
CURS D’INICIACIÓ PER A MARES/PARES DE DIA

T’INTERESSA SER MARE O PARE DE DIA? 
VOLS APROFUNDIR EN TEMES DE CRIANÇA EN LA PETITA INFÀNCIA?

Noves

dates!

Presentació primavera 2021
mixta on-line/presencial



El “Curs d’Iniciació per a mares/pares de dia” és

una formació teòrico-vivencial construïda any rere any

des de l’amor i el respecte a la nostra professió. 

Aquest és el nostre equip de formadores:



NOEMÍ DURAN LLUSÀ, tècnica superior d’educació infantil i 
formada en educació viva. Llicenciada en administració i direcció 
d’empreses i tècnica de prevenció de riscos laborals 

“Sóc una apassionada del món de la 
infància i de l’educació.
M’encanten el més petits de la casa i 
des de fa set anys intento aportar el 
meu granet de sorra per tal de donar-
los-hi l’atenció que requereixen, fent de 
mare dia a la meva llar de criança 
Parauletes d’Amor.
Sóc la Presidenta de l’Associació de 
Mares de Dia Llars de Criança.”



ELISABEL GARCÍA,  psicòloga, terapeuta Gestalt, psicomotricista,  
constel·ladora familiar i professional de la petita infància. 
Formadora i supervisora de Llars de Criança

“Amo todo lo relacionado con la 
infancia y sus primeros años de 
vida. Siete años como madre de 
día, actualmente acompaño a 
nivel terapeutico a adultos y
niñ@s además de llevar Motriko, 
un proyecto de psicoterapia para 
niñ@s y familias desde la mirada 
psicomotriz”



“Ara fa sis anys vaig trobar en la figura de la 
mare de dia una comunió de gran part dels 
meus interessos. La cura, la criança, la 
calma de la llar, el respecte i l'observació 
s'unien en aquesta feina que se'm revelava 
ideal i vaig crear Estels, mare de dia 
Empordà, un projecte que, com jo, creix i es 
transforma a cada curs. Actualment amb la 
meva parella Eloi Roca i la nostra filla Tanit 
ens hem convertit en una família de 
criança”

TXELL VERDAGUER I MAS,  Nutricionista especialitzada en alimentació 
infantil. Diplomada en Educació Social especialitzada en acompanyament de 
famílies i infants. Postgrau en Direcció de projectes socials. Formada en 
educació viva i el treball de Emmi Pikler, Jesper Juul, Steiner i Arno Stern



EL CALENDARI 4 sessions presencials en dissabte el 10 i 17 d’abril, el 5 de juny, i el 3 de 
juliol. De 10h a 15h. A una aula a Barcelona ciutat a concretar. En el cas que, a causa de la 
pandèmia, no es poden dur a terme presencialment en condicions de seguretat i 
comoditat per a totes/tots, aquestes sessions es faran per videoconferència.

6 sessions de videoconferència en dissabte, el 24 d’abril, el 8, 15 i 29 de 
maig, i el 12 i 19 de juny. Treballs individuals a completar la setmana anterior a cada 
sessió de videoconferència. Assistència mínima al  80% de cada videoconferència per a 
assolir el mòdul.

EL PREU del curs sencer és: 550€ 

Pagament únic o fraccionat en 4 mensualitats de 137,50€

Preu de sessions individuals: 65€

Possibilitat de flexibilitzar encara més els pagaments per a adaptar-nos a les diferents 
necessitats econòmiques. Contacta amb nosaltres a formacio@llarsdecrianca.cat

Aspectes pràctics

mailto:formacio@llarsdecrianca.cat


LA INSCRIPCIÓ AL CURS es fa a través de l’escola EFA a 
https://escolaefa.cat/oferta-formativa/.  Si tens algun dubte o dificultat 
per a inscriure’t, contacta amb nosaltres a formacio@llarsdecrianca.cat

PER A FER EL CURS t’has de fer sòcia “Persona o entitat amiga” de 
l’Associació Llars de criança. Pots pagar la quota de 40€ mitjançant una 
transferència al número de compte: ES 41 1491 0001 24 2087064024, 
posant al concepte “NOM I COGNOM CURS PRIMAVERA 2021”, o bé pots 
omplir un formulari SEPA per a fer una domiciliació de la quota.
Per a rebre la fitxa de sòcia i el formulari SEPA posa’t en contacte amb 
nosaltres a formacio@llarsdecrianca.cat

LES PLACES SÓN LIMITADES

Com inscriure’t

https://escolaefa.cat/oferta-formativa/
mailto:formacio@llarsdecrianca.cat
mailto:formacio@llarsdecrianca.cat


Potser no vols exercir com a 
mare/pare de dia, però t’interessa la 
criança a la petita infància, o ets una 
família amb infants petits. T’oferim la 
possibilitat de construir un curs a 
mida, combinant vàries sessions 
individuals, en funció dels temes que 
més t’agradin.

Contacta amb nosaltres a 
formacio@llarsdecrianca.cat

VOLS FER EL CURS per què estàs interessat en aprofundir en 
temes de criança a la petita infància?

mailto:formacio@llarsdecrianca.cat


10/04/21 PRESENTACIÓ - SER 
MARE/PARE DE DIA: VIVÈNCIES DE 
PRIMERÀ MÀ
Noemí Duran, i altres – sessió 
presencial

17/04/21 APTITUDS I ACTITUDS DE 
LA MARE/PARE DE DIA. PREPARACIÓ 
DE L’ESPAI I ELS MATERIALS 
Elisabel Garcia – sessió presencial

24/04/21 LA DOCUMENTACIÓ DE LA 
LLAR DE CRIANÇA. SEGURETAT A LA 
LLAR 
Noemí Duran – sessió de 
videoconferència

Programació



08/05/21 ASPECTES LEGALS, LABORALS I 
FISCALS. PLA D’EMPRESA
Noemí Duran – sessió de videoconferència

15/05/21 CURES I:  CANVI DE BOLQUERS, 
CONTROL D’ESFÍNTERS, LA MIGDIADA... 
Txell Verdaguer – sessió de 
videoconferència

29/05/21 CURES II :  ALIMENTACIÓ I 
ACOMPANYAMENT DELS ÀPATS
Txell Verdaguer – sessió de 
videoconferència

05/06/21 COM ABORDAR POSSIBLES 
DIFICULTATS DE LA LLAR DE CRIANÇA. LA 
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Elisabel Garcia – sessió presencial

Programació



Programació

12/06/21 EL PROJECTE 
SOCIOPEDAGÒGIC DE LA LLAR DE 
CRIANÇA
Txell Verdaguer – sessió de 
videoconferència

19/06/21 POSAR EN MARXA LA 
PRÒPIA LLAR DE CRIANÇA: 
VIVÈNCIES DE PRIMERA MÀ
Elianne Fort i altres – sessió de 
videoconferència

03/07/21 TANCAMENT.
CUIDAR-SE PER CUIDAR
Elisabel Garcia – sessió presencial



Per ser mare/pare de dia de l’Associació LLARS DE CRIANÇA has de reunir els 
següents REQUISITS. Llegeix-los atentament i veuràs que som flexibles i que 
t’anirem acompanyant en el procés de reunir-los:

•CURS D’INICIACIÓ PER A MARES/PARES DE DIA (50 hores)

•TÍTOL DE PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, EDUCACIÓ SOCIAL, MESTRA, TEI
En el cas que no tinguis cap d’aquestes titulacions però estàs estudiant per obtenir-la, 
podem valorar convalidar-te aquest requisit. Recomanem fer-lo a través del IOC.

•FORMACIÓ EN PEDAGOGIES AFINS (20 hores)
Cal fer, com a mínim, una presa de contacte amb pedagogies tipus: educació 
viva/lliure/respectuosa, Pikler, Rebeca Wild, Waldorf, Montessori, Aucouturier, etc. Si ja 
has fet formacions, tallers, etc.  basats en aquests tipus de pedagogies ens has de 
presentar un document acreditatiu. Si no n’has fet i tens dubtes sobre si la formació en 
pedagogies afins que t’interessa és convalidable com a requisit, consulta’ns-ho.

Com ser mare/pare de dia de l’Associació Llars de Criança?



•PRÀCTIQUES EN UNA LLAR DE CRIANÇA (60 hores)
Observar el dia a dia d’una llar de criança és molt interessant i enriquidor. Si ja has 
treballat o fet voluntariat en una llar de criança o en projectes afins, podem valorar el 
teu cas. Si has de fer les pràctiques, et donarem les pautes i buscarem la llar de 
criança més adient. En ambdós casos has de fer una reflexió escrita d’una o dues 
pàgines sobre l’experiència.

•CURS DE PRIMERS AUXILIS PER LA PETITA INFÀNCIA (0-3)
Organitzem un curs de primers auxilis de 0-3 anys, on-line amb una part de 
videoconferència, de 20 hores, impartit per l’Escola EFA.  Et comunicarem l’obertura 
d’inscripcions del pròxim curs, que serà cap al febrer/març. Podem convalidar-te 
aquest requisit si en els darrers cinc anys has fet el TEI o un curs de primers auxilis de 
característiques similars.

•CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Te’l pots treure presencialment o on-line a través de diverses entitats. 

Com ser mare/pare de dia de l’Associació Llars de Criança?



•CERTIFICAT NEGATIU DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL
Aquí trobaràs informació de com tramitar-lo: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-
cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/

•VISITA A LA TEVA LLAR DE CRIANÇA 
L’Associació Llars de Criança farà una visita a la teva llar de criança i una entrevista 
presencial per a assessorar del teu projecte i veure l’espai, i per orientar-te 
personalment sobre la distribució de l’espai, el material, la documentació,  la 
seguretat, etc. (aquest servei es cobra apart, i té un cost de 65€).
Si dubtes sobre si casa teva és adequada, pots posar-te en contacte amb nosaltres 
abans d’inscriure’t al curs i valorarem el teu cas personalment.

Com ser mare/pare de dia de l’Associació Llars de Criança?

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturalesa-sexual/


• Sortir a la web de l’Associació, www.llarsdecrianca.cat
• Publicitar la teva llar al Facebook i l’Instagram de l’Associació
• Utilitzar el logo de l’Associació per fer difusió de la teva llar de criança
• Tenir accés a la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil col·lectiva 

de l’Associació.
• Entrar a formar part de la Xarxa de Llars de Criança del propi territori i, 

per tant, participar en les reunions, en el grup de whatsapp, en les 
sessions de supervisió, en els tallers, etc. de la pròpia Xarxa.

• Poder  presentar la pròpia llar de criança en fires i xerrades de difusió, i 
gaudir del material corresponent de l'Associació (PowerPoint, carpa, 
pancarta, díptics, etc.). 

• Que les famílies de la pròpia llar de criança s’associïn a l’Associació Llars 
de Criança i gaudeixin dels serveis corresponents.

• Participar en les assemblees i trobades de l’Associació i oferir les teves 
aportacions en el procés de regulació dels serveis de criança a la llar per 
part de la Generalitat de Catalunya.

Serveis dirigits a les sòcies mares/pares de dia



En definitiva, 
associar-te a 
l’Associació 

Llars de Criança 
vol dir:

•Treballar de mare/pare de dia pel 
teu compte alhora que estàs 
acompanyat/da per una entitat 
experta.

•Oferir a les famílies la seguretat que 
darrera la teva llar de criança hi ha 
una entitat que vetlla per la qualitat 
del teu projecte.

•Envoltar-te de companyes mares i 
pares de dia que treballen amb 
professionalitat, dedicació, 
consciència i vocació sempre tenint 
present el bé superior de l’infant.



Per qualsevol consulta pots escriure a:
formacio@llarsdecrianca.cat

www.llarsdecrianca.cat
facebook.com/Llarsdecrianca/

instagram: @llarsdecrianca

Gràcies pel teu interès!
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