Al servei dels pares en
la tasca educativa
Visiteu la nostra web d’articles i vídeos sobre el matrimoni
i l’educació dels fills, propostes d’oci familiar gratuïtes i un
espai de debat sobre temes d’educació.
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ESCOLA DE PARES
Avantis és una escola de famílies on els principals protagonistes
de l’educació són els pares, als qui correspon la indelegable tasca
d’educar cadascun dels seus fills. De la mateixa manera que per
desenvolupar amb eficàcia la nostra professió ens preparem
amb una formació específica; també necessitem aprendre a dur
a terme el nostre projecte familiar.

TÀNDEM
Conquerir l’amor matrimonial és cosa de dos, per això oferim aquest
curs als homes i dones que desitgin estimar-se plenament des de les
seves diferències i que vulguin construir una vida familiar satisfactòria.
El propòsit d’aquest curs és millorar el diàleg conjugal com a font
indiscutible de la qualitat del projecte familiar.

Per això a Avantis posem a la vostra disposició l’Escola de
Pares que, amb la col·laboració de l’AMPA, us ofereix un ventall
d’activitats formatives.

Dates:

Cursos d’orientació familiar
Els COF ofereixen un espai de diàleg per a cada matrimoni en el qual
es proporcionen eines que ajuden a millorar els propis pares, la seva
tasca educativa amb els fills i, com a conseqüència, la dinàmica
familiar.
Horari:
17-19:30h.
Hi haurà servei gratuït de guarderia.
COF PRIMERES PASSES
Durant els primers anys de vida es configuren les bases de la felicitat de
cada nen i nena. En aquest programa es prepara els matrimonis amb
fills de 0 a 3 anys per a que coneguin els principals marcs pedagògics
i aprenguin a donar les primeres passes en l’educació dels fills.
Dates:

2, 9 i 23 de febrer
9, 16 i 23 de març

Dirigit a: Matrimonis amb fills de 0, 1, 2 i 3 anys.
Ubicació: Menjador d’alumnes d’Avantis
Preu:
95 euros

AMB UN PEU A AVANTIS
OBRIM LES NOSTRES PORTES
Per tal que pugueu conèixer el nostre projecte educatiu i visitar
les instal·lacions, a Avantis dediquem cinc tardes a l’any a fer una
visita guiada per l’escola, i explicar-vos amb detall com ajudem
a créixer els nostres alumnes. En aquestes visites, també podeu
sol·licitar una entrevista personal per aclarir dubtes.

2, 9 i 23 de febrer
9, i 16 de març

Dirigit a: Tots els matrimonis
Ubicació: Menjador de P-3
Preu:
90 euros

COF PRIMERES CONVERSES
Amb aquest programa es descobreix la necessitat de construir
una veritable vida de família i de treballar eficaçment en l’exercici
de l’autoritat. Ara és el moment d’aprofitar la incipient capacitat de
conversa dels fills per a que la tasca educativa sigui eficaç.
Dates:

Dirigit a:

2, 9 i 23 de febrer
9, 16 i 23 de març

Pares amb fills a
P-3 i P-4
Ubicació: Aula de
psicomotricitat
Preu:
95 euros

Grup de pares durant una de les sessions

PUC MILLORAR COM A PARE?
Aquest programa té l’objectiu d’ajudar a reforçar la importància de
la figura paterna en l’educació infantil; per aquest motiu és un curs
dirigit només a homes.
Dates:

6, 13, 20 i 27 de maig

Horari:
Preu:

20:30h
40 euros

Dates:

25 d’octubre
22 de novembre
17 de gener
23 de febrer (11h)
4 d’abril

Horari:

18-19.30 h.

VOLEU VEURE AVANTIS EN FUNCIONAMENT?
Els pares que vulgueu conèixer de prop com és un dia a la nostra
escola, esteu convidats a la Jornada de Portes Obertes en horari
lectiu.
Data:

8 de març

Horari:

de 10 a 13h i
de 15:30h a 16:30h.
Més informació: Montse Font (m.font@avantis.edu.es).

