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Benvolgudes famílies,

La revista que tenim a les mans vol ser 
una eina de comunicació entre les fa-
mílies usuàries i les professionals que 
fan possible el Centre Mas Pintat. 

Mas Pintat neix de la voluntat de 
l’administració municipal de trobar 
una eina útil  que ajudés a les famí-
lies en l’educació dels seus fills i fi-
lles, educació que és en primer lloc 
responsabilitat dels pares i les mares, 
però som conscients que vivim uns 
moments canviants en què el concep-
te de família s’ha diversificat i que per 
tant la criança dels xiquets i xiquetes 
s’ha fet més complexa.

Ara bé, precisament aquesta diversitat 
és la que enriqueix la nostra societat i 
ens fa ser més tolerants, més dialo-
gants. A més a més les famílies cata-
lanes estan d’enhorabona perquè el 
nostre govern  ha aprovat recentment 
el Llibre 2 del Codi Civil de Catalunya 

que adapta les lleis a la realitat de les 
famílies catalanes i dóna els mateixos 
drets a tot tipus de família.

Mas Pintat vol ser doncs aquest espai 
de trobada, d’informació, de formació 
però també de relació i on de ben se-
gur qualque família trobarà una bona 
acollida. No dubteu, atanseu-vos a 
Mas Pintat, sereu protagonistes de la 
seva evolució perquè les responsa-
bles tenim clar que Mas Pintat és un 
espai dinàmic i canviant que serà el 
que vosaltres, famílies, vulgueu.

Felicitats a tots i a totes.

PRÒLEG CONTINGUT

Núm. 2 Agost de 2010
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Saber que els projectes que en una reunió d’equip 

s’han ideat, planificat i que en un final es poden portar 

a terme, és molt gratificant, no tan sols a nivell profes-

sional sinó al personal.

La infraestructura del Mas, els recursos que permetin 

portar a terme les activitats, l’agraïment per part de 

les famílies que hi assisteixen.... tot aquest ventall de 

situacions suposa un enriquiment, difícil de descriure.

La família tot i els moments de canvis socials continus, 

de crisi econòmica, de dificultats personals..., segueix 

sent el primer context de desenvolupament humà i té 

un paper primordial davant l’infant per a la formació de 

la seva identitat i la relació amb els altres.

Mas Pintat, ofereix aquesta possibilitat d’interacció 

entre famílies, que viuen, pateixen i gaudeixen, de les 

mateixes necessitats, envers els seus fills i filles.

Que quan s’acomiaden les famílies ho facin amb 

aquest somriure i amb un “fins la propera!”, fa que la 

nostra tasca sigui més fàcil.

No tan visibles per als usuaris però presents, comptem 

amb el suport de l’Àrea de Cultura que ens possibilita 

aquesta fita i la gestió humana que ens l’aconsegueix 

la Fundació per a l’Acció Educativa de Sagessa.

Moltes gràcies a tots, per confiar amb nosaltres! 

Ser mare o pare és una de les tasques més gratificants 

i a la vegada una de les més complexes. Els pares 

creixem juntament amb els nostres fills, aprenem amb 

ells, compartim experiències, sentiments i moments 

de tota mena. Aquest camí que fem plegats de vega-

des ens porta a dubtes, preocupacions, incerteses. 

Ens podem preguntar com reconduir les relacions 

amb els nostres fills, quan cedir, com posar límits sen-

se que sorgeixi el conflicte, com resoldre problemes, 

com exercir l’autoritat, com actuar davant la passivitat 

i la desobediència. Aquestes i moltes altres preguntes 

són freqüents i és amb la intenció de poder-les com-

partir, cercar recursos per millorar i per conèixer-nos 

millor a nosaltres mateixos i als nostres fills que MAS 

PINTAT ofereix a les famílies, des del passat mes de 

febrer, l’ESPAI D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT. 

Aquest espai està obert a totes aquelles famílies que par-

ticipen de les diverses activitats que es fan a Mas Pintat, 

volem estar a prop d’elles donat que són una important 

font de riquesa personal i un element central en l’educació 

dels fills i de les filles, i per parlar de totes aquelles difi-

cultats de convivència, educatives i de relació que poden 

sorgir en la criança dels fills i en la vida familiar.

Des de l’inici del servei han estat moltes les famílies que 

han passat pel Mas Pintat. De les diverses consultes que 

hem rebut la major part d’elles han respost a aquelles 

dificultats pròpies de la interacció familiar pares/fills. 

També des d’aquest servei s’han proposat un seguit 

de xerrades, amb la mateixa intenció, ser un recurs i 

una eina més per tirar endavant la 

nostra tasca com a mares i pares. 
 

Rosa Martí
Directora

Dolors Busquets
       Psicòloga
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L’ESPAI NADÓ

Els dimecres a dos quarts d’onze comencen a arribar 
mares amb els seus cotxets que gemeguen o riuen, 
mires a dins i “Ai carai, quin nadó més simpàtic!”

Una a una, ben acompanyades, van entrant dins 
l’espai. Allà es troben unes mantes esteses al terra, 
amb joguines i material...Comença la gresca!

Els nadons d’entre 2 a 12 mesos xupen, toquen, 
mouen i manipulen el material que hi ha al seu abast. 
Algun infant més agosarat, tot gatejant, s’apropa a un 
altre i li fa carícies (o estirades de cabell), i així co-
mencen les seves primeres interaccions. Entre crits i 
somriures fan els primers “amiguets”

Cada dia tenim preparada alguna activitat com, can-
tar cançonetes mentre els petits piquen de mans, fer 
petites manualitats com sonalls, titelles, coixins...i xe-
rrades per a una millor cura dels nadons.

Per mi el més bonic és veure les cares de felicitat de 
les mares, que entre elles comenten els seus dubtes 
i anècdotes, sobre els seus fi lls. Veus com les mares 
animen els petits a què es girin, a què gategin... els 
engresquen a ser exploradors!

En defi nitiva, en l’espai nadó, els petits de la casa fan 
els primers contactes amb l’entorn; primeres amis-
tats, primeres manipulacions, primers sons, primers 
passos. És un goig poder dir, a mida que passen els 
mesos, “que gran que està la Lola!”, “l’Astrid ja co-
mença a fer xiscles com si parlés!” o “el Roger co-
mença a fer força per aixecar-se”.

L’ESPAI FAMILIAR

Cada dia és una aventura! Els dimecres a la tarda, di-
verses peces d’espuma i colors, són posades pel ves-
tíbul: un dia són un castell o una piscina plena de boles 
de diari, una altre dia són un circuit per pujar i baixar i 
fer-hi volteretes, un altre dia un mur per poder destruir...

Els infants d’1 a 3 anys gaudeixen, amb els peus descal-
ços, d’un grapat de sensacions mentre corren, caminen 
o gategen per diferents materials, i a través de diferents 
jocs. Després d’una estona de descoberta també els 
agrada pujar i baixar per la rampa a tota velocitat!

Tot seguit, asseguts en una gran rotllana, petits i grans can-
ten amb “La capsa de les cançons”, a vegades ni tan sols 
els cal agafar un paper, sinó que directament demanen 
“l’aranya” o “la cançó de la tortuga”, són les preferides!

A vegades no cantem i el que fem és experimentar amb 
diaris; els estripem, tirem, trepitgem, fem disfresses... o 
viatgem amb tren; seiem damunt d’un llençol i ens deixem 
arrossegar pels pares i mares “que ràpid, que divertit!

I molt sovint acabem ben calmats, és el moment 
de la relaxació! Tots van decidits a buscar un coixí, 
s’estiren al terra al costat dels grans i amb una música 
tranquil·la, la Roser i la Lilian, anem passant un llenço-
let molt fi  pel damunt, per fer-los pessigolletes.

Els dimarts al matí també hi ha espai familiar, som més 
poquets però molt ben avinguts. També fem psico, 
pintura, jocs, disfresses... que divertit!

Quanta alegria poder-ne ser l’educadora, veus com 
canvien a mida que passa el temps, primer els costa 
passar per dins del túnel de roba i després no hi ha 
qui els tregui d’allà, com pugen i baixen escales pri-
mer gatejant i després caminant, com els agraden les 
cançons, com fan l’aranya! I és que dimarts al matí i 
dimecres a la tarda Mas Pintat és una aventura!

 

Roser Bonet                                                                                                               
Educadora
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Liliana Díaz
Educadora de suport

ESPAI DE JOC

Els dilluns a la tarda són molt esperats, després de tants 

dies sense espai, els nens arriben amb molta energia i 

ganes de jugar sense parar. Entren a la ludoteca ben 

acompanyats pels seus adults, i en menys de dos mi-

nuts cada infant ja ha escollit el seu lloc; el racó de joc 

simbòlic amb la cuineta, el taller d’eines o els cotxets 

amb ninos, la tauleta rodona amb trencaclosques de tota 

mena, el joc de pescar, fer córrer els cotxes petis i més 

grans...o, fins i tot, els dies que fa més bon temps, sortim 

a jugar al pati.

Els nens i les nenes d’1 a 3 anys, en aquesta estona lúdica; 

comparteixen (o almenys ho intenten), riuen, aplaudeixen, 

canten, s’enfaden, raonen... i sobretot s’ho passen súper bé!

Les mares, que normalment els acompanyen, poden inter-

canviar experiències i fets en relació als seus fi lls i sobretot 

comparteixen el joc i la diversió amb ells i per ells.

És molt enriquidor ser-ne l’educadora, comparteixes una 

estona més que agradable amb els petits i els grans, ju-

gant i aprenent de cada moment, i no pot faltar cantar unes 

cançonetes i sobretot “dalt del cotxe hi ha una nina...” per-

què quan acaba la cançó “Bravo!” tots els nens es tiren el 

terra, xisclant i rient.

ESPAI TALLERS

“Què fem avui?” És el primer que ens pregunten cada di-
marts a la tarda els nens que venen a l’espai tallers. Aquest, 
és un espai on desenvolupem vàries activitats creatives, 
amb infants de 3 a 6 anys sempre acompanyats, normal-
ment dels seus pares.

Aquest any, algunes de les coses que hem fet són: Disfresses 
de carnaval, pizza, pinces de la roba decorades, fang, llibres 
3D, laberints, màscares de guix... Ha estat molt divertit! 

Dur a terme les manualitats grans i petits, tots junts, enri-
queix la relació, i els fa xalar molt! A més a més, els nens 
i les nenes s’adonen que amb ben poca cosa podem aca-
bar construint coses extraordinàries, quina transformació! 
I als pares els dóna moltes iniciatives per seguir fomen-
tant aquests treballs manuals a casa.

Les educadores realitzem i organitzem totes les manualitats 
que farem cada dimarts. El que més m’agrada és quan arri-
ben els nens, perquè venen molt 
animats i contents. Ens encanta 
sentir “Que xulo!” “Alsa, que guai!!” 
tant dels nens com dels pares.

ELS ESPAIS

A PARTIR DEL SETEMBRE:

Les places s’adjudicaran per ordre d’ins-cripció. La inscripció res-
tarà oberta fi ns a la cobertura de les places.

La inscripció es realitza per trimestres.

La quota és de 30,00 €/trimestre i família. Si us apunteu a una altra 
activitat s’abonaran 5,00 € més.

Documentació necessària: El DNI de la mare o pare, o bé del 
tutor/a i fotocòpia del llibre de família.

INSCRIPCIONS ALS ESPAIS FAMILIARS 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Matí:  10.30 a 12.00   Espai nadó 

Tarda: 15.30 a 17.00    Espai nadó

Tarda: 17.30 a 19.00 Espai de joc Espai tallers Espai familiar

Programació espais setmanals
Del 4 d’octubre al 17 de desembre de 2010



CASAL D’ESTIU

LES ASSOCIACIONS AMB SEU SOCIAL A MAS PINTAT

MAREUS: Associació per al suport de la criança. 

Format per un grup de mares que es reuneixen 

els dijous de cada setmana, i organitzen diverses 

sessions, tallers i xerrades.

APYDA: Associació provincial de pares i mares 

de nens amb dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

o sense. Realitza tallers mensuals de teràpia 

cognitiva i suport psicopedagògic a les seves 

famílies.

XARXA EXPLORA TARRAGONA: Associació de 

Famílies Excursionistes del Camp de Tarragona i 

Terres de l’Ebre. Un diumenge al mes es realitza 

una sortida familiar per un itinerari de la comarca 

de Tarragona.
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AACIC: Associació d’Ajuda als Afectats de 

Cardiopaties Infantils de Catalunya. Una vegada 

al mes les famílies es reuneixen amb sessions 

terapèutiques.

ADOPCHINA: Associació formada per pares i 

mares adoptants o en procés d’adopció de nens 

i nenes xinesos.

AFMIP: Associació de Famílies Monomarentals 

i Monoparentals del Camp de Tarragona. Es 

reuneix el primer dijous de mes a Mas Pintat.

EL SUBMARÍ LILA: Associació per a l’atenció i 

el respecte als processos de vida. Realitza tallers 

i xerrades dins l’espai de Mas Pintat.

Adreçat a infants d’1 a 3-4 anys, té la finalitat de donar cobertura a les famílies 
que treballen durant l’estiu o bé que, a partir del tancament de les llars infantils, 

necessiten un recurs d’atenció per als seus fills i filles.

L’horari del Casal Petit és: de les 9.00 h fins a les 13.00 h,

i les inscripcions són de 18 nens i nenes per setmana. 

Aquest estiu 2010, s’ha realitzat durant els mesos de juliol i agost,
 i ha comptat amb més de 168 inscripcions.
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Hem demanat a les famílies de Mas Pintat que ens 
escriguin un moment especial que hagin passat amb 
nosaltres, i això és el que ens han dit:

Per mi, Mas Pintat és com una família, no pel fet d’anar 
amb el meu home i la meva filla, sinó perquè tant les 
educadores com la resta de gent, que forma part del 
nostre grup de tallers, hem creat una relació molt 
bonica i que ens uneix tant dintre, com fora de Mas 
Pintat, compartint les alegries i les tristeses de tots. 
És una experiència que crec que a tothom li agradaria 
viure. Continueu així!

Flory Nicolás 

Després de 2 mesos de baixa laboral per malaltia, el 
meu moment especial ha estat tornar a retrobar-me amb 
les mares de Mareus i poder compartir experiències, 
sentiments, rialles i energies per poder seguir gaudint 
d’una maternitat conscient.

Pilar Giménez 

A la meva filla Roser li agrada molt jugar a la capsa de 
les cançons i jo quedo sorpresa de tot el que sap i que 
no em podia imaginar. De les activitats extres que hem 
fet conjuntament com el taller de Risoteràpia i la sortida 
a la granja de cargols, en guardem un bon record.
Anar a Mas Pintat és “anar a l’escola amb la mama” i 
molt sovint a les tardes em diu “Anem a l’escola?”. Això 
vol dir que per ella tots els moments són especials. 
Continueu així!

Roser Garcia 

Un centre com Mas Pintat el fan les persones. Més 
enllà de la bona voluntat de l’administració local a 
l’hora d’impulsar-lo, calia encertar-la amb l’elecció de 
les tècniques encarregades de fer realitat el projecte. 
Un material sensible com les famílies necessita de 
professionals que sàpiguen el pa que s’hi dóna en cada 
situació, que tinguin capacitat de resposta per atendre 
totes les necessitats. Per això el capital més preuat de 
Mas Pintat és la seva gent, professionals que saben 
atendre i entendre les nostres demandes. Analitzant la 
feina feta, el que cal preguntar-nos és com ens ho fèiem 
abans sense un centre d’aquestes característiques. Si 
Mas Pintat no existís l’hauríem d’inventar.

Josep Baiges

Per mi el moment més especial que he viscut a Mas 
Pintat és el dia que varem constituir l’AFMIP. Unes 
quantes dones que teníem en comú la maternitat en 
soledat, varem decidir crear una associació pionera al 
Camp de Tarragona, l’objectiu de la qual és assessorar 
i donar suport a totes aquelles persones que decideixen 
ser mares o pares en solitari.

Anna M. Nisa

La Clàudia i jo ens sentim molt a gust a l’Espai Nadó, 
ens trobem amb altres petitons i mamis, mentre fem 
divertides activitats que Mas Pintat organitza; la 
disfressa de Carnaval, instruments musicals…
Recordo el primer dia com un retrobament amb pares 
i fills que coneixíem de les classes d’alletament del 
CAP Sant Pere, amb qui compartim anècdotes, dubtes, 
idees…El Mas Pintat és un bon punt de trobada i ens 
ofereix xerrades i tallers interessants com el taller de 
massatges, la xerrada de primers auxilis… M’agrada 
haver-vos trobat i crec que totes les ciutats i pobles 
haurien d’oferir un Espai Nadó per acollir mares i fills.

Lluïsa Moreno

Un moment que he viscut molt especial és l’últim dia 
que vaig assistir abans de que naixés l’Arnau, era un 17 
de juny a la tarda, dimarts a l’Espai Tallers al 2008. Me’n 
recordo que tothom deia que això estava a punt de petar, 
que no em mogués massa, que no recullis… L’Irma per 
l’altra banda contenta, saltant fent psicomotricitat i jo 
rodolant per allí amb ella… L’Arnau després de tota la 
nit de contraccions al final va arribar al dia següent a les 
15:45h…me’n recordaré sempre.

Montse Zaragoza 

Quan vaig començar a venir a les classes amb el meu 
petitó d’un any i mig em vaig donar compte de què 
aquest lloc estava en fase d’evolució i, com va ser, 
cada cop anàvem prosperant i fent més activitats. Un 
moment molt especial per a mi va ser quan vàrem crear 
l’associació de famílies monoparentals i vàrem escollir 
la junta, totes estavem emocionades i teníem força per 
fer-ho realitat i la meva sorpresa va ser quan em van 
escollir presidenta. La veritat és que em vaig sentir 
integrada amb un grup amb els mateixos interessos i 
amb molt de suport per part de Mas Pintat.

Agnès Martínez
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Per a mi un moment especial a Mas Pintat és poder 
reunir-me en un lloc confortable i acollidor amb 
persones que creiem que l’educació de petits i grans 
pot ser respectuosa; essent conscient que el futur no 
són els infants, sinó la relació que mantinguin, en el 
present, aquests infants amb el grup d’adults que els 
acompanyin.

Guillem del Submarí Lila

De moments especials n’hi ha molts! La Laia i jo vàrem 
començar a gaudir de Mas Pintat quan tenia quatre 
mesos, ara ja gairebé farà dos anys. Per ella, Mas 
Pintat són el Pau, el Martí, la Jana, la Irene, la Júlia, la 
Itziar, l’Arnau, la Naia, l’Adrià, la Irene, la Mar, la Roser, 
la Irati, l’Anna, el Biel, l’Òscar… I si li demano què hi 
fa, comença a cantar “la tortuga”, “l’aranya”, “dalt del 
cotxe”…, sense oblidar-se que puja i baixa escales 
(molt important, clar que sí!). La seva cara quan li dic 
que aquella tarda anirem a Mas Pintat és d’emoció i 
felicitat.
Per mi, Mas Pintat és això i molt més. Sobretot diria 
que és un espai per compartir, amb majúscules!
Gràcies a tot l’equip que ho feu possible.

Maria Franco

El somriure d’un infant; una mirada còmplice; 
cantar i ballar fent rotllana; una xerrada compartint 
experiències, dubtes…;  les corredisses per la rampa; 
mirar els nens gaudint a l’espai de psicomotricitat; el 
moment de relaxació…
Són tants els moments especials que cada dia vivim a 
Mas Pintat, acompanyant els infants a créixer i créixer 
tots junts.
Mas Pintat, una experiència que s’ha de viure.

Àgata Serra

Es difícil descriure quin moment va ser el més especial, 
perquè hem viscut moltes coses juntes. La veritat es que 
la Júlia, quan va sentir per primera vegada les cançons 
que jo li cantava, i veia que a part del nostre entorn també 
existien aquelles cançons, es va posar molt contenta, i a 
mi em va fer molta il·lusió.

Marisa Perez

Un moment especial ja va ser quan vaig anar-me a 
informar per portar a la nostra filla durant l’estiu, 
de bon principi l’entrada al pati que hi havia, em va 
recordar a la meva pròpia infància i em va semblar 
un lloc entranyable. Més endavant quan la meva filla 
va començar les activitats d’estiu, i entre rebequeria i 
plorera, es va acostumar, se’l va fer seu. La gent que 
ens va envoltar en van saber, tenint tota la paciència 
adequada per la situació, i que amb el pas dels dies va 
passar com un lloc habitual per a nosaltres i la meva 
filla, que hi anava contenta. Posteriorment, hem acudit 
a altres crides que ens han fet, i la veritat, dono gràcies 
per ajudar-nos a fer gran a la nostra filla, i pel suport 
que ens van donar. I esperant que aquest estiu hi pugui 
tornar. Moltes felicitats pel que esteu fent pels nostres 
menuts i els que no ho són tant.

M. Roca Aguiló

Per mi un moment que més que especial és màgic, és 
l’estoneta que la Roser ens explica un conte o ens fa 
ballar.

Eva Guillén

Ser mare no és fàcil. Tampoc ho deu ser arribar en 
aquest món de gent sense temps i no entendre 
gairebé res. Però és, sens dubte, una experiència 
extraordinària! I més encara si tens la sort de tenir a 
prop un Mas Pintat, un antic hort que la Coia, la Rosa 
i la Houria van saber adobar perquè hi poguessin 
créixer les famílies. A Mas Pintat hi hem viscut molts 
moments especials i ens hem fet grans en companyia. 
La Naia ha fet els seus primers somriures, ha conegut 
els primers amics, ha començat a gatejar, s’ha relaxat 
amb els massatges de l’Amanda, s’ha obsessionat 
amb un tobogan, ha descobert un munt de jocs i 
cançons amb la Roser i la Lili, ha après a compartir, 
a fer petons i a fer rotllanes… I jo he rigut amb moltes 
mares, pares, àvies, nens, he constatat que no sóc la 
única que de vegades vaig perduda, he vist maneres 
molt diferents d’entendre la maternitat i he copiat una 
mica de cadascuna. Us enyoraré molt!         

Ivet Batet
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(a la seva manera, clar) un munt d’idees i 
recursos…i un equip professional extraordinari que 
fa que sempre surtis amb ganes de fer més coses, 
de buscar aquell llibre de jocs o de manualitats 
que t’han recomanat…en poques paraules, de fer 
encara moltes més coses amb els teus fills que et 
permetin gaudir-ne junts.

Mireia Balcells

L’experiència més emocional i més significativa que 
hem viscut al Mas Pintat, és poder compartir un espai 
amb mares i infants amb unes mateixes inquietuds.
Espai Familiar de matí: Miriam, Susana, keti i Eva,                                                                                

amb Ariadna, Sergi, Berta i Jan 

Els pares i mares de l’Ariadna, el marc, l’Andrea, el 
Raül i l’Albert, tots amb TDA-H (trastorn amb dèficit 
d’atenció amb/sense hiperactivitat), tenen el seu 
moment especial els divendres a la tarda a Mas Pintat 
quan poden compartir eines i solucions per al maneig 
del trastorn que pateixen els seus fills. Al mateix temps, 
els seus nens i nenes reben l’atenció de la psicòloga 
amb teràpia. Gràcies a Mas Pintat per donar aquesta 
oportunitat tan beneficiosa per als infants i les seves 
famílies!

Susana Vidiella

Tot pensant, hi ha una cançó sortida d’un conte que ens 
explica la Roser que per a la nostra família (al Diego li 
agrada moltíssim i se la sap de memòria) representa 
un moment memorable tan al Mas Pintat com a fora, ja 
que la compartim amb tots els amics.
La nostra frase és:
 Oh, u lele
 U lele tita conga
 U lele masa masa
 O ao he ao he ao ha
Moltes gràcies per tot!    

Montse i Diego Cots

Per mi el moment més especial a Mas Pintat va ser 
el dia que vaig acompanyar per primer cop a la meva 
filla Irati. Veure la seva cara de felicitat al ensenyar-
me el Mas Pintat el lloc on anava cada dilluns a la 
tarda acompanyada per la nostra amiga Maria i la seva 
filla Laia. Avui en dia ja la puc acompanyar jo, i em 
fa molt feliç poder gaudir amb ella d’aquest espai tan 
fantàstic.     

Marta Sureda

La rotllana i les cançons fan grans els nostres minyons, 
i entre cançó i cançó hi ha sempre una emoció. El Martí 
es va fent gran cantant, ballant i seguint les cançons, 
i jo sé que quan les cantem junts, després torna a 
gaudir-ho. Només amb la rotllana ja he pogut anar 
veient els canvis i com es fa gran el Martí, i això sí que 
ho recordarem sempre.

Lourdes Callau

Des de la xerrada de les mesures domèstiques per 
afrontar la crisi, en Josep Baiges ha esdevingut la veu 
de la meva consciència a l’hora de comprar. Gràcies!

Sarai Dulcet

Escribir solo una frase sobre Mas Pintat es bastante 
complicado. Para mis niños y para mi, Mas Pintat y 
tod@s l@s que lo formáis es como una amiga, que te 
acoge, que te apoya, que te escucha, que te divierte…

Vanesa Camacho

Jo no ho havia sentit ni sabia res de Mas Pintat 
fins que me’n va parlar la meva veïna del 4t. Em va 
explicar què era i què hi feien i en aquell moment, 
d’això ja en fa uns quants dies, vaig pensar que 
quan tingués fills hi aniria. Ha passat el temps i ara 
tinc dos nens de quasi 5 mesos, i el que fem és anar 
a l’espai nadó de Mas Pintat. Allà hi trobem mares 
amb qui comentem aspectes varis d’aquesta etapa, 
un espai de lleure i aprenentatge pels nens, diferent 
del de casa, altres nens amb qui relacionar-se 
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PRESENTACIÓ DEL PASSALLIBRES

El passat mes de maig, coinci-

dint amb la celebració del Dia 

Internacional de les Famílies, 

es va presentar el Passallibres 

“llegim amb l’Hèctor”, un pro-

grama de foment de la lectura 

que vol destacar la importància 

de la lectura compartida en fa-

mília des dels primers mesos 

de vida.

Llegim amb l’Hèctor, fomenta 

la reutilització dels contes, els 

dóna una segona vida a través 

de l’oportunitat d’ésser llegits 

per altres famílies. Així fomen-

tem la sostenibilitat ambiental, 

mitjançant un consum més ra-

cional i un estalvi econòmic.

El mateix dia de presentació 

vàrem tenir 92 entrades en con-

tes infantils i fins al mes de juny 

hem tingut 10 entrades més i 12 

sortides.

Poc a poc es va coneixent 

aquest servei i les famílies 

s’animen a agafar i portar con-

tes, també cal dir que n’hi ha 

que no agafen contes per a 

casa però que el primer que 

fan quan arriben a Mas Pintat 

és anar directes al moble on és 

situat el punt d’intercanvi del 

Passallibres i comencen a mi-

rar-s’ho allà mateix, molts d’ells, 

fins i tot, asseguts al terra, men-

tre el pare o la mare va explicant 

el conte al seu fill o filla. Un racó 

del Mas que inspira i anima a la 

lectura ... fins i tot als pardals... 

Els pardals llegeixen amb l’HèctorEstanteria Hèctor



 
ESPAI DE JOC
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ESPAI NADÓ

Pàgina 13LA REVISTA DE L’ÀREA EDUCATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAI TALLERS

Pàgina 14

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAI TALLERS

Pàgina 15LA REVISTA DE L’ÀREA EDUCATIVA

  

  

 

 

 

 

 



XERRADES I TALLERS
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Créixer amb tu

La Goteta Carmeta Dia Internacional Infància

Dia Internacional Famílies

Taller bombons

  

  



XERRADES I TALLERS
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Conte a la biblioteca

Taller risoteràpia familiar

Presentació apyda

Xerrada “com superar la crisi” Taller de circ Xerrada contes de gènere

Taller cuina econòmica

Xerrada sobre adolescència

Xerrades alimentació infantil

  

 
 

 
  

 

 

 



FIRA DEL VI

A REVEURE
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A reveure!
Quan t’encarreguen posar en marxa un projecte no et 
pots arribar a imaginar el que s’esdevé.

Definir un equipament, i a més innovador, no és fàcil. 
Però passades les primeres pors relacionades amb 
oferir un servei que s’ajusti a les necessitats i expec-
tatives de les famílies, i per tant aconseguir fer-lo 
conèixer i que s’ompli, i en definitiva s’utilitzi, és tot un 
repte que m’ha omplert de satisfacció.

Mas Pintat no és un espai solament per a realitzar ac-
tivitats, és un espai pensat per a l’intercanviï de vivèn-
cies i us puc ben assegurar que les professionals, que 
hem format o formen actualment part d’aquest projec-
te, en som les principals beneficiàries.

Ara, després de dos anys l’equipament ja té vida prò-
pia, la vida que vosaltres les famílies, bé a través de 
les activitats, bé a través de la participació a les enti-
tats, feu possible en el dia a dia.

Per mi Mas Pintat sempre serà aquell lloc on vàrem 
poder iniciar una il·lusió, una idea de molts anys, de 
molta gent i que es va poder engegar.

Per tot plegat dono les gràcies a la Regidora, la Sra. 
Empar Pont, per la confiança dipositada en el seu 
moment, a les companyes amb qui hem compartit 
aquesta primera etapa del Mas, sense aquest equip 
de persones no hagués estat possible endegar-ho tot 
plegat.

Però sobretot us agraeixo a vosaltres les famílies i les 
entitats que heu omplert aquesta casa i heu cregut en 
el somni, amb un sentiment comú: l’estimació per a la 
infància, és per ells i elles, xiquets i xiquetes que som 
aquí. Vull agrair-vos haver-ho fet possible i deixar-me 
compartir moments tan especials amb tots i totes.

Aquesta ha estat una etapa del camí, un camí en el 
qual ens seguirem trobant, ja que des d’una altra ves-
sant de la feina, dins les meves noves responsabilitats 
a l’Àrea Educativa del Grup SAGESSA (organisme que 
gestiona Mas Pintat), seguirem en contacte mitjançant 
les propostes i projectes, que espero responguin als 
vostres interessos i necessitats, com els que fins ara 
hem desenvolupat al Mas.

Així que no us dic adéu, sinó a reveure!

Coia Dols Campanera

  

Ludoteca Fira del vi 2010, durant els dies 11, 12 i 13 de juny del 2010 



Dilluns 4 d’octubre   
Inici d’activitats a Mas Pintat i Inauguració curs 
amb Gemma Lienas Massot. Escriptora i novel·lista
Hora: 19.00 h 
 
Dimarts 6 d’octubre  
Taller teòric pràctic de psicomotricitat en família 
Hora: 17.30 h a 19.00 h

Dimarts 13 d’octubre 
Pràctica de psicomotricitat amb les famílies
Hora: 17.30 h a 19.00 h 
 
Dijous 14 d’octubre  
Xerrada: Eines per millorar la qualitat de vida familiar. 
Sessió 1a. Tècniques, gestió del nostre temps, 
assertivitat amb els nostres fills i filles.
Hora: 17.30 a 19.00 h

Diumenge 17 d’octubre 
Sortida familiar excursió cap al cingle de les Espòrides 
i l’ermita de l’Abellera a Prades (Baix Camp)
Xarxa Explora Camp de Tarragona
Hora: 10.30 h a 13.30 h

Dijous 21 d’octubre 
Eines per millorar la qualitat de vida familiar.
Sessió 2a. Gestió de les emocions mitjançant la 
dansa (participació famílies amb els seus fills i filles).
Hora: 17.30 h a 19.30 h

Divendres 22 d’octubre 
Històries, contes i comunicació. Quins tipus de 
contes i històries explicar als nens i nenes
Organitza: Associació de famílies per a la criança i 
l’educació l’Alzina del Mussol. 
Hora: 18.00 h a 19.00 h
 
Dimecres 3 de novembre 
Créixer amb tu.  Interacció i comunicació els tres 
primers anys de vida  
Hora: 17.30h. a 19.00 h

Dimecres 10 de novembre 
Créixer amb tu. Taller de massatge infantil per a nadons 
Hora: 15.30 h a 17.30 h

Dissabte 13 de novembre  
Taller: com fer servir el nostre cos i la nostra veu 
per sentir-nos bé
Organitza: Associació Mareus
Hora: 9.30 h a 14.00 h

Dimecres 17 de novembre 
Créixer amb tu. Rutines hàbits i normes
Hora: 17.30 h a 19.00 h

Dijous 18 de novembre  
Celebració del Dia Internacional de la infància
Berenar per les famílies i animació infantil
Hora: 17.30 h 

Dimecres 24 de novembre  
Taller: Teatreforum.  Posem-nos a la pell dels 
nostres fills i filles. Actuem plegats. 
Hora: 17.30 h a 19.00 h

Dijous 25 de novembre  
Aprendre amb tu. Adolescència: la sexualitat i 
l’afectivitat. 
Hora: 18.00 h a 19.00 h

Diumenge 28 de novembre  
Gimcana esportiva a Reus (Baix Camp)
Organitza Xarxa Explora Camp de Tarragona

Dijous 16 de desembre 
Taller de Nadal familiar. Decoració de les llars.
Hora: 17.30 h a 19.30 h

Diumenge 19 de desembre  
Sortida familiar. Excursió cap a la a la Cova dels 
Calaixos a Vilanova de Prades i visita a la Cova de la 
Font Major a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
Xarxa Explora Camp de Tarragona
Hora: 10.30 h a 13.30 h

A PARTIR DEL MES D’OCTUBRE 
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EQUIP MAS PINTAT

LA CARTELLERA DELS RECURSOS
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www.petitexplorador.com

Recull complet de les 
activitats infantils i 
juvenils més divertides, 
que fan en diverses 
poblacions, per gaudir-
ne la família.

Manualitats, jocs i 
cançons per als més petits a: 

El llibre dels jocs 
de 0-3 anys. 

Editorial ABC Fleurus Panini

 
   

 

  

 

http://www.exploratgn.cat

Punt de trobada de les famílies 
amb nens, on trobareu excursions 
i sortides per fer en família.

Manualitats en família a

www.guiainfantil.com/542/manualidades-infantiles.html

www.jouscout.com/jocs.htm
www.jocsinfantils.cat/
Milers de jocs per petits i 
grans, en grup, individuals, 
per interior o exterior, per poc 
o molt material…

www.xtec.cat/~aguiu1/
socials/infantil.htm

Activitats interactives 
de tot tipus, 
per a nens..

domèstica


