
Els límits són necessaris per educar als nens i nenes i guiar-los en el camí de la vida. A més, a

través dels límits entenen com han de comportar-se i relacionar-se sanament amb altres

persones per ser feliços. La Disciplina Positiva no es basa en criar amb límits imposats per l'adult,

sinó que es tracta d'una filosofia educativa basada en l'ensenyament profund i conscient, perquè

sigui el propi nen o nena qui reflexioni sobre les conseqüències dels seus actes i busqui solucions

EDUCAR EN CALMA AMB
DISCIPLINA POSITIVA
Com educar des de l’amor? Des de la

serenor i la pau? Sense càstigs pero amb

normes i límits.

Coneixerem les claus de la disciplina

positiva i els seus principis.

NADAL I REGALS CONSCIENTS
El fet de saber què regalar és molt subjectiu.

Podem basar-nos amb l'edat de l'infant i triar

joguines per l'etapa en la que es troba, però

el més important és OBSERVAR al nen o a la

nena, perquè no tots i totes tenen les

mateixes necessitats, ni interessos.

Us proposo canviar la pregunta "Què puc

regalar…?" per “Com saber observar el què

necessita?”

Reflexionem i convertim un Nadal conscient.

DISSENY D'ESPAIS MONTESSORI
Què és la filosofia Montessori? Com crear un

ambient Montessori a casa, materials i

activitats...

*(Només novembre-desembre)

CONTROL D'ESFINTERS
Acompanyar el procés del control

d'esfínters per quan el nen o nena estigui

preparat o preparada i decidexi deixar-lo

XERRADES (1h/1h30min)
ACOMPANYAMENT EMOCIONAL EN INFANTS
Com gestionar les rebequeries, els gelos, la tristesa, com acompanyar-los perquè siguin

emocionalment competents.

LÍMITS RESPECTUOSOS DES DE LA DISCIPLINA POSITIVA

Preu a
consultar



TALLERS EN FAMÍLIA
(1h/1h30min)

CONTE CONTES
És l'hora del conte! Gaudir de l'escolta

activa amb els contes, d'una manera molt

atractiva (amb ombres, amb llums, amb

titelles...)

LA TAULA DE LLUM
Jocs per explorar el món de les llum i els

colors a través de la taula de llum amb

diferents materials (líquids, sòlids, blocs de

construcció...)

     * Pot constar de 4 sessions (a cada

sessió es presentaran diferents tipus de

material, d'aquesta manera no

s'introdueixen tots de cop i el joc és més

ordenat).

L'OBRADOR DE SORRA
És una proposta de joc que

consisteix en la manipulació 

amb sorra fina, a través d'uns 

materials seleccionats en detall per a que

es doni un tipus de joc conscient i cuidat. 

Els infants, manipulen i investiguen

lliurement a través de la sorra.

ARGILA, INFANTS I NATURA

LLUM NEGRA: FLUORESCÈNCIA I
FOSFORESCÈNCIA
La llum negra ofereix un ambient màgic on

es pot executar el joc de construccions,

crear art i dibuixar, manipular amb

plastilina fluorescent, joc sensorial amb

líquids, joc sensorial amb sòlids, moviment i

expressió i planells fosforescents, banyera

fluorescent i màgia i més màgia!

El fang és un regal per a tots els sentits.

Experimentar amb fang i amb els elements

de la natura descobreix als infants un món

de possibilitats per estimular els sentits i

estimular la percepció tridimensional.

JOCS D'EXPERIMENTACIÓ
El joc d'experimentació és molt important

per aqutestes primeres edats dels infants, ja

que a través d'aquesta, exploren,

descobreixen i entenen el món. Però tots

sabem que fer-ho a casa és força complicat,

per aquest motiu es fan un seguit de

propsotes d'experimentació: xocolata, fang,

nata, glaçons...
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Per més informació

info@volacreaviu.com
www.volacreaviu.com
@volacreaviu_gemma

PANELL DE PINTURA
Consisteix en una pissarra transparent. És

un material que aporta una gran riquesa.

La transparència permet veure el que es

troba en la part de darrere per poder

copiar-ho i en fer-ho, s'estableixen

connexions que contribueixen a la

comprensió de la relació de la grandària

de la cara respecte al cos, la forma de les

orelles, l'altura del front, el color dels ulls,

la forma dels cabells, el reflex de la

lluentor en els ulls…

MOVIMENT LLIURE
Taller d'infants en moviment a partir del

mobiliari Pikler (triangles petits i grans,

rampes, cubs, túnel de gateig, tarimes, etc.)


