treballarem al llarg del curs per poder oferir-vos una 

bona programació, de la qual us anirem informant a mesura 
que s’apropi cada activitat. 

 

 
 

 

Estima’m perquè me’n pugui 

anar: eines d’ecologia emocional 

per viure en temps de COVID 

 
Dia: dimecres 30 de setembre de 2020 

Hora: a 2/4 de 9 del vespre   
 

Per motius de disponibilitat de l’experta l’activitat es portarà a terme en 
línia. Podreu accedir a l’enllaç des de l’espai Eduquem en Família del 

Blog d’Educació. 
  
 

Mercè Conangla, psicòloga clínica i educativa, infermera i 
escriptora, co-creadora del model d’Ecologia Emocional, ens 

ajudarà a reflexionar sobre aquest moment, on la incertesa ha 
passat a ser la “normalitat”, i a plantejar eines per generar 
espais on cada infant i jove pugui accedir als recursos 
emocionals que els permetin construir amb confiança, i no pas 
des de les pors, una vida amb sentit. 
 
 

Us hi esperem!!!  
 

 
 

Organitza: AMPA centres escolars de Banyoles i Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles 

 

 

 

  

 

 

 

https://educacio.banyoles.cat/eduquem-en-familia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració: Andrea Zayas 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Plaer? Primeres relacions? 
Pornografia? 
Parlem de sexualitat amb Elena Crespi 

Dia: 25 de febrer de 2021 

Hora: a les 9 del vespre 

Lloc: en línia; trobareu l’enllaç a: 
educacio.banyoles.cat 

 

A partir de les respostes que hem rebut al formulari hem planificat dues 

sessions dedicades als temes que han despertat més interès. Aquí us 

proposem la primera i properament rebreu informació de la segona.  

Totes les activitats seran en línia i en directe. Podreu accedir a l’enllaç 

des de l’espai Eduquem en família del Blog d’Educació. 

https://educacio.banyoles.cat/eduquem-en-familia


 

 
Il·lustració: Andrea Zayas 

 

 

 

 

 

                                              

Preparant-nos per 
l’adolescència, amb Anna Salvia 

Dia: dimarts 23 de març de 2021 

Hora: a les 9 del vespre 
 

Com parlar de la sexualitat des de ben petits i com treballar-ho al llarg de 

l’adolescència? Què hem de parlar sobre la menstruació i l’ejaculació? 

Activitat en línia i en directe. Podreu accedir a l’enllaç des de l’espai 

Eduquem en família del Blog d’Educació (educacio.banyoles.cat) 

https://educacio.banyoles.cat/eduquem-en-familia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                      

 

Fequis que això també educa! 
Amb David Estany, pare i actor 

Dia: 10 de juny de 2021 

Hora: a les 9 del vespre 

Lloc: Auditori de l’Ateneu, amb inscripció 
prèvia, i en línia a l’enllaç habilitat al Blog 
d’Educació. 

 

Volem tancar aquest curs d’una manera fresca i 

divertida. Per això hem demanat a en David que ens 

ajudi a trobar eines per a transformar l’adversitat 

amb bon humor i molta creativitat. 

T’hi apuntes? T’animes a venir i gaudir 
presencialment d’aquesta experiència que  

de ben segur no ens deixarà indiferents?  
 

Si no tens possibilitat de participar-hi 
presencialment, et pots connectar en línia.  

 
No t’ho perdis. Tenim ganes de passar-ho bé! 

 

 

Assistència presencial: omple el formulari que 

trobaràs a educacio.banyoles.cat   

Assistència en línia: connecta’t a l’enllaç que 

trobaràs a educacio.banyoles.cat 
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