
ESCOLETA DE MARES I PARES

Un espai on aprendrem a ser mares i pares durant el camí, a base d’assaig i

error, l’experiència ens dóna l’aprenentatge, però segur que hi ha moltes coses

que et podien haver agradat saber abans, en aquests tallers et facilitarem

eines pràctiques pel dia a dia, i informació sobre diferents aspectes emocionals

del teu fill@, per a què puguis sentir-te més preparad@ per passar

l’experiència més meravellosa i alhora difícil que ens posa la vida. T’hi

esperem!

Metodologia: sessions setmanals que farem entorn l’etapa del nadó, des de

que arribem a casa amb el nou membre de la família, fins als 5 anys.

A més comptarem amb diferents professionals del CAP de Can Gibert.

Temàtica:

De 0 a 3 mesos. Ens adaptem

De 4 a 7 mesos. Canvis (llet materna, retorn a la feina i alimentació 

complementària)

De 8 al primer any (camina, cures de la llar)

Els terribles 2

Comença el cole!

Les terribles 5!

Facilitadores: Silvia Sosa (psicòloga social) i  Lucía Suárez (Psicòloga social, 

doula i assessora de lactància) 

Durada: 15 d’octubre de 2021 a 17 de desembre de 2021 

Horari: divendres, d’11 a 12.30  h



“TROBADES EN CLAU FEMENINA”                

Espai presencial de trobada per a dones, en el que d’una forma distesa i

espontània les dones posen en comú experiències de vida d’una forma

respectuosa e inclusiva a qualsevol estil de vida, tradició cultural i etapa vital.

Metodologia: les dinamitzadores, de forma improvisada decideixen utilitzar

eines que coneixen, i poden facilitar la participació i comunicació entre les

participants.

Conductores: Lucía Suárez (psicòloga social) i Montse García (facilitadora

d’espais per la dona)

Durada: 13 d’octubre de 2021 a 15 de juny de 2022 

Horari: dimecres, de 10 a 11.30  h

COL.LOQUIS EN CLAU FEMENINA 

Ens reunirem una vegada al mes per exposar, debatre i reflexionar sobre temes

d’actualitat que ens involucren a les dones. És un espai respectuós i segur, on

totes les idees són benvingudes per desenvolupar-nos amb llibertat en Clau

Femenina.

Conductores: Lucía Suárez (psicòloga social) i Montserrat García (facilitadora

espais per la dona)

Horari: dissabte de 10 a 11.30 h

Dies: 20 nov, 15 gen, 19 feb, 19 març, 9 abril, 21 maig i 11 juny

Ho organitza: Associación Mayla i Centre Cívic Santa Eugènia

Més informació:


