Ens podeu trobar:

Educadors a domicili
per donar-vos suport:

C/Sant Ramón Nonat 18, baixos.
08028 Barcelona Telèfon: 656.849.656

L’Institut de Salut
i Assessorament per a la Família,
us ofereix:

A Internet:
Quan aprofundim en el vostre cas, des de

ISAF, valorarem la possibilitat d’enviar educadors a casa vostra, per donar-vos un cop
de mà amb els canvis educatius que aneu
aplicant a la vostre família.

www.isaf.es

info@isaf.es
isaf.institut@gmail.com
A les Xarxes Socials:
isaf.centre

isaf_institut

Com arribararribar-hi:

Què faran?:

L5 (Collblanc)
Bus: 15, 54, 56, 57, 157
TRAM (parada Av. Xile)

- Indicar-vos quan seria el moment idoni
per aplicar els canvis.
- Donar-vos suport per portar-ho a terme.
- Fer un seguiment dels canvis i enfortir-los
en el temps.
- Ajudar en l’aplicació concreta a cada cas.
- Gaudir dels canvis amb tota la família.
- Supervisar-vos, si convé.

Patrocinen aquest projecte:

XERRADES I
COACHING
PER
MARES I PARES

XERRADES I COACHING
PER MARES I PARES
Moltes vegades ens menjaríem els nostres fills i
filles per les satisfaccions que ens donen i l'estimació mútua que ens tenim, malgrat això ens
atabalem o sentim que perdem el control amb
l'educació de les
seves vides.

També els hi volem transmetre
valors coherents
i una bona conducta que els
ajudi a ser autònoms i responsaEls primers anys
bles. Unes normes i tasques que els adults no tenim cap recepta estàndard per transmetre-les, ja que cada
infant es un món.

Des de l’Institut de Salut i Assessorament per a
la Família, us presenta les Xerrades i Coaching
per Mares i Pares,
Pares per poder gaudir de l'educació dels nostres fills i filles com ens pertoca.

Una iniciativa per conèixer a fons com
educar amb responsabilitat i coherència.,
alhora amb tranquil·litat
tranquil litat per gaudirgaudir-ne.

A l’ISAF volem:
incentivar la relació
entre familiars.
- aprendre a educar
amb coherència.
- millorar les relacions
personals.
- aconseguir una relació
amb el món més oberta
- gaudir del fet d’educar

Podeu escollir els temes que desitgeu,
segons les edats dels vostres fills i filles, i
la temática que necessiteu.

-

I quines sessions realitzarem?
A l’etapa bressol: els primers dies, per què ploren?, enrabiades, correcta alimentació, vacunes i
malalties pròpies, control d’esfínters,
primera
separació dels pares i mares, primera escolarització, primers límits.
Viure la infància plegats

I com ho farem?
- Amb sessions amenes, disteses i vivencials per part
d’educadors, terapeutes, psicòlegs, pediatres i metges,
per entendre "in situ" com aplicar les tècniques explicades.

Les sessions serán de dues hores, amb teoria,,
pràctica i debat final. Podreu plantejar dubtes i
buscarem solucions aplicables a la vostra familia.

A qui li pot interessar?
- A mares i pares, filles i fills, per millorar les relacions familiars i l'estimació que ens tenim.
- A les famílies que puguin tenir algun conflicte familiar
i el vulguin resoldre.
- A professionals de l’educació per aprofundir en els
avantatges i desavantatges d’educar en un món com
l’actual.

A l’etapa infantil: enrabiades i baralles, la família, la
higiene, tecnologies, jocs, resolució de conflictes,
pors, límits, el naixement d’un germà, prevenció
de l’obesitat i esport.
A l’etapa primària: autoestima i autonomia, educar
en valors, drets i deures, hàbits bàsics de salut,
comunicació dintre la família, límits i responsabilitat,
premiar, castigar, prevenció abusos.
A l’etapa secundària:
i les bones relacions,
prevenció de drogodependències, gestió primera economia, límits i
pors i baralles entre
germans.

adolescència i risc, l’oci

A la joventut: estudis i
primera feina, emancipació, sortir a la societat.
Viure be l’adolescència

