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MÉS INFORMACIÓ:

AUDIOVISUALS: una col·lecció de videos que 
et mostren de manera gràfica i directe molts 
temes dels quals es tracten en el curs. 

ACTIVITATS: els diversos mòduls de continguts 
tenen activitats concretes per a poder aplicar-
los en la teua pròpia família. 

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL: els partici-
pants poden consultar i compartir dubtes, 
inquietuds o suggeriments amb tècnics espe-
cialistes en prevenció familiar de la FAD.  

FÒRUMS DE PARTICIPACIÓ: existeixen espais 
on els pares i mares poden expressar les seues 
opinions, intercanviar impressions i idees amb 
altres participants.

www.fad.es
963 868 053

Amb la col·laboració de:

www.fad.es
963 868 053

Con la colaboración de:

A més d’aqueixos temes,

 conta amb
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Dubtes sobre com enfocar les teues rela-
cions amb els teus fills?,  com parlar-los de 
drogues o altres temes?, com afrontar situa-
cions problemàtiques?, Vols saber com 
millorar les relacions en la teua família? ...

...Llavors potser puga interessar-te el curs virtual 
En família realitzat per la Fundació d’Ajuda 
contra la Drogoaddicció. 

Es tracta d’un espai en internet on s’oferiran 
pautes senzilles per a orientar-te si et sorgeixen 
dubtes sobre l’educació dels teus fills, sobre com 
prevenir les conductes de risc i també podràs 
trobar informació sobre el consum de drogues o 
sobre com millorar les relacions familiars, per 
exemple.

 L’objectiu és posar a l’abast dels pares i mares les 
claus educatives bàsiques per a millorar el seu 
estil educatiu i les relacions en la seua família, i 
també per a poder actuar de la manera més 
adequada davant les dificultats o situacions de 
risc que puguen sorgir en la mateixa. 

Participar en aquest curs és molt
senzill i completament gratuït.
Només has de registrar-te!

Visita: http://aulavirtual.fad.es/
enfamilia_VALENCIA.htm

Que t’ofereix  En família ?
En família t’ofereix, entre els seus continguts, 
idees i possibilitats per a:

Millorar la comunicació dins de la família: com 
fer una crítica, com escoltar, com ensenyar a 
dir “no”...

Augmentar la qualitat de la vida afectiva de la 
teua família: com incrementar l’autoestima 
dels teus fills, com expressar afecte i rebre’l...

Com posar límits als teus fills: la influència en 
el desenvolupament dels teus fills i en el clima 
familiar de saber posar normes i també de 
saber fer-les complir.

El teu oci i el teu temps lliure com espais per a 
educar als teus fills. 

Com entendre’ls i relacionar-nos amb ells quan 
arriba l’adolescència.

Quan i com parlar-los de drogues, com afrontar 
situacions de consum inicials si es produeixen.

....i molts més temes d’interès
per a millorar les relacions
dins de la teua família.

Visita: http://aulavirtual.fad.es/
enfamilia_VALENCIA.htm

Curso virtual para padres


