
Curs escolar 2021-2022

Més informació i inscripcions a
www.centelles.cat/centellesfamilies

Les places als tallers són limitades
i s’adjudicaran de forma proporcional 
per a tots els centres d’ensenyament 
d’acord a la data d’inscripció.
Un cop inscrits, cal avisar si al final
no s’hi pot assistir.

www.centelles.cat/centellesfamilies

Centelles Famílies és un espai amb la 
participació de totes les AFAS de Centelles 
per oferir formació i espais de reflexió 
col·lectiva per a famílies, amb l’objectiu de 
millorar els seus coneixements, eines i 
recursos per a l’educació i la criança dels 
seus fills i filles.

Volem contribuir a la millora de les relacions 
familiars, l’educació i el benestar dels 
infants, adolescents, joves i de les famílies. www.centelles.cat/centellesfamilies



OCTUBRE

dijous

7
2021

Casal Francesc Macià
20h

NOVEMBRE
2021

diumenge

14
dijous

25
NOVEMBRE

2021

Escola Ildefons Cerdà
(edi�ci de baix)

Joc de descoberta de 
les Fonts
Sortida per descobrir les 
fonts de Centelles amb
el grup Frikifonts. 
Per a totes les edats.
Cal portar bon calçat i aigua

Properes xerrades
GEN’22 / La neurociència ens ajuda: eines per ajudar els fills
i filles a créixer

MAR’22 / Emocions, xarxes socials i fills. Com els combinem? 

MAR’22 / 8 orientacions per triar escola

MAR-ABR’22 / S’acaba l’ESO…i ara què?

Selecció Natural. 
Parlem de l’assetjament 
escolar
Teatre-debat amb la Fundació 
AC Granollers de grau mitjà

de 10 a 14h
Casal Francesc Macià

20.30h

*Cal inscripció prèvia *Cal inscripció prèvia *Cal inscripció prèvia

Agenda familiar
de Centelles

Hi trobaràs totes les activitats de lleure
per gaudir amb els petits de la casa.

No us en perdreu ni una!

www.centelles.cat/agendafamiliar

Inauguració curs escolar 2021-2022 i
presentació del programa Centelles-Famílies
Horitzons i reptes en la coeducació.
Per una educació basada en la
perspectiva de gènere
amb Gerard Coll-Planas, director del Centre
d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la
Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya


