
Creixem Junts a Can Mas
Espai de criança i educació

Jornades/Tallers Intensius CURS 2015-2016
1, 2 o 3 dissabtes, de 10h a 19h

Dirigit a mares i pares amb infants d’entre 6 i 12 anys

Un temps de “parada”; per reflexionar, compartir, aprendre, preguntar i aportar...

Aquesta proposta sorgeix com a resposta a totes aquelles persones que teniu molt 
d’interès a apuntar-vos als meus grups de criança, però que no trobeu horaris que us 
vagin bé o no arribeu a comprometre-us mensualment. 

Cada jornada serà independent, així que qualsevol pot fer nomes 1 (la que sigui), 2 o les 3 

Seran unes jornades dinàmiques i participatives. La meva pretensió és sobretot fer-vos 
reflexionar, recuperar valors que ja teniu, però que la falta de temps ens fa oblidar, i, 
òbviament, també aportar-vos eines i coneixements nous. Sempre respectant les 
postures i eleccions educatives de cadascú. Amb respecte, humor i complicitat.

Les sessions estan pensades sense nens, ja que a part de no ser una dinàmica adient 
per ells, les orelles afilades no us ajudarien. Però si teniu algun nadó, aquest és 
benvingut.

Centrarem la jornada en la franja de edat esmentada, i en un tema central que us 
presento a continuació.

1ª jornada:                       Actituds – Comunicació Emocional – Autoestima
 (7 novembre 2015)

2ª jornada:                      Autoritat – Límits – Gestió Conflictes
 ( 9 gener 2016)

3ª jornada:                      Sexualitat – Dol – Diferencies
 (9 abril 2016)

Impartit per:                         Fanny Mugny Roca
Mare, Educadora i Terapeuta Gestalt

Especialitzada en temes de maternitat, criança familiar i Educació

606 599 376 – massatgeinfantil@fannymr.com – www.fannymr.com

mailto:massatgeinfantil@fannymr.com


Horari: de 10h a 13h30 i de 15h30 a 19h

Dinar:   de 14h a 15h30 

Preu:  70€ la jornada per persona 
        100€ la jornada per parella

        Pack de les 3 sessions:  180 per persona i 250 per parella 
                (es pot pagar en varies vegades. Les 2 primeres el que valen soltes, i la tercera
                   el que falta (70, 70 i 40), per exemple. El compromís del pack es el que compta) 

Lloc:

        Can Mas...

    ...és una masia del segle XVII. Situada al parc natural del Corredor Montnegre, a 
Hortsavinyà, de cara al mar. 
Accés per Pineda de Mar, poble de la costa. 
Estem a 10 minuts del poble, carretera asfaltada fins els últims 600m que son de terra. 

Al 2012 ens hi varem instal·lar. Som una família de 4 persones que hi vivim tot l’any; amb 
projectes, somnis i conviccions... dues gosses, gallines, ànecs, peixos i cabres.
L’estem restaurant amb esforç, il·lusió i molt d’amor...
Pretenem recuperar l’essència d’aquesta masia, respectant l’encant de la pedra, 
l’esperit d’un temps passat i les estructures que anem descobrint mentre avancem.

Tenim el projecte de fer-la viure i poder-la compartir.
Fent turisme rural i amb un espai de treball preciós.

Qui ve a Can Mas s’enamora de la casa, del lloc ...
... té ganes de tornar i deixar-hi una empremta.


