
CRIANÇA I JOC EN 
FAMÍLIA

És una proposta que acull a famílies amb bebès de 0 a 12 
mesos, Pares i Mares que estan endinsats en el món de la 

maternitat i paternitat. 
Es tracta d’un espai on es respira amor, respecte i escolta, 
acompanyant a cada família dins del grup, tenint en compte la 

realitat que esta vivint cadascú  i afavorint la criança en 
comunitat. 

El fet d’estar en grup, veient altres realitats, sentir-se 
escoltat i compresos, entre famílies que estan vivint un 

moment molt semblant i un dels més transformadors i bonics 
de la vida, fa que puguin sentir-se més segurs i empoderats 

amb les decisions que prenen en el dia a dia. 
Una trobada setmanal o trobades esporàdiques, on es 

comparteixen jocs, cançons, propostes, vivències, 
preocupacions, dubtes, emocions... i son continguts i 

acompanyats amb respecte i empatía. 

Poden sorgir i tractar-se temes com : 
 

-El plor i la son, consciència emocional (conexió, 
necessitats), moments evolutius. 

-L’alletament i la introducció de sòlids. 
-Desenvolupament motriu-Llibertat de Moviment. 

-La importància del tacte ( massatges i 
carícies). 

-La convivència a casa, en el cas de tenir un 
segon fill. 

-Emocions íntimes de la mare i/o el pare. 
-El joc, quin tipus de joguines i materials oferim 
al nadó, segons el moment evolutiu en què es 

troba. 
-Les diferents etapes per les que passa un 

bebè del naixement fins als 12 mesos. 
 
 

L’escolta a cada família, amb empatía i entenent 
que cada maternitat i paternitat son úniques, fa 
que sentin la seva realitat com a única i valuosa, 
i d’aquesta manera, des de la pròpia seguretat, 
puguin prendre les decisions de forma segura i 

empoderada. Els protagonistes son ells i els 
seus bebès, d’aquesta manera el grup tindrà 

vida pròpia, tot i tenir una organització pensada, 
cada trobada pot variar en funció de les 

necessitats d’aquell dia. Així és com realment es 
pot acompanyar en el present, al costat de 
cada família en el moment que estan vivint. 
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"OBJECTIUS: 
 
• Promoure l’escolta i el respecte entre les famílies del 
grup. 
• Establir relacions que empoderin a les famílies, per 
viure una maternitat plena i amb criteri propi. 
• Afavorir l’espai per al benestar de les famílies, tot 
creant un clima de calidesa on es pugui estar còmode. 
• Oferir propostes que afavoreixin i/o enforteixin el 
vincle mare/pare-nadó. 
• Acompanyar en el camí de la maternitat i paternitat 
observant les necessitats del grup. 
• Respectar cada decisió com única i acompanyar-los 
amb empatia. 
• Cuidar la relació mare-bebé, promovent el vincle a 
través de propostes. 
• Crear un espai de confiança plena, cuidant les 
emocions i vivències que puguin sorgir. 
• Elaborar propostes per compartir en grup i de forma 
individual, que permetin la coneixença, el compartir 
experiències… 
• Donar prioritat a les necessitats que sorgeixen des de 
les famílies, mantenint la naturalitat del grup, 
acompanyant el moment present. 
• Oferir recursos de joc i materials per a que puguin 
realitzar-ho també a casa, ampliant així el ventall de 
possibilitats. 

"

"

Cada sessió està pensada en oferir al grup joc i 
propostes, cançons.. tenint en compte el moment 

evolutiu en el que es troben els infants. 
 Afavorint i enfortint així el vincle, l’escolta,... a 
l’hora que compartim una estona de diversió, 
alegria, i moltes idees i cançons per fer-les 

també a casa. A mesura que es dona la sessió, de 
forma natural, poden sorgir converses, 

reflexions, vivències...  i de vegades també 
sófereix alguna dinàmica, per poder comprendre 
millor des de la pròpia pell, aspectes importants 
en l’acompanyament respectuòs cap a l’infant.



"Com a materials i propostes permanents en 
cada trobada n’hi haurà: 
• La Panera dels Tresors. 
• Sonalls de vímet, fusta, fil. 
• Pilotes de diferents textures. 
• Robes. 
-Estructures de fusta Pikler. 
• Cançons de falda,Cançons sobre la pell. 
• Objectes, materials desestructurats. 
Etc... 
Materials, experimentacions ocasionals : 
• Fruits de temporada : carbasses, pinyes, 
petxines 
• Flors i herbes aromàtiques. 
• Pastes per pintar (pintura de dits casolana) 
• Massa per fer petjada o la mà. 
• PA rallat, Sorra 
• Ampolles sensorials. 
• Bosses per als sentits. 
• Robes per al balanceig i per jugar. 
• Plomes per al joc i les carícies. 
• Música. 
Etc... 

EL GRUP, HORARIS  
    - El grup està pensat per un màxim de 8
famílies, on poden assistir mare-pare i nadó,
pot variar segons el tipus d’espai del que es
disposi. 
- Un matí de 10 a 11.30h a la setmana  (subjecte a
modificacions) 
- Taller de 4 sessions ( o el que es desitji) de 
 1 h i mitja. 
Inclou:   
-Materials permanents per a cada sessió. 
-Materials ocasionals per oferir propostes. 
-Un diari personal per omplir de vivències i
fotografies, cada família. 
-Articles per llegir que siguin d’interès pels
temes que es van tractant. 
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