PRÓXIMA FORMACIÓ
FORMACIÓN
PROPERA
MARESDE
DEDIA
DIA, ,SCCL
SCCL. .
MARES
DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

18/01/2021 AL 01/03/2021 - 75 HORES

75 HORAS
ONLINE. QUAN PUGUIS. AL TEU RITME!
ONLINE, CUANDO PUEDAS, ¡A TU RITMO!

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

CONTINGUTS
- BLOC 0: Introducció. Les cooperatives,

definicions i funcionament.
- BLOC 1: La llar de criança. Espais i mesures de

seguretat.
- BLOC 2: La mare de dia. Joc i moviment lliure.

Fonaments pedagògics.
- BLOC 3: Relació i comunicació amb les famílies.
- BLOC 4: El projecte socioeducatiu.

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

METODOLOGIA
Formació online
L'alumnat rebrà tot el material formatiu.
Es realitzarà el seguiment, tutorització i avaluació
per part de l'equip pedagògic a través d'activitats
plantejades, videotrucades grupals i tutories
individuals.

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

AVALUACIÓ
L'avaluació serà contínua, a través de les
corresponents activitats que s'hauran compartir
a la plataforma per poder, d'aquesta manera
enriquir les aportacions amb la resta de
l'alumnat.
El treball final de curs permetrà l'obtenció del
Projecte Socioeducatiu de la Mare de dia.
La qualificació final de l'alumne/a serà d'APTE /
NO APTE, després de la possibilitat de corregir
o millorar aquells aspectes que no siguin prou
satisfactoris.

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

CERTIFICACIÓ
Quan se superi amb èxit la formació, la
cooperativa Mares de dia SCCL, juntament
amb
SERSA
FORMACIÓ
(Centre
Homologat per a la Formació Professional
per a l'Ocupació), estendran el diploma
corresponent.

FORMACIÓ
MARES DE DIA,SCCL.

PREU 450€
FACILITATS DE PAGAMENT
Matriculació abans del 20 DE DESEMBRE (20% de
descompte)
(450€ – 20%) = 360€ TOTAL
Matrícula: 200€
La resta: 160€ abans del 10/01/2021
Matriculació abans de l'1 DE GENER (10% de descompte)
(450€ – 10%) = 405€ TOTAL
Matrícula: 200€
La resta: 205€ abans del 10/01/2020
Matriculació FINS EL15 de GENER
(450€ en 2 pagaments)
Matrícula 200€
La resta: 250€ abans del 01/02/2021
* En cas de sol·licitar la baixa una vegada començada la formació es retornarà el 75% del cost de
la mateixa.
* Passada la segona setmana de la formació no existeix possibilitat de retorn, però sí de
aplaçament per a la propera convocatòria.

FORMACIÓ
MARES DE DIA,SCCL.

NOTA
Aquell/a alumne/a que vulgui començar com a
socio/a de la cooperativa Mares de Dia SCCL;
compta amb la opció d'un PROGRAMA DE
ACOMPANYAMENT GLOBAL PERSONALITZAT, per

un import total de 150€.
I a més a més, rebrà la formació necessària
de: Primers auxilis
Manipulació d'aliments
Període de pràctiques necessari, cobert
mitjançant pòlissa.

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

EQUIP PEDAGÒGIC
ANA RUDILLA Mestra d'Educació Infantil - Mare de dia. Formada en
Psicologia Infantil, Pedagogies Alternatives, Criança amb Afecció i Acompanyament
Emocional.

TATIANA FERNÁNDEZ Mestra d'Educació Infantil i
Pedagogia Waldorf. Assessora de projectes centrats en la persona per un
acompanyament conscient en la criança.

ESPERANZA MORA Educadora Infantil. Educadora Waldorf.
Formada en Pedagogia Pikler (últim nivell).

FORMACIÓ
MARES DE DIA, SCCL.

OPINIONS
BEATRIZ (Teruel) Una formació molt completa. M'ha aportat
recursos per poder dur a terme un acompanyament respectuós des
d'una mirada integral de la criança.

CRISTINA (Barcelona) Des del primer moment m'he sentit molt
acompanyada per part de les formadores. Crec que totes les activitats
s'han valorat de forma crítica però sense jutjar, des de
l'acompanyament i el respecte.

LUCÍA (Pontferrada) La formació de mare de dia m'ha semblat
molt pràctica i necessària. Els temes són curts i van molt al grà, i les
activitats són molt pràctiques i et fan interioritzar el tema. Gràcies a
aquesta formació he creat el meu propi projecte escrit de mare de
dia, cosa que jo personalment, no hagués aconseguit fer sola ... M'ha
agradat especialment l'acompanyament i l'ajuda rebuda de les tutores
de la formació, sempre molt properes i donant suport a cada projecte.

FORMACIÓ
MARES DE DIA,SCCL.

Demana'ns més informació a
info@maresdedia.cat

