
2022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 

Tots els tallers i activitats són 
gratuïtes.

Imprescindible inscripció prèvia a 
llicamunt.cat.

A càrrec de David Sanitjas, tècnic 
del Programa de Prevenció de 
Drogues de la Vall del Tenes.

A càrrec de la Diputació de 
Barcelona.

A càrrec de Raquel Rodríguez, 
orientadora acadèmica i laboral 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

A càrrec de la Diputació de 
Barcelona.

A càrrec de David Sanitjas, tècnic 
del Programa de Prevenció de 
Drogues de la Vall del Tenes.

A càrrec de la Diputació de 
Barcelona.

PANTALLES, ÚS O 
ABÚS?

ASSETJAMENT. EINES I 
ESTRATÈGIES PER EVITAR I PER 
ACTUAR QUAN APAREIX

I DESPRÉS DE 
L’ESO, QUÈ?

ASSETJAMENT. EINES I 
ESTRATÈGIES PER EVITAR I PER 
ACTUAR QUAN APAREIX

PAS DE PRIMÀRIA 
A SECUNDÀRIA

EINES PER AJUDAR ELS 
FILLS I FILLES A CRÉIXER. 
DESENVOLUPAMENT DEL 
NADÓ. ROL PARENTAL

DIMARTS 25 d’octubre 
2022, de 17.30 a 18.30h

Data pendent de 
confirmar.

DILLUNS 20 de març, de 
17.30 a 19h

Data pendent de 
confirmar.

DIMARTS 23 de maig, de 
17.30 a 18.30h

Data pendent de 
confirmar.



Reflexionar sobre l’ús actual de tecnologies. On 
comença l’ús i on l’abús. Conèixer els riscos 
de penjar dades personals (fotos, vídeos...) a la 
xarxa. Donar una visió positiva de la utilització de 
pantalles al dia a dia.
A càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa 
de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
Famílies amb fills/es de 6 a 12 anys.

Xerrada presencial amb opció telemàtica 
(Biblioteca Ca l’Oliveres). 

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat

PANTALLES, ÚS O ABÚS?
Dimecres 26 d’octubre 2022, de 17.30 a 18.30h

12022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 



Donar a conèixer a les famílies les opcions acadèmiques 
i laborals que tenen els seus fills i filles després dels 16 
anys. Oferir un espai grupal per compartir preocupacions 
i dubtes de les famílies respecte al futur dels seus fills 
i filles. Informar dels diferents recursos dels que es 
disposa al municipi per a l’assessorament dels i les 
joves i les seves famílies. 
A càrrec de Raquel Rodríguez, orientadora acadèmica 
i laboral de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
Famílies amb fills/es a partir dels 16 anys.

Xerrada presencial (Biblioteca Ca l’Oliveres). 

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?
Dilluns 20 de març 2023, de 17.30 a 19h

22022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 



Desmitificar l’institut, tant a nivell de funcionament com 
dels fets que hi passen. Crear un espai de debat on 
poder exposar i reflexionar sobre diferents neguits que 
puguin tenir les famílies. Fer palès la importància del 
vincle i comunicació amb l’adolescent.
A càrrec de David Sanitjas, tècnic del Programa de 
Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes.
Famílies amb fills/es de 6 a 12 anys.

PAS DE PRIMÀRIA A 
SECUNDÀRIA
Dimarts 23 de maig 2023, de 17.30 a 18.30h

32022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 

Xerrada presencial amb opció telemàtica 
(Biblioteca Ca l’Oliveres). 

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat



Des del minut zero els pares i mares són un referent 
en tots els aspectes. Però el que dona la particularitat 
a cada família són els valors, la comunicació, entre 
d’altres. Des dels primers moments estem transmeten 
rol parental i cal veure com l’acompanyament des 
d’aquests primers moments fins als 3 anys.  
A càrrec de la Diputació de Barcelona.
Famílies amb fills/es de 0 a 3 anys.

EINES PER AJUDAR ELS FILLS I FILLES 
A CRÉIXER. DESENVOLUPAMENT DEL 
NADÓ. ROL PARENTAL
Data pendent de confirmar

42022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 

Xerrada telemàtica.

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat



52022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 

Es compartiran i clarificaran situacions de risc 
d’assetjament i es buscaran estratègies per fomentar 
canvis i afavorir l’acompanyament positiu i l’autonomia 
dels fills en la infantessa. Així mateix, les famílies podran 
identificar quan cal buscar ajuda i quan no, l’aparició dels 
primers perfils de líders negatius, com els assetjadors 
també són víctimes, també necessiten ajuda. I sobretot 
com detectar les primeres situacions d’assetjament i 
començar a treballar-hi. 
A càrrec de la Diputació de Barcelona.
Famílies amb fills/es de 6 a 12 anys.

Xerrada telemàtica. 

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat

ASSETJAMENT. EINES I ESTRATÈGIES PER 
EVITAR I PER ACTUAR QUAN APAREIX
Data pendent de confirmar



62022/23
Programa de formació 
i suport a les famílies 

Es compartiran i clarificaran situacions de risc 
d’assetjament i es buscaran estratègies per fomentar 
canvis i afavorir l’acompanyament positiu i l’autonomia 
dels fills. Com enfortir-los per tal d’evitar relacions 
negatives amb els joves i el seu entorn. Així mateix, les 
famílies podran identificar quan cal buscar ajuda i quan 
no, com els assetjadors també són víctimes, també 
necessiten ajuda. I sobretot com detectar l’assetjament 
en la fase inicial. 
A càrrec de la Diputació de Barcelona.
Famílies amb fills/es de 12 a 16 anys.

Xerrada telemàtica. 

Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció 
prèvia a llicamunt.cat

ASSETJAMENT. EINES I ESTRATÈGIES PER 
EVITAR I PER ACTUAR QUAN APAREIX
Data pendent de confirmar


