
 

Presentació 

 
El Consell Comarcal del Berguedà i els 
ajuntaments de la comarca treballem en la  
prevenció  del  consum de  drogues en   
els àmbits  educatiu-escolar,   familiar,    
comunitari  i   sanitari.   Des   d’aquesta    
perspectiva, i amb la voluntat de coordinar-
nos amb  altres   professionals   (salut,  
educació,   serveis socials, joventut...), en 
el marc del Berguedà  en  Xarxa  s’ha 
constituït una  comissió  de  treball  per  
desplegar  el  Pla marc  de  prevenció  de  
drogodependències  del Berguedà. 

 

La  família,  com   a  principal  agent      
d’influència en el desenvolupament de la 
personalitat de l’individu,  representa un 
àmbit privilegiat per prevenir l’ús, l’abús i la 
dependència de les drogues. En aquesta 
línia, dins  el  Pla  marc de prevenció de 
drogodependències  del  Berguedà,  es 
realitzen accions preventives i d’intervenció 
destinades a les famílies amb l’objectiu  de  
reforçar la capacitat de pares i mares en la 
tasca educativa i  oferir-los suport emocio-
nal durant tot el procés. 
 
 
En aquesta ocasió ús oferim  un taller, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, en 
el qual s’identificaran, es treballaran i es 
desenvoluparan habilitats educatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimecres 

6, 13 i 20 de març de 2013  

De 18 a 20 h 

TALLER 

COM APRENDRE A POSAR 

NORMES I LÍMITS ALS 

NOSTRES FILLS 

 

Adreçat a pares  i  mares   de   
joves i  adolescents. 



 
Objectius 
 
− Afavorir el  benestar  emocional  en l’àmbit 

familiar. 
 
− Dotar d’estratègies d’intervenció educativa 

als pares i a les mares  per millorar  la  
conducta dels seus fills i filles. 

 
−  Aconseguir que els pares i les mares es 

facin protagonistes actius i eficients en  
l’educació dels seus filles i filles. 

 
− Potenciar  les capacitats de pares i mares 

per a  detectar situacions de risc i facilitar 
l’accés de les famílies als serveis especia-
litzats en assessorament i intervenció. 

 
 
Formador 
 
Julio Mingueza Ortega,  professional del 
centre SPOTT,  expert  en  tallers per  a  
famílies . SPOTT és un centre de prevenció 
i intervenció en drogodependències de la 
Diputació de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

Programa 
 
El taller consta de tres sessions. No es 
possible assistir a una sola sessió. 
 
1a sessió 6 de març 
Comunicació interpersonal 
2a sessió 13 de març 
Normes i límits 
3a sessió 20 de març 
Educació  emocional (gestió de  les 
emocions) 
 
 
Lloc  
 
Cambra de Comerç de Barcelona .  
Delegació del Berguedà 
C. Rafael Casanova, 6  
Berga 
 

 

Butlleta d’inscripció 
Com aprendre a posar normes i 
límits als nostres fills. 
 

Nom i cognoms: 

................................................. 
Adreça: 

................................................. 
Codi postal i població: 

................................................. 
Telèfon: 

................................................. 
Adreça electrònica: 

................................................. 
 

Signatura de la persona interessada. 

      

 

 

Formació per a pares i 

mares 

Inscripció: 

Inscripció 
− Gratuïta 
− Places l imitades per ordre 

d’inscripció 
− Cal confirmar l’assistència abans 

del 22 de febrer , mitjançant 
l ’enviament  de la  but l le ta 
d’inscripció al fax 938 22 09 55  o al 
correu npadros@ccbergueda.cat 

  - Per a més informació: 
Tel.  938 213 553 
 


