
 
TALLER per a FAMÍLIES amb  fills/es ADOLESCENTS 
 

L’adolescència és una etapa de 
traspàs. Deixar la infantesa i entrar 
en el món adult, requereix un 
procés emocional complexa, tant 
pels joves com per a les famílies. 
 
PER A QUÈ un GRUP de FAMILIES :  
 
- Compartir les experiències de fer 
de pares i mares, amb altres famílies 
que es troben en circumstàncies 
semblants, orientats per una 
psicòloga infantil i de família. 
- Parlar d’aquells temes quotidians 

que ens preocupen i ens ocupen, fins arribar a angoixar-nos, i veure altres formes 
d’organització, altres estratègies educatives, etc, que ens permetin  donar-hi la volta . 
- Pujar l’autoestima com a pares i mares, recuperant la confiança i l’autoritat.-ho, si cal. Pensar 
sobre nosaltres mateixos, per aprendre a actuar reflexivament i no tant impulsivament.  
 

COM ES PLANTEJARÀ EL TALLER 
L’acompanyament psicològic que us proposo és: 
-  Sistèmic, és a dir, entenem que qualsevol canvi en un dels components de la família té 

repercussió en tots els altres, i per tant,  posarem atenció a tots els membres. 
- Emocional, és a dir, escoltant què sentim, què ens diuen les nostres intuïcions, per tal de 

poder gestionar-les (a voltes acceptant-les i en altres canviant-les). 
- Teòric- pràctic. Es farà referència a coneixements de psicologia que ens ajudin a entendre 

el que fem, i es proposaran exercicis pràctics per tal de poder vivenciar el que parlem.  
 

TEMES  POSSIBLES  (Els temes els escollirà el grup) 
- Que implica fer-se gran en un món competitiu i consumista 
- La descoberta de la sexualitat i els afectes 
- El meu lloc en el grup d’amistats 
- Pantalles, intimitat, addicció,... 
- Relació i vincles familiars en aquesta etapa 
- Els pactes i els límits 
- Acords i desacords familiars en vers als adolescents,..... 
 

QUAN/QUANT:20’30h , de 22’30 h,  un dilluns al mes 
 

PREU: 25 euros per persona al mes i 20 per persona, si venen la parella. Si paga tot de cop: 
180 e per persona i si es ve amb la parella, 120 e per persona.  El compromís amb el grup i el 
pagaments és per tot el curs, encara que s’aboni per mesos. 
 

ACOMPANYAT PER:    Sílvia Palou Vicens,  
Psicòloga (col 1970) familiar i mestra, formada en pedagogia sistèmica i constel·lacions 
familiars i TCI.. Responsable del Centre de Cultura familiars sistèmica 3SENTITS de Cardedeu. 


