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CONVERSES PER A NADONS BV21103

Cal inscripció. 43,20 € cicle / 4,80 € sessió 

Horari: Dijous de 17 a 18:30 h.

Professora: Magda Fontanet i altres professionals

14 d' octubre Primers auxilis per nadons i infants

Actuacions bàsiques davant: ennuegament, cremades, traumatismes, febre,  

intoxicacions ... i prevenció de les mateixes. 

11 de novembre Límits que cuiden. Situacions difícils en els infants. (0-6 anys)

Què són i per a què serveixen. L’actitud de l’adult. Comunicació des  de la calma i la 

fermesa.

16 de desembre El joc sensorial i heurístic: els objectes i les paneres (0-2 anys)

Panera dels sentits (0-6 m).Panera dels tresors (7-12 m).El joc heurístic (13-24) .

13 de gener L’inici de l’etapa psicomotriu i el moviment lliure. (0-2 anys)

Una eina d’aprenentatge. L’acompanyament de l’adult. Estratègies per afavorir la seva 

pròpia autonomia.

10 de febrer El son en l’infant. (0-6 anys)

Conèixer el  procés evolutiu del cicles i fases del son. Pautes d’ajuda: indicadors de son, 

contenció i seguretat. Respecte a les diferents adaptacions familiars i necessitats de 

cada infant.

10 de març Jo ho sé fer sol! Fomentar l’autonomia. (0-6 anys)

Una eina d’aprenentatge i una necessitat. Estratègies per aconseguir la seva pròpia 

autonomia.

21 d’abril La comunicació en els moments de cura de l’infant. (0-3 anys)

La llibertat del moviment pel correcte desplegament corporal del nadó. El poso al terra? 

S’ha d’asseure? Cal que gateigi? Respecte pel ritme de cada infant.

12 de maig Alternatives als càstigs i als premis. (0-6 anys i més)

Conèixer el perquè els càstigs i els premis no serveixen a llarg termini. L’actitud de l’adult 

davant de les diferents situacions. Alternatives funcionals.

9 de juny Taller de música i carícies. (0-3 anys)

El poder de la música i les carícies tot jugant amb rimes, contes i cançons. utilitzant 

materials amb imaginació, creativitat i enfortint el vincle pares-fills. 



TALLERS DE CUINA i NUTRICIÓ INFANTIL BV21116

MASSATGE INFANTIL i CRIANÇA DE 0 A 1 ANY

Horari: Dimarts de 17 a 19 h.  

A càrrec de: Isolda Vila Torrelles i  Magda Fontanet

Horari: Dimecres de 10.15 a 11.45 h A càrrec de: Magda Fontanet

BV21100 6 d’octubre - 22 de desembre     Preu: 51.20 € 

BV21101 12 de gener - 30 de març             Preu: 57.60 € 

BV21102 6 d’abril  - 15 de juny                   Preu: 48 € 

Cal portar una manteta o una tovallola i un coixí  

Xarxa de Centres Cívics de Girona

Centre Cívic Barri Vell-Mercadal | C. Cort Reial, 7, 17004 Girona

Tel. 972 010 005  | ccbarrivell@ajgirona.cat | www.girona.cat/ccivics
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La criança és una experiència meravellosa on s'estableixen vincles i sorgeixen

dubtes i angoixes. En aquest espai es vol acompanyar als pares en aquest viatge,

essent respectuosos amb la criança escollida de cada família.

En aquest taller hi poden 

assistir les mares, pares, I 

cuidadors  amb el seu infant,  i  

embarassades o futurs pares

5 d' octubre Alimentació complementaria i el "Baby Lead Wearing"

2 de novembre Les claus d’una alimentació familiar saludable. Proteïnes,

sucres, greixos, vitamines... Perquè són realment importants ? 

14 de desembre  Postres saludables. Fem galetes nadalenques

11 de gener Dinars i sopars saludables. Combinacions i calendari setmanal.

1 de febrer El “Baby Lead Wearing”. Fem receptes.

1 de març Els esmorzars i berenars sense sucres. Làctics o begudes vegetals.

5 d'abril L’alimentació en la pre-adolescència i adolescència.

3 de maig Proteïna animal o vegetal ? Les adequades segons l’edat.

7 de juny Mites i errors de l’alimentació. Aprendre a llegir les etiquetes

nutricionals.

Cal inscripció. 57,60 € cicle / 6,40 € sessió 

IOGA EMBARASSADES 

Horari: Dimecres de 11.15 a 12.30 h A càrrec de: Sandra González (Nuïtat Espai)

Del 6 d’octubre al 22 de desembre (BV21146)               Preu: 78 € / curs trimestral

Del 12 de gener al 30 de març (BV21147)

Del 6 d’abril al 15 de juny (BV21148)

Es fa la inscripció a 

l'activitat amb el nom 

i les dades del nadó 

Amb motiu de les restriccions organitzatives derivades de la pandèmia del COVID-19, les activitats que us

proposem s’organitzaran aplicant les mesures de prevenció i seguretat. L’organització es reserva el dret de

modificar o suspendre alguna de les activitats per causes de força major.


