Espais
Familiars

Espais Familiars
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

D’octubre de 2021 a juliol de 2022

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Benestar Social

Espais Familiars

D’octubre de 2021 a juliol de 2022
• Espais de joc i relació amb acompanyament especialitzat
• Sessions setmanals per a famílies amb fills/es fins el 6 anys on compartir
la criança amb altres famílies
• Proposta d’activitats educatives i de joc lliure on els infants i les famílies
poden gaudir d’estar junts, desplegar-se i créixer en harmonia

Grups
Espai Familiar Nadons (fins a 1 any)

Dijous · 11-13.30 h · Casa Lila · Platja d’Aro
• Sessió de massatge infantil, de joc i de relació
• Temps d’autocura i infusió
• Sessió de joc i relació

Espai Familiar Petits (nascuts 2020 i 2021 · A partir 1 any)
Dilluns · 17-18.30 h · Llar d’Infants Municipal · Platja d’Aro
• Sessió d’acollida i joc lliure
• Temps de berenar i cercle de famílies
• Proposta activitat de joc i relació

Espai Familiar Mitjans (nascuts 2019)

Dimarts · 17-18.30 h · Llar d’Infants Municipal · Platja d’Aro
• Sessió d’acollida i joc lliure
• Temps de berenar i cercle de famílies
• Proposta activitat de joc i relació

Espai Familiar Grans (nascuts 2016, 2017 o 2018)

Dimecres · 17-19 h · Llar d’Infants Municipal · Platja d’Aro
• Sessió d’acollida i joc lliure
• Temps de berenar i cercle de famílies
• Proposta activitat de joc i relació

Inscripcions
Per correu electrònic a espaisfamiliars@platjadaro.com
O per telèfon al 655 567 684

Espai Familiar Nadó

Inscripcions obertes durant tot l’any

Espais Familiars Grups Petits, Mitjans i Grans
Del 15 al 24 de setembre de 2021

Preu

Quota del curs · 50 eruros per família (tot el curs)

Espai d’assessorament i suport familiar individualitzat
Es tracta d’un servei d’acompanyament familiar on per mitjà de sessions
individuals concertades, les famílies tindran un suport especialitzat per
sostenir tot allò que els inquieta, crear junts els canvis que els portaran a
un major benestar familiar, ampliar la mirada envers els seus infants i les
necessitat d’aquests, trobar un equilibri sa en les relacions de parella amb
fills/es per tal de créixer en harmonia i de forma saludable.
• Servei d’acompanyament familiar
• Sessions individuals concertades
• Professionals especialitzats
Horari matí: dimecres · 9-13 h
Horari tarda: dilluns · 16:30-20 h
Adreçat a famílies amb fills de 0 a 6 anys
Cal demanar cita prèvia · T 655 567 684

