
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa, mitjançant les escoletes municipals, 
vol posar en marxa un nou projecte.

Arran de la gran acceptació que han tingut, any rere any, les xerrades dirigides a famílies
amb infants de 0 a 3 anys que s’han ofert en programes anteriors, enguany les escoletes
municipals s’han proposat crear un nou projecte on les famílies puguin participar més,
compartir  els dubtes i  les angoixes que poden sorgir en aquesta etapa en companyia
d’altres adults, beneficiar-se de les propostes dirigides per diferents professionals i, en
definitiva, gaudir d’uns tallers on podran aprendre de manera pràctica i vivencial.

Són uns tallers destinats a famílies, és a dir, pares i mares amb infants de 0 a 3 anys, on
es tractaran diferents temàtiques que ens ajudin en el nostre dia a dia en l’educació i cura
dels nostres fills i filles.

Per altra banda, no volem oblidar-nos de les embarassades. Per això també s’oferiran
tallers que puguin ajudar-les en aquest procés, gaudint del seu estat en tot moment.

Els tallers es portaran a terme entre el 15 de març fins al 23 de maig de 2018.

ELS DIFERENTS TALLERS QUE S’OFERIRAN SÓN ELS SEGÜENTS:

A L’EI ESCOLETA CAN CANTÓ ES PORTARAN A TERME ELS  TALLERS
PER A PARES I MARES (hi haurà una sala, amb personal qualificat, per a 
que els vostres fills i filles puguin jugar, mentre us esperen)
A LES 17.00 h.

TALLER PONENT DATA

LA FORÇA DE LA VEU BRIGITTE BOBET          1 SESSIÓ   15/03/18     DIJOUS
ALIMENTACIÓ  ADRIANA MOLINA      1 SESSIÓ    22/03/18    DIJOUS
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL   MÓNICA YERN                   1ª SESSIÓ  12/04/18    DIJOUS

     2ª SESSIÓ  19/04/18    DIJOUS
DISCIPLINA POSITIVA MARÍA RODRÍGUEZ        1ª SESSIÓ   26/04/18   DIJOUS

     2ª SESSIÓ   03/05/18   DIJOUS
MINDFULLNES MANUELA LÓPEZ      1 SESSIÓ    10/05/18   DIJOUS
PREVENCIÓ DE MALALTIES IB-SALUT      1 SESSIÓ    17/05/18   DIJOUS
LA IMPORTÀNCIA DELS SENTITS   TOCU      1 SESSIÓ    21/05/18   DILLUNS
E. EMOCIONAL I AUTOESTIMA MANUELA LÓPEZ              1 SESSIÓ    23/05/18   DIMECRES

A L’EI S’ESCOLETA DE VILA, S’OFERIRAN ELS TALLERS PER A EMBARASSADES
A LES 17.00 h (només per a embarassades)

TALLER PONENT DATA

IOGA RUTH COTAINA      1ª SESSIÓ  15/03/18   DIJOUS
     2ª SESSIÓ  22/03/18   DIJOUS

RELAXACIÓ RUTH COTAINA      1ª SESSIÓ  26/04/18   DIJOUS
     2ª SESSIÓ  03/05/18   DIJOUS

Podreu apuntar-vos a tants tallers com vulgueu, només heu de tenir en compte, que els 
que tenen dues sessions, són les dues per a un sol grup, haureu d’assistir a les dues 
sessions.



Dades: Del 15 de març al 23 de maig de 2018.

Inscripcions: Del 27 de febrer fins al 06 de març de 2018.
Les  inscripcions  es  realitzaran  a  la  Seu  Electrònica  i  al
Registre  d'Entrada  de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  Edifici  sa
Colomina, carrer canàries, núm.35 – baixos.

Documentació necessària:
Imprès sol·licitud

PLACES LIMITADES- Les places seran atorgades per ordre d’inscripció. Tendran
preferència  les  famílies  residents  al  municipi  d’Eivissa.  La  llista  d'admesos  es
penjarà  a les escoletes i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa divendres 09 de
març de 2018.


