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Avanç informatiu: Inici de presentació de sol·licituds a partir del 21 de Febrer

TALLERS FORMATIUS PER A PARES I MARES AMB INFANTS DE 3 A 16 ANYS

La Secretaria de Famílies i d’Infància presenta el programa  “Aprendre amb tu”  dins el Programa de formació per a
pares i mares dirigit a les AMPA, altres associacions, fundacions i col·lectius de famílies, el qual preveu, com a principal línia
d’actuació, impartir un conjunt de tallers arreu del territori.

L’objectiu dels tallers és abordar temes concrets que preocupen a les famílies, i proporcionar informacions i recursos que
donin suport a la tasca educativa de les famílies. Els tallers es desenvoluparan mitjançant entitats especialitzades en el
treball relacionat amb els continguts objecte de la matèria que es tractarà, i aniran a càrrec de persones expertes.

L’oferta dels esmentats tallers de formació per a pares i mares amb infants de 3 a 16 anys abastaran els àmbits següents:

- Les drogues i conductes de risc (DCR)

- L’acolliment familiar (AF)

- La diversitat familiar (DF)

- La diferència (CD)

TRAMITACIÓ DELS TALLERS (Programa ‘Aprendre amb tu  ́)

Per tramitar la vostra petició, cal seguir els passos següents:

1) Respectar el format dels documents (Word i Excel) que us presentem adjunts.

2) Descarregar els dos arxius (doc Word i doc Excel) i guardar en el vostre PC.

3) Emplenar el document SOL·LICITUD  (doc Word ) que prèviament heu guardat. Una vegada emplenat, “guardar” i
“tancar” el document (SOL·LICITUD).

4) En cas que el document de sol·licitud en format doc Word, a l’escriure les dades sol·licitades es desconfigura, només
cal que procureu que s’entengui la informació aportada.

5) Emplenar el document BASE DE DADES (doc Excel ) que previament també heu guardat. Una vegada emplenat,
“guardar” i “tancar” el document (BASE DE DADES).

6) Enviar els dos documents que heu emplenat, a l’e-mail seguent: ( formaciofamilies.benestar@gencat.net)

Rebreu per correu electrònic la confirmació que la vostra petició ha estat donada d’alta correctament.

Cal que envieu la vostra petició fins el dia11 de març de 2005.

SOL·LICITUD  
(correspon al punt 3)

BASE DE DADES 
(Correspon al punt 5)

formaciofamilies.benestar@gencat.net


