PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
Massatge infantil (per a famílies amb nadons de 0 a 9 mesos)
Ja tenim un fill (per a famílies amb nadons de 0 a 1 any. 2017)

MASSATGE INFANTIL
Una de les formes més agradables i fàcils per comunicar-se amb el nadó i establir-hi una relació
corporal i emocional. L’amor, les carícies i l’afecte
entre l’infant i les persones que l’envolten tenen
un important efecte positiu sobre el seu desenvolupament durant els primers anys de vida.
Una de las formas más agradables y fáciles para
comunicarse con el bebé y para establecer con él
una relación corporal y emocional. El amor, las caricias y el afecto entre el bebé y las personas de su
entorno tienen un importante efecto positivo sobre
su desarrollo durante los primeros años de vida.

Data Inici: 15/11
5 sessions setmanals
Dimecres capvespre
(de 16.30 a 17.30 h)
EI Cap de Creus
(Sala Psico)
Borja Moll, 34 · Maó
12€ (tot el curs)

JA TENIM UN FILL
Un espai de trobada adreçat a mares i pares que
acaben de tenir descendència. Un espai per compartir les vivències i experiències viscudes, un
espai d’intercanvi amb altres progenitors i professionals, i un espai acollidor per rebre suport i informació per comprendre millor el vostre infant.
Un espacio de encuentro dirigido a madres y padres que acaban de tener descendencia. Un espacio
para compartir vivencias y experiencias, un espacio
de intercambio con otros progenitores y profesionales, y un espacio acogedor para recibir apoyo e
información para comprender mejor a su bebé.

Data Inici: 10/01
Sessions setmanals
De gener a juny
Dimecres capvespre
(de 16.30 a 18 h)
EI Cap de Creus
(Sala Psico)
Borja Moll, 34 · Maó
12€ al mes

Incripcions i informació al Servei d’Educació de l’Ajuntament de Maó,
per telèfon, al 971 356 700 o per correu electrònic a educacio@ajmao.org

DL: ME-769/2017

