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PRESENTACIÓ 
 

En aquesta memòria trobareu els diferents projectes que porta a terme la 
Fundació Quatre Vents, els objectius generals i específics de cada servei i les 
activitats per desenvolupar-los, segons els projectes següents: 
 
Des del 12 de setembre de 2012 fins el 7 de setembre de 2013:    
→ SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I FAMÍLIES QUATRE VENTS (SAIF) 
   CASAL D’INFANTS 
   SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
→ TALLERS:  
   COMPARTIM EL JOC 
   PUNT DE TROBADA 
   CATALÀ 
   ALFABETITZACIÓ CASTELLÀ 
→ ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA DE LA FAMÍLIA 
    EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL NOU HORITZÓ 
 
De gener a desembre de 2013: 
→ PISOS D’ACOLLIDA AURA 1, 2, 3 i 4  
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OBJECTIUS GENERALS DE LA FUNDACIÓ 

 

Els objectius generals de la Fundació, que orienten i guien tots els projectes que 
es duen a terme, són els següents: 
→Facilitar una atenció integral a la infància i la família en situació de risc 
social. 
→Promocionar la dona en l’àmbit econòmic, laboral i social. 
→Fomentar la igualtat home/dona. 
→Portar a terme accions encaminades a evitar el rebuig i tota mena de 
discriminacions per raó d’edat, situació laboral, salut, exclusió i desigualtat 
social. Atendre situacions d’immigració i potenciar la seva integració social i el 
respecte als principis bàsics de convivència. 
→Portar a terme activitats dirigides a la promoció de la salut i l’atenció 
sanitària. 
→Promoure activitats dirigides a l’educació dels infants, així com a 
l’alfabetització i formació ocupacional i continuada dels adults. 
→Promoure accions encaminades a la integració social i laboral, especialment 
per la dona. 
→Investigar i estudiar les situacions socials de marginació. 
→Acompanyar a les persones excloses de la societat a reintegrar-s’hi amb tots 
els seus drets i obligacions. 
→Sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes dels problemes de la pobresa, i 
procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la 
solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.  
→Denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de les persones i aportar 
propostes de solució a les Administracions i a la societat. 
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SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I 
FAMÍLIES QUATRE VENTS (SAIF) 

 
INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte, el primer de la Fundació, va iniciar la seva activitat l’any 1987 
oferint una atenció integral a la petita infància, de 0 a 4 anys, i la seva família. 
A Fundació Quatre Vents fem una aposta per la formació integral de les 
persones, dels infants i de la família, oferint una atenció socioeducativa a tot el 
nucli familiar. Per aquest motiu, el SAIF és un projecte que consta de dos 
projectes que formen un: l’Atenció a l’infant perquè la petita infància és una 
etapa educativa fonamental en la futura formació dels infants, i l’Atenció a la 
família. Les dues són inseparables perquè en la petita infància la situació de la 
seva família té una influència cabdal en el seu futur, per tant podem dir que és 
un espai socioeducatiu pels infants i per la família. 
Cal ressaltar que la millora de la situació familiar és la millora de la mateixa 
societat en conjunt, que les mesures preventives són la millor inversió per 
aquesta societat, que cal pensar que actuar sobre la família i la infància és 
garantir que les dones i homes del demà puguin ser persones més 
responsables… 
I sobre tot, pretenem la millora de la qualitat de vida dels infants i la defensa 
dels seus drets, perquè la petita infància és també portadora de drets. 

 
HORARI DEL SERVEI 

Roman obert les 24 hores del dia de dilluns a dissabte, incloses les vacances 
escolars. Aquest horari no suposa que els nens estiguin al centre les 24 hores 
del dia; es tracta d’oferir un horari flexible per adaptar-lo a les necessitats de 
cada família i afavorir així la integració i/o formació laboral. 
L’horari de 24 hores està dividit en franges horàries: l’anomenada standard 
comprèn de 9 a 16 h, a partir de les 16 h i abans de les 9 del matí s’anomena 
Casal i comprèn també la nit, els dissabtes i l’època de les vacances escolars. 
En ocasions, per urgències hospitalàries de la mare, el nen/a pot estar diversos 
dies al centre. Una de les característiques de la Fundació és la seva capacitat 
d’adaptar-se a les necessitats familiars. 

 
POBLACIÓ ATESA 

Des del 12 de setembre de 2012 fins al 7 de setembre de 2013 (dates en què 
finalitza el Casal) hem atès un total de 268 infants, 107 al SAIF i 79 al Casal 
d’estiu. Aquest any hem obert el Casal tot l’estiu i en horari de 9 a 21 hores. 
S’han realitzat 624 entrevistes al llarg del curs per poder atendre les diferents 
demandes de les famílies. Han sol·licitat canvi d’horari 40 famílies. 110 
famílies van sol·licitar entrevista i no es van presentar. 
Aquest curs han quedat en llista d’espera 27 infants. 
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PERFIL DEL NEN/A 
→Manca d’hàbits d'alimentació, higiene, son, ordre... 
→Mancances afectives. 
→Alimentació inadequada per la seva edat. 
→Caràcter neguitós i molt irritable. 
→Inicis d’agressivitat. 
→Inestabilitat emocional. 
→Endarreriment del llenguatge. 
→Dificultat amb l’idioma perquè utilitza llengua estrangera per expressar-se 
habitualment. 
→Dificultat de relació. 
 
PERFIL DE LA FAMÍLIA 
→Família monoparental sense xarxa familiar ni social. 
→Mare i/o pare toxicòman. 
→Mare amb parella a la presó. 
→Famílies amb feines marginals. 
→Habitacions llogades d’espai reduït. 
→Famílies estrangeres, sense legalitzar la seva situació. 
→Dones amb pocs recursos personals. 
→Mares espanyoles amb fills d’estrangers, sense legalitzar la situació del pare. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGEN DELS NENS I NENES 
Algèria, Bangladesh, Bolívia, Colòmbia, Equador, Espanya, Geòrgia, Hondures, 
Marroc, Pakistan, Perú, Rep. Dominicana, Romania, Rússia, Senegal, i sense 
nacionalitat. 
 
PROCEDÈNCIA DELS INFANTS 
DGAIA. EAIA, Serveis Socials de la Ciutat i Entitats socials. 
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OBJECTIUS 

OBJECTIUS GENERALS 
Amb el nen 
→Intervenir en les situacions de mig i alt risc social dels infants, afavorint el 
desenvolupament harmònic dels nens/es, i atenent les seves necessitats 
bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social, prevenint retards 
d'origen sociocultural i trastorns de la personalitat que poden portar a 
l’absentisme escolar primer i a la marginació després. 
→Afavorir en l’infant el desenvolupament de les seves capacitats de 
coneixement i d’interpretació d'ell mateix i de l'entorn, tot facilitant l'adquisició 
d'uns instruments d’aprenentatge, i potenciant el procés d’autonomia i 
socialització del nen/a perquè sigui capaç de viure unes relacions estables i 
afectives amb si mateix i amb els altres. 
 
Amb la família 
→Oferir un horari flexible per tal que puguin compatibilitzar la vida familiar i 
laboral. 
→Responsabilitzar la família de les obligacions que suposa ser pares i ajudar-
los a superar les mancances que tenen en la relació, educació i cura dels seus 
fills, tot potenciant el coneixement de les diferents etapes evolutives dels 
nens/es. 
→Suport emocional. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Amb el nen 
→Afavorir el desenvolupament dels infants, suplint carències: afectives, 
d’alimentació, de son, d’higiene, ordre, sanitat, relacionals, lúdiques... 
→Adquisició dels hàbits bàsics d’alimentació, higiene, d’ordre, son... i detecció 
de possibles deficiències físiques i psíquiques. 
→Assolir els aprenentatges bàsics que li permetin una bona integració, primer 
a l'escola i després en la societat, mitjançant un clima de tranquil·litat i 
seguretat. 
→Millorar la qualitat de vida dels infants. 
→Conèixer manifestacions culturals i festes tradicionals del seu entorn. 
 
Amb la família 
Els objectius específics amb la família estan situats a la part dedicada a 
l’atenció a la família. 
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EQUIP 

Està format per: 1 directora general, pedagoga/assistent social, 8 educadores 
d’infants, i 2 educadores de família, 1 cuinera, 1 administrativa, 2 persones per 
la neteja, alumnes de practiques i 17 voluntaris. 
Els diferents projectes funcionen per equips professionals de treball, amb la 
titulació adequada per cada col·lectiu d’intervenció. Hi ha un equip d’atenció als 
infants i un altre d’atenció a la família, i cada un manté reunions periòdiques i, 
sempre que és necessari, conjuntes. 
 
L’equip d’atenció als infants està format per la Coordinadora i les educadores 
dels infants. Tenen al seu càrrec l'educació, cura i atenció dels infants durant 
les hores que aquests són al centre.  
 
REUNIONS 
Donada la complexitat d'horaris, tant d'entrada com de sortida, i els diferents 
torns d'educadores, i que alguns infants comparteixen més d'una, és molt 
necessària la coordinació i la informació entre els equips, per aquest motiu es 
realitzen les següents reunions: 
 
Reunió de gestió  
Realitzada amb la directora i les coordinadores de cada equip. Es reuneixen 
setmanalment per posar en comú la informació, coordinació i organització, així 
com per prendre les decisions adients. 
 
Reunió de claustre 
La realitzen totes les educadores, la coordinadora, la directora i les educadores 
de família, quant es considera necessari. 
Els continguts són: coordinar les diferents activitats; preparació de festes i actes 
de caràcter general, formació interna mitjançant monogràfics, les avaluacions 
generals i tots aquells temes considerats necessaris. 
 
Reunió pedagògica 
Les educadores fan reunions periòdiques amb la seva coordinadora, i els seus 
continguts són: programació d’activitats, desenvolupament de les 
programacions, avaluacions i seguiment de tot el procés educatiu i evolutiu 
dels infants. 
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ACTIVITATS 

Les activitats són per educar i ajudar els infants a fer camí cap a la maduresa. 
Per aquest motiu ens plantegem estimular i optimitzar el desenvolupament 
global del nen/a, respectant la diversitat i les possibilitats de cada un d’ells. Per 
la situació familiar també ens proposem cobrir necessitats bàsiques i la millora 
de la seva qualitat de vida, despertar la curiositat per aprendre i aconseguir 
desenvolupar l’autoconfiança, l’autonomia i la capacitat intel·lectual, així com 
potenciar les habilitats emocionals, com l’autoestima necessària que li ajudi a 
construir una personalitat sana i equilibrada. 
Crear un ambient ric d’estímuls que ajudin als nens i nenes a desenvolupar-se 
física, emocional i intel·lectualment, perquè els primers anys de vida tenen una 
influència decisiva en el seu creixement. Per tant és un projecte bàsicament 
preventiu de possibles carències dels infants. Promoure un entorn de 
sentiments i afectes que aporti confiança i seguretat personal, tot treballant 
uns hàbits bàsics que permetin aconseguir l’autonomia necessària per adaptar-
se primer a l’escola i després a la societat. 
Els infants estan distribuïts per grups edats i cada un disposa d’una 
programació adequada. Hi ha una diferent pel Casal degut a les 
característiques d’aquest espai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Procés d'adaptació. L'adaptació de l’infant al centre i la de la família és un 
procés que es desenvolupa de manera diferent per a cada infant i cada família.  
Té una durada de 4 ó 5 dies, i la seva finalitat és que la incorporació dels 
infants al centre sigui progressiva per afavorir la integració a la nova situació de 
l’infant i també de la mare/pare. Malgrat tot, de vegades no es pot realitzar 
degut a la situació familiar i/o laboral.  
 
Aspecte afectiu 
Aprendre a estimar i respectar-se a si mateix i a partir d’aquí fer-lo als altres. 
 
Activitats didàctiques 
Creiem en l’aprenentatge a partir del    joc, els contes, , , , l’experimentació,,,,    
l’exploració i la manipulació, sense oblidar en cap moment les    emocions, els 
sentiments i els afectes com eines d’integració i interiorització de 
coneixements, mitjançant les programacions, sempre tenint en compte les 
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necessitats dels infants, especialment perquè són fills de famílies en situacions 
desestructurades i en risc d’exclusió social. 
Els continguts que es donen a l’aula varien en funció del centre d’interés, i 
estan definits en les programacions; Centre, Família, Cos humà, Tardor, Nadal, 
Joguines, Animals, etc. 
 
Aspectes intel·lectuals 
Els infants han d’aconseguir un bon desenvolupament sensorial i perceptiu a 
partir d’un munt de recursos: joc simbòlic, imitació, joc heurístic; fer els seus 
aprenentatges significatius avançant dia a dia, i tenen necessitat de 
comunicació verbal i no verbal. 
Els infants aprenen tot jugant. A través d'activitats presentades com a jocs: 
danses, cançons, contes, titelles; experimentació amb materials com ara farina, 
aigua, sorra, pintura, etc.; situacions de joc planificades: panera dels tresors, joc 
heurístic, racons, joc simbòlic... Jugar per jugar: joc lliure i planificat al pati. 
Experimentant amb les situacions de la vida quotidiana. Situacions 
relacionades amb l'alimentació: ser autònoms per menjar (primer amb les 
mans, després amb cullera...), posar-se l'aigua al got, parar taula, repartir pitets 
(aprenent conceptes matemàtics), etc. Situacions relacionades amb la higiene: 
ser autònoms per rentar-se les mans quan veuen que estan brutes, per netejar-
se els mocs quan veuen que en tenen al nas, controlar els esfínters... En 
definitiva, aprenent a tenir consciència de si mateixos. Situacions de descans: 
ser autònoms aprenent a relaxar-se per adormir-se sols, sentir satisfacció pel 
descans, desvestir-se, vestir-se, reconèixer la seva roba, etc. 
 
Unitats complementàries 
De forma coordinada i amb el personal qualificat, es realitzen unes àrees 
complementàries pel correcte desenvolupament dels nens/es: psicomotricitat, 
música. Reforç de les mancances dels infants mitjançant un PEI sempre que es 
consideri necessari. 
 
Aspecte social 
Els infants han de ser els protagonistes i valorar-se, cal potenciar la relació amb 
el companys i iniciar-los a col·laborar amb els altres i els adults. 
Les activitats són adequades per afavorir el desenvolupament dels infants i 
ajudar-los en la seva pròpia autonomia i convivència amb els altres infants. 
La finalitat és que siguin autosuficients d’experimentar, expressar-se, 
comunicar-se i estimar els companys/es. 
 
Activitats festives 
Durant l’any celebrem junts: pares, infants, famílies i centre, totes les festes 
tradicionals, amb una motivació i preparació especial; Castanyada, Nadal, Reis, 
Carnestoltes, Sant Jordi, Setmana Santa i Revetlla de San Joan. 
En aquestes ocasions guarnim el centre, les aules i la recepció amb la 
participació de tots plegats, amb actitud activa i coordinada. 
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Contacte amb les famílies. Encara que el contacte informal entre pares/mares i 
educadores és molt freqüent, i permet una comunicació immediata i el traspàs 
d'informacions necessàries sense demores, també es realitzen reunions amb 
les famílies: 
→Reunió general amb totes les famílies a l’inici del curs per explicar el 
funcionament del centre, així com tots els tallers que s’organitzen. Aquest curs 
van assistir 18 famílies. 
→Reunions per grups d’edat amb els pares i mares per explicar-los les 
activitats que desenvoluparan ell seus fills durant el curs, incloses les 
desenvolupades al Casal. Aquest curs han assistit 8 famílies del grup Petits, 5 
del grup Mitjans i 12 del grup Grans. 
La confecció i lliurament d'un informe escrit al final del curs els hi permet 
disposar d'una visió global de l'evolució dels infants durant un període de 
temps. 
 
Durant el curs es donen a la família dos informes; un desprès de l’adaptació de 
l’infant en una entrevista amb la mare i/o pare, i el segon a final de curs. 
La col·laboració de la mare es considera imprescindible en tot aquest procés, i 
per això s’intenta involucrar-les en el coneixement de les necessitats bàsiques 
del seu fill/a i es potencia la millora de la seva relació. 
Les activitats especifiques amb la família consten amb més detall en el 
projecte d’Atenció a la Família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
AVALUACIÓ 

L’avaluació es realitza per grups d’edat dels infants i té les tres fases següents: 
 
Avaluació inicial: partim de la primera informació que dóna la mare/pare i de 
les observacions que realitza l’educadora durant el període d’adaptació. Intenta 
determinar les necessitats i coneixements previs de l’infant, quan entra al 
centre i també al començament d’un nou aprenentatge. 
 
Avaluació formativa: consta de tota la informació que registra l’educadora i ens 
permet veure el procés de l’infant, tenint com a finalitat conèixer el procés 
d’aprenentatge i les seves necessitats. Ens permet proporcionar-li el suport més 
adequat. 
 
Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’ha aconseguit o no, i fins 
a quin punt, la cobertura de les seves necessitats i dels aprenentatges 
previstos. 
Per efectuar tot aquest procés d’avaluació s’utilitzen els següents instruments: 
→Registre d’aprenentatges i desenvolupament dels infants. 
→Observació dels infants, tant individual com grupal. 
→Entrevistes amb la família. 
→Intercanvi d’informació entre educadores i família. 
→Tutories. 
→Reunions d'equip. 
→Atenció individualitzada. 
→Programació general i també individualitzada. 
→Jocs lliures i dirigits. 
→Atenció especial al període d'adaptació. 
→Aprenentatges preceptius. 
→Avaluació. 
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AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

 
GRUP GRANS 1    
Total de nens: 16   
 Nens % 
Absències 0  
Infants amb carències 0  
Infants derivats a serveis especialitzats  1 1,6  
Infants que han necessitat reforç 5 31,25 
Infants amb dificultats d'adaptació 6 37,50 
Cobertura de les necessitats bàsiques 16 100 
Adquisió d’hàbits   
Alimentació 16 100 
Autonomia d'hàbits i d'higiene 15 93,75 
Son  16 100 
Ordre 16 100 
Han millorat la qualitat de vida 16 100 
Han assolit aprenentatges bàsics 14 87,50 
Respecten les normes senzilles de 
convivència 12 75 
Infants que han aprés a ser constants en 
les tasques a realitzar 11 68,75 
Ha millorat la seva autonomia personal 1 1,6 
Coneixen les parts importants del cos 15 93,75 
Control progressiu del propi cos en els 
desplaçaments 15 93,75 
S'esforcen davant les pròpies necessitats 13 81,25 
Iniciativa per demanar ajut a l'educador/a 9 56,25 
Identifiquen l'educador/a i els companys 15 93,75 
Utilitzen habitualment les formes socials de 
salutació i comiat 8 50 
Tenen interès en participar en jocs i 
activitats 10 62,50 
Comprensió d'ordres senzilles 15 93,75 
Escolten atentament una explicació curta 11 68,75 
Recorden seqüències d'un conte explicat 
per l'educador/a 14 87,50 
Gaudeixen de les activitats plàstiques 10 62,50 
Respecten els companys i companyes 15 93,75 
Adquisió del llenguatge bàsic 15 93,75 
Desenvolupament motriu adequat per 
l'edat 16 100 
Coordinen les habilitats motrius 15 93,75 
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GRUP GRANS 2   
Total de nens: 12   
 Nens % 
Absències 4 33,3 
Infants amb carències 0 0 
Infants derivats a serveis especialitzats 0 0  
Infants que han necessitat reforç 5 41,6 
Infants amb dificultats d'adaptació 2 16,6 
Cobertura de les necessitats bàsiques 9 75 
Adquisió d’hàbits   
Alimentació 9 75 
Autonomia d'hàbits i d'higiene 8 66,6 
Son  9 75 
Ordre 9 75 
Han millorat la qualitat de vida 7 58,3 
Han assolit aprenentatges bàsics 6 50 
Respecten les normes senzilles de 
convivència 9 75 
Infants que han aprés a ser constants en les 
tasques a realitzar 7 58,3 
Ha millorat la seva autonomia personal 9 75 
Coneixen les parts importants del cos 7 58,3 
Control progressiu del propi cos en els 
desplaçaments 9 75 
S'esforcen davant les pròpies necessitats 8 66,6 
Iniciativa per demanar ajut a l'educador/a 6 50 
Identifiquen l'educador/a i els companys 9 75 
Utilitzen habitualment les formes socials de 
salutació i comiat 9 75 
Tenen interès en participar en jocs i activitats 9 75 
Comprensió d'ordres senzilles 9 75 
Escolten atentament una explicació curta 6 50 
Recorden seqüències d'un conte explicat per 
l'educador/a 6 50 
Gaudeixen de les activitats plàstiques 9 75 
Respecten els companys i companyes 7 58,3 
Adquisió del llenguatge bàsic 9 75 
Desenvolupament motriu adequat per l'edat 9 75 
Coordinen les habilitats motrius 9 75 
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GRUP MITJANS   

Total de nens: 14   

 Nens % 

Absències 2 14.2 
Infants amb carències 14 100 

Infants derivats a serveis especialitzats 1 7,1 

Infants que han necessitat reforç 2 14,2 

Infants amb dificultats d'adaptació 3 21,4 

Cobertura de les necessitats bàsiques 14 100 

Adquisició d’hàbits   

Alimentació 9 64,2 

Autonomia d'hàbits i d'higiene 8 57,1 

Son  10 71,4 

Ordre 9 64,2 
Han millorat la qualitat de vida 12 85,7 
Han assolit aprenentatges bàsics 10 71,4 
Respecten les normes senzilles de 
convivència 9 64,2 
Es relaxen fàcilment 8 57,1 
Adaptació a les seqüències temporals 
quotidianes 9 64,2 
Ha millorat la seva autonomia personal 10 71,4 
Coneixen els companys 9 64,2 
Manipulen i exploren les joguines 9 64,2 
Participen en les activitats 8 57,1 
Adquisició progressiva del llenguatge 7 50 
Gaudeixen en les activitats plàstiques 8 57,1 
Respecten els companys i companyes 8 57,1 
Control progressiu del propi cos en els 
desplaçaments 8 57,1 
S'esforcen davant les pròpies necessitats 7 50 
Iniciativa per demanar ajuda a l'educador/a 9 64,2 
Utilitzen habitualment les formes socials de 
salutació i comiat 10 71,4 
Tenen interès en participar en jocs i activitats 9 64,2 
Comprensió d'ordres senzilles 9 64,2 
Escolten una explicació curta 8 57,1 
Desenvolupament motriu adequat per l'edat 8 57,1 
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GRUP PETITS   

Total de nens: 13   

 Nens % 

Absències 0  
Infants amb carències 0   

Infants derivats a serveis especialitzats 0   

Infants que han necessitat reforç 11 85 

Infants amb dificultats d'adaptació 3 23 

Cobertura de les necessitats bàsiques 13 100 

Adquisició d’hàbits   

Alimentació 13 100 

Autonomia d'hàbits i d'higiene 10 78 

Son  13 100 

Ordre 8 62 
Mostren col·laboració activa en la higiene 
personal 4 30,8 
Neguitosos 3 23 
Control progressiu del propi cos en els 
desplaçaments 11 85 
Coordinen les habilitats motrius 10 78 
S'esforcen davant les pròpies necessitats 11 85 
Identifiquen l'educadora i els companys 13 100 
Interès en participar en jocs i activitats 13 100 
Comprensió d'ordres senzilles 10 78 
Escolten una explicació curta 10 78 
Participen activament en els jocs de falda 13 100 
Participen activament en el joc de la 
panera dels tresors 11 85 
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INFANTS DE NIT 

La nit té unes característiques diferents de les del dia; és quan els nens/es 
treuen les seves angoixes, pors...  
Les característiques dels infants de nit són: 
→Dificultat per relaxar-se i per mantenir la son. 
→Angoixa provocada pel nou entorn (habitació i llit diferents, educadora en lloc 
de la mare, etc.). 
→Insomni, malsons i pors. 
→Hàbit d’horaris de descans i higiene alterats. 
→Incontinència en nens sense bolquers. 
→Necessitat d’evitar perills quan estan al llit (ex. caigudes del llit). 
 
INFANTS ATESOS 
Aquest grup està compost pels infants que es queden a dormir tota la nit i 
aquells que surten més tard de les 21 hores o entren abans de les 9 del matí, 
temps que estan a càrrec de l’equip d’educadores de nit. En total s’han atès 16 
infants. 
 
OBJECTIUS 
→Proporcionar al nen/a un entorn adequat per dormir i disminuir els trastorns 
de la son que afecten la qualitat del descans, així com l’estat físic i psicològic 
del nen/a durant el dia. 
→Atenuar la sensació d’abandó dels infants. 
→Associar el procés d’anar a dormir amb una sèrie d’accions prèvies (fer pipí, 
rentar- se les dents...). 
→Disminuir la incontinència nocturna en nens/es que no duen bolquers. 
→Aconseguir que el nen/a iniciï el son ell sol. 
 
ACTIVITATS 
→Disminuir l’angoixa per la separació de la mare. 
→Establir un horari de descans. 
→Accions per aconseguir una bona qualitat de son. 
→Accions per disminuir els trastorns del son. 
→Accions per disminuir la incontinència nocturna. 
 
 

 
AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

Infants atesos durant la nit     16 
Puntualitat en l’entrada      20% 
Puntualitat en la sortida      75% 
Assistència regular      69,3% 
Han superat la separació de la mare    16 

 
 
 
 
 
 



 19 

CASAL D’INFANTS 
 

INTRODUCCIÓ 
Per poder atendre les necessitats laborals i/o formatives de les famílies en risc 
d’exclusió, s’ofereix el servei de Casal, que comprèn el torn de tarda (de 16 a 
21 hores), de nit (de les 21 hores a les 9 del dia següent), de cap de setmana 
(dissabte de 9 a 16 hores), així com el Casal de vacances escolars (Nadal, 
Setmana Santa i estiu).  
Les famílies dels infants que estan al centre han de formalitzar una nova 
inscripció per tal de donar cada plaça a la família que més ho necessita. 
El Casal d’estiu, que comença l’1 de juliol i finalitza la primera setmana de 
setembre, té una quota simbòlica per a les famílies.  
En el total d’infants i el lloc de procedència hi ha infants que són els mateixos 
que durant el curs, però, si no fos per l’espai Casal, es quedarien al carrer al 
finalitzar el curs escolar.  

 
CARACTERÍSTIQUES DELS INFANTS 

→Estan al matí al centre. 
→Entren en horari de tarda i/o tarda nit. 
→Durant el matí han estat a l’escola o escola bressol. 
→Només venen els caps de setmana. 
→Infants que durant el curs estan també al centre. 
→Infants que només venen durant els períodes de vacances escolars. 
Les característiques dels infants del Casal de vacances escolars i d’estiu són les 
mateixes que les de la resta del curs, per això la seva finalitat és donar un 
suport a la família per conservar el lloc de treball i/o accedir al món laboral. 

 
POBLACIÓ ATESA 

En el Casal de tarda s’han atès un total de 36 infants, alguns han vingut només 
en horari de tarda, d’altres han estat també durant el matí.  
Al casal de cap de setmana en total s’han atès 8 infants. 
Al casal de Nadal en total s’han inscrit 32 infants. 
Al casal de setmana santa ha acollit 32 infants. 
Al casal d’estiu s’han atès 79 infants i han quedat en llista d’espera 5. 

 
OBJECTIUS 

→Possibilitar l’accés al mon laboral i/o formatiu. 
→Conciliar vida familiar i laboral. 
→Potenciar la sociabilitat, l’afectivitat i l’estabilitat psíquica del nen/a. 
→Afavorir el desenvolupament psicomotor del nen/a i promoure la seva 
creativitat i millorar l’autoestima. 
→Contribuir al desenvolupament integral dels infants, tot cobrint les seves 
necessitats bàsiques. 
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ACTIVITATS 

Els infants d’aquest espai estan al matí al centre, venen de l’escola o 
directament de casa, i les activitats estan desenvolupades en una programació 
específica més lleugera i, a la vegada, interessant, estimulant i variada, però 
sense perdre de vista la part educativa i la cobertura de les necessitats 
bàsiques. 
Els caps de setmana i períodes de vacances les activitats són més d’exterior i 
sortides al barri.  

 
AVALUACIÓ 

Durant les vacances escolars es registren les observacions dels infants, però pel 
curt període de temps que comprèn, no s'efectuen les fases d'avaluació que es 
realitzen durant tot el curs. 
L’avaluació del Casal de tarda, nit i cap de setmana es realitza per grups d’edat 
dels infants de la mateixa manera que els infants d’horari diürn. 

 
AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

 
GRUP GRANS    

Total de nens 23  

Fins 17 hores 7  

Fins 19 hores 8  

Fins 20 hores 2  

Més tard de les 20 hores 6  

 Nens % 
Absències 3 13,04 

Infants derivats a serveis especialitzats 0   

Infants que han necessitat reforç 3 13,04 

Infants amb dificultats d'adaptació 3 13,04 

Cobertura de les necessitats bàsiques 17 73,91 

Adquisició d'hàbits     

Alimentació 2 8,6 

Autonomia d'hàbits i d'higiene 2 8,6 

Son  2 8,6 

Ordre 6 26 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 2 8,6 
Comparteixen les joguines 7 30,4 
Tenen facilitat per relaxar-se 4 17,34 
Reconeixen l'educadora 23 100 
Reconeixen la seva aula 23 100 
Reconeixen els companys 23 100 
Es relacionen amb els altres companys 2 8,6 
Manipulen i exploren joguines 23 100 
Comprenen els missatges de l'adult 23 100 
Participen activament en les activitats 20 91,30 
Gaudeixen de la música 20 91,30 
Tenen dependència de l'educadora 2 8,6 
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GRUP MITJANS   

Total de nens 10  

Fins 17 hores 0  

Fins 19 hores 0  

Fins 20 hores 6  

Més tard de les 20 hores 4  

 Nens % 
Absències 6 60 
Infants amb carències 3 30 

Infants derivats a serveis especialitzats 0   

Infants que han necessitat reforç 1 10 

Infants amb dificultats d'adaptació 0   

Cobertura de les necessitats bàsiques 9 90 

Adquisició d'hàbits     

Alimentació 7 70 

Autonomia d'hàbits i d'higiene 8 80 

Son  3 30 

Ordre 8 80 
Mostren satisfacció per estar nets 9 90 
Tenen facilitat per relaxar-se 6 60 
Es reconeixen davant el mirall 9 90 
Manipulen i exploren joguines 9 90 
Comprenen els missatges de l'adult 9 90 
Comunicació per mitjà de gestos, moviments i sons 
corporals 9 90 
Comunicació per mitjà de paraules simples 7 70 
Gaudeixen de la música 9 90 
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GRUP PETITS   

Total de nens 13  

 Nens % 
Absències 4 30,8 
Infants amb carències 9 69,2 

Infants derivats a serveis especialitzats 0   

Infants que han necessitat reforç 4 30,8 

Infants amb dificultats d'adaptació 4 30,8 

Adquisició d'hàbits     

Cobertura de les necessitats bàsiques 13 100 

Alimentació 9 69,2 

Autonomia d'hàbits i d'higiene 13 100 

Son  9 69,2 

Ordre 9 69,2 
Mostren satisfacció per estar nets 13 100 
Tenen facilitat per relaxar-se 4 30,8 
Es reconeixen davant el mirall 13 100 
Manipulen i exploren joguines 13 100 
Comprenen els missatges de l'adult 4 30,8 
Participen en els jocs de falda 13 100 
Participem en els jocs de la panera dels tresors 13 100 
Comunicació per mitjà de gestos, moviments i sons 
corporals 13 100 
Comunicació per mitjà de paraules simples 4 30,8 
Gaudeixen de la música 13 100 
Amb dependència de l'educadora 9 69,2 
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METODOLOGIA 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
La tasca educativa del centre està en mans d'equips de professionals 
qualificats que, amb la participació de les famílies dels infants, treballen 
perquè cada nen/a desenvolupi plenament les seves capacitats, oferint-los els 
ajuts i els reptes que necessiten per aprendre i desenvolupar-se d'una manera 
harmònica. Alhora, el centre també compleix una important funció social i de 
suport, que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral. 
El Servei es relaciona amb els centres de serveis i entitats socials de zona, els 
equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), quan es necessari, 
i amb els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). 
 
EIXOS PRINCIPALS 
→El caràcter plenament socioeducatiu de la petita infància, oferint als infants 
un conjunt d'experiències educatives per promoure el seu desenvolupament i 
aprenentatge. Educar implica potenciar en cada nen i en cada nena totes les 
seves capacitats, oferint a cadascun els reptes i els ajuts que necessita. 
 
→El centre considera l'infant competent, una persona amb drets i capacitats, 
curiositat i desitjos d'aprendre. N'és el protagonista actiu i hi aporta els seus 
interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les experiències que viu 
en altres contextos. 
 
→Els infants han de trobar-se en un context que els ajudi a manifestar els 
desitjos, les inquietuds, els interessos, les alegries i les pors. Un entorn afectiu i 
respectuós, i on els infants se sentin estimats i valorats. 
 
→Pel centre és molt important el caràcter socioeducatiu que tenen les tasques 
vinculades a la cura i les necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene, 
descans, joc i seguretat. 
 
→Una acció socioeducativa de qualitat és tasca de l'equip de professionals del 
centre. Es treballa en equip per acordar aspectes de contingut pedagògic i 
organitzatius, vinculats a la gestió d'una pràctica educativa adient a les 
necessitats dels infants atesos. 
 
Tenint en compte la importància que té l'ambient en l'evolució del nen/a i les 
mancances que tenen els que venen al centre, és potencia l'atenció 
personalitzada, sempre que és possible, amb un número reduït de nens/nenes. 
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DOCUMENTACIÓ 

→Informes socials. 
→Registre d’inscripció dels nens i nenes. 
→Actes de les reunions. 
→Taula d’observació sistemàtica del nen/a. 
→Llistat d’assistència. 
→Fitxa d'inscripció de l’infant. 
→Fitxa mèdica. 
→Fitxa seguiment mèdic. 
→Registre d'entrevistes amb les mares/pares. 
→Programacions d’aula: 
     ● Projecte educatiu individualitzat (PEI). 

     ● Currículum 
     ● Pla de treball bianual. 

→Informes pels pares/mares del nen/a. 
→Expedient de l’infant i del grup. 

 
DIFICULTATS DETECTADES  

Els infants del centre, a més de patir una situació precària per causes familiars, 
econòmiques i socials, es troben amb un tracte negligent; manca d’atenció a 
les necessitats més bàsiques, d’afectivitat, hores de son insuficients, 
alimentació inadequada, unes vegades per mancances pròpies de la família, 
altres pels horaris laborals a que es veuen sotmesos, especialment les dones. 
Per altra banda pateixen el problema de la conciliació de la vida laboral i 
familiar a causa de jornades laborals massa extenses i poc remunerades que 
produeixen fatiga i costa d’estar en bones condiciones per atendre els infants. 
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 

INTRODUCCIÓ 
Durant l’estada del nen/a al centre, és fonamental la participació de la família, 
i el procés d’adaptació de l’infant també és una adaptació de la família i un 
temps de coneixença mútua amb el centre. Si bé el contacte informal entre 
pares, mares i educadores és freqüent, i permet una comunicació immediata i 
el traspàs d'informacions necessàries, la família mereix una atenció especial, i 
es comparteix amb les famílies, d'una manera més formal, de forma 
personalitzada i de forma global, l'adopció d’accions comunes per al benestar i 
el creixement dels infants.  
Els objectius de la Fundació permeten l'impuls, d'una banda, de grups de 
trobada entre famílies, per compartir aspectes relacionats amb la criança dels 
infants i, de l'altra, la constitució de grups per la millora de l’autoestima de la 
dona i promoció de la xarxa social i l’autoajuda.  
Aquestes accions volen oferir una atenció per prevenir i intervenir en situacions 
de risc social dels infants. En definitiva, un projecte que doni suport emocional i 
laboral a la dona i potenciï la seva autoestima, al temps que permet conciliar la 
vida familiar i laboral i/o l’accés a una feina. 

 
POBLACIÓ ATESA 

S’han atès les famílies dels infants que han passat pel centre, en total 121, i 
s’ha donat resposta a les seves preguntes, informacions i assessoraments 
sol·licitats. S’ha orientat respecte a l’atenció i cura dels fills/es. En general s’ha 
reforçat la relació mare-fill, la contenció i la importància dels límits amb els 
infants, així com l’alimentació més adient, la higiene i la son. 

 
PROBLEMES DE LES DONES 

→Manca de recursos personals. 
→Baix nivell d'instrucció. 
→Ambient social molt deteriorat. 
→Manca de relacions estables. 
→Maltractaments físics i psíquics. 
→Inestabilitat emocional. 
→Mancances afectives. 
→Manca d’hàbits bàsics. 
→Estrangeres amb dificultats d’idiomes. 
→Estrangeres sense legalitzar la seva situació. 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

→Atenció a les famílies fent que es sentin ateses i escoltades. 
→Promoure el coneixement del seu fill/a, tan físicament com psíquica. 
→Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a. 
→Millorar: l’afectivitat, la higiene, l’alimentació, el joc i la son. 
→Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser mare/pare. 
→Potenciar la importància del contacte amb l’educadora dels fills.  
→Seguiment de la relació mare/pare-fill/a. 
→Controlar qui porta i recull el nen/a. 
→Orientar en situacions de conflicte mare/pare-nen/a. 
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EQUIP 

Per la importància que donem a l’atenció i cura dels infants per part de la 
família, el personal d’atenció a les famílies és personal educatiu titulat; observa 
i vetlla perquè la relació mare/pare- fill/a sigui l’adequada. Ajuda i dóna suport 
a la família en situacions d’incertesa o conflicte, i també un suport emocional 
en situacions d’angoixa. 
Les educadores de famílies assumeixen l’atenció al servei de menjador, en què 
participen les mares/pares amb els fills/es, i el compliment de les normes 
internes de funcionament dels diferents serveis, que afecten a les mares/pares. 
 
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP 
Està compost per 2 educadores (una al matí i una a la tarda), una de les quals 
és la coordinadora. Fan l’acolliment inicial: reben la família i els nens/es, les 
atenen en tot el que necessiten mentre són al centre, les assessoren en 
aquelles consultes que fan respecte al fills o altres assumptes que els 
preocupin i mantenen entrevistes amb elles quan és necessari. 
 
FUNCIONAMENT 
L’equip celebra reunions periòdiques per coordinar les actuacions, elaborar els 
plans de treball i fer les avaluacions corresponents. 

 
ACTIVITATS 

→Atenció i acompanyament dins del centre. 
→Suport emocional. 
→Observació de la relació mare/pare-nen/a. 
→Seguiment relació mare/pare-nen/a. 
→Intervencions en situacions de conflictes. 
→Registre d’entrades i sortides dels infants. 
→Avaluacions. 
→Espai mare-nen/a i grups de dones. 
→Entrevistes. 
→Tallers. 
→Espai mare-nen/a. 
→Atenció del servei de menjador. 

 
METODOLOGIA 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Diversos estudis confirmen que la relació de les famílies amb els fills, la 
comunicació, les expectatives sobre el seu futur i l'acompanyament en el 
procés educatiu, són claus per l'èxit educatiu dels fills. 
 
Així doncs, al centre es realitza una tasca socioeducativa que ha de facilitar i 
garantir les vies d'interacció i cooperació de les famílies, es realitzen programes 
de formació mitjançant els espais Tallers i Compartim el Joc, per impulsar la 
participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es. 
 
També s’impulsen les relacions dels professionals per afavorir l'actuació 
coordinada en l'atenció a l’infant i també a la família. 
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AVALUACIÓ 

L’avaluació contempla les tres fases següents:  
 
Avaluació inicial: intenta determinar les necessitats i mancances de la 
mare/pare quan entra al centre, amb l’informe social i les observacions de 
l'educadora. 
Avaluació formativa: té com a finalitat conèixer el procés de la relació de 
l’infant i la mare/pare i ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les 
seves necessitats. Consta de tota la informació que registra l’educador/a. 
Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit, o no i 
fins a quin punt, els objectius previstos.  
 
Per efectuar tot aquest procés d’avaluació s’utilitzen els següents instruments: 
→Entrevistes amb les famílies 
→Observació infant i mare/pare. 
→Registres d’observacions. 
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AVALUACIÓ QUANTITATIVA  

Hi ha famílies que s’han atès pel matí, unes altres a la tarda i algunes al matí i 
a la tarda, i s’han avaluat amb els següents indicadors: 
 
 

ATENCIÓ FAMÍLIES MATÍ   

Total de famílies que han assistit: 54   

 Famílies % 
Famílies escoltades 53 98 
Famílies que han demanat consell 
respecte els fills/es 34 62,9 

Intervencions directes realitzades 78   

Seguiment de la relació mare/fill 17 31,5 

Registre de qui porta i recull el nen/a 1 1,8 
Orientació en situacions de conflicte 
mare-nen/a 19 35,1 
Ha millorat el coneixement del seu 
fill, tant físicament com psíquica 39 72,2 
Han comprès la importància dels 
hàbits bàsics del nen/a 50 92,5 
Ha millorat la responsabilitat de ser 
mare 50 92,5 
Han descobert la importància del 
contacte amb l'educadora dels 
fills/es 53 98,1 

 
  

ATENCIÓ FAMÍLIES TARDA    

Total de famílies que han assistit: 67   

 Famílies % 
Famílies escoltades 65 98 
Famílies que han demanat consell 
respecte els fills/es 42 62,9 

Intervencions directes realitzades 96   

Seguiment de la relació mare/fill 24 35,8 

Registre de qui porta i recull el nen/a 1 1,4 
Orientació en situacions de conflicte 
mare-nen/a 22 32,8 
Ha millorat el coneixement del seu 
fill, tant físicament com psíquica 42 62,6 
Han comprès la importància dels 
hàbits bàsics del nen/a 63 94 
Ha millorat la responsabilitat de ser 
mare 63 94 
Han descobert la importància del 
contacte amb l'educadora dels 
fills/es 65 97 
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QÜESTIONARI FAMÍLIA 
Per conèixer el grau de satisfacció del servei que tenen les famílies s’ha passat 
un qüestionari per respondre de forma anònima. Han contestat 15 persones i 
els resultats són els següents: 
 

GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL CENTRE        

 
Molt 
bo Bo  Regular Deficient 

Valori el tracte personal que ha rebut 10 4 1   

Valori la claredat de les explicacions que 
li han donat 7 8     

Valori si l'horari del Centre s'adequa a les 
seves necessitats 7 7 1   

Valori com ha estat el procés 
d'inscripcions 8 4 2 1 

Valori el tracte de les educadores amb els 
seus fills/es 11 4     

Valori el tracte de les educadores amb 
vostè 12 3     

Valori les entrevistes amb les educadores 11 4     

Valori els informes que rep sobre els seus 
fills/es 10 5     

Valori l'adaptació dels seus fills/es al 
centre 11 3   1 

Valori els serveis Nou Horitzó i Compartim 
el Joc (ludoteca) 7 4 2   

Valori, si és el seu cas, l'atenció rebuda a 
la Borsa de treball 3 1   2 

Valori, si és el seu cas, l'atenció rebuda al 
curs de català 3       

Valori, si és el seu cas, l'atenció rebuda a 
Compartim el Joc (ludoteca) 7 4 2   

Valori, si és el seu cas, les excursions 
realitzades 3 1     

Valori, si és el seu cas, l'atenció rebuda al 
Punt de Trobada 7 3 1   

Valori el sistema de beques per no pagar 11 2     

Valori globalment el Centre 7 6     
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TALLERS 
 

INTRODUCCIÓ 
El centre té com a punt fonamental involucrar les famílies en la cura i 
l'educació dels infants en els seus primers anys de vida. Establir un àmbit de 
confiança mútua és, per tant, imprescindible. 
Els tallers per les famílies són una bona eina per la millora de les habilitats 
parentals. Les activitats i els continguts que es porten a terme comprenen dos 
apartats bàsics: el suport a la dona i el suport envers els fills/es, especialment 
tots aquells que puguin millorar l’atenció i cura dels infants. Els tallers tenen 
dos objectius principals: 
→Donar a conèixer, a les famílies, les necessitats més bàsiques dels infants, 
les seves etapes evolutives i tot allò que pugui suposar una millora de la cura i 
atenció dels infants. 
→Promoure les relacions amb d’altres dones, millorar la pròpia autoestima i 
promoure l’autoajuda. 
Aquest curs s’ha treballat: Motivació personal i autoajuda (Punt de Trobada) i 
Puericultura, que són vàlids com a contraprestació per obtenir l’estada gratuïta 
dels fills/es al centre, i Català com a voluntari per les interessades. Les famílies 
que no coneixien ni parlaven castellà s’han derivat al servei d’Alfabetització de 
castellà de la pròpia Fundació. 

 
OBJECTIUS 

→Potenciar els coneixements de la família en: nutrició, sanitat, higiene... 
→Conèixer les etapes evolutives del nen/a. 
→Potenciar l’alfabetització perquè puguin fer cursos de més nivell. 
→Responsabilitzar a la família del cost econòmic que suposa l'estada del seu 
fill al centre. 
→Millorar la xarxa social. 
→Potenciar l’autoajuda. 
 

 
EQUIP 

Està compost per una Coordinadora, una educadora i dues voluntàries, totes 
professionals en les matèries que donen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 
ACTIVITATS 

Cada taller té una durada d'una hora setmanal, des d'octubre fins a juny, i s’han 
celebrat els següents: 
→Punt de trobada. Es tracten temes diversos de les dones amb elles mateixes, 
en referència als seus fill/es, segons els interessos del grup i les necessàries 
per potenciar el seu coneixement i fomentar l’autoajuda. Hem organitzat la 
celebració de festes i aniversaris. Han assistit 36 dones. 
→Alfabetització castellà. S’han apuntat 8 mares i és un curs d’iniciació bàsic 
per motivar les dones a fer-ne altres de més nivell. 
→Català. Han assistit 2 dones en curs d’iniciació bàsic per ajudar a entendre un 
mínim d'idioma. 
→Taller de mitja: Han assistit 15 mares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

Continguts teòrics, pràctics, xerrades, vídeos, sortides i visites relacionades amb 
el contingut del Curs. 

 
DOCUMENTACIÓ 

→Llistes d’assistència. 
→Fulletons i dossiers segons el tema de cada curset. 
→Actes de les reunions. 
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COMPARTIM EL JOC  
 

INTRODUCCIÓ 
Aquest projecte té com a objectiu la millora de les habilitats en l’atenció i cura 
dels infants mitjançant un espai de joc mare/pare-nen/a.  
Compartim el Joc ha passat a ser un espai obligatori per les famílies com a 
contraprestació de temps personal per tenir el seu fill/a al centre.  
Els propis infants són els que amb la seva actitud ens han demostrat que 
valoren l’espai de tal manera que, quant els venen a buscar, en lloc de sortir al 
carrer, volen anar a Compartim el Joc. És un projecte obert a la ciutat. 

 
HORARI 

Dilluns i dimecres de 16.15 a 18.15 hores i dimarts i dijous de 17 a 18 hores. 

 
POBLACIÓ ATESA 

En total 52 famílies, mares, pares i els seus fills i filles (56 infants). 

 
OBJECTIUS 

GENERALS 
→Arribar a descobrir el plaer de ser mare i/o pare. 
→Fomentar les bones relacions entre persones que no es coneixen. 
→Oferir un espai on la relació dels pares amb els fills/es els proporcioni noves 
experiències. 
→Promoure el sentiment de seguretat i confiança de les mares/pares en la 
seva pròpia competència com a primers educadors dels seus fills/es. 
 
ESPECÍFICS 
→Potenciar la presència de la família amb els fills/es per compartir temps de 
joc i socialització. 
→Oferir suport a la família perquè es sentin segurs en l’atenció i cura dels 
fills/es. 
→Acollir i oferir suport a les diferents necessitats d’infants i adults. 
→Oferir oportunitats de trobada i diàleg sobre la paternitat. 
→Potenciar els contactes socials entre mares i/o pares, per promoure 
oportunitats de trobada entre els uns i els altres. 
→Promoure el joc com una experiència creadora.  
→Promoure que les mares i/o pares descobreixin que poden ser companys de 
joc pels fills/es. 
→Potenciar que per l’adult el jugar amb el fill/a sigui una de les activitats més 
serioses i importants i motivar-los per tal que les mares/pares “perdin el temps 
amb ells”. 
→Fomentar tertúlies periòdiques per intercanviar punts de vista, informacions i 
experiències sobre creixement i educació infantil. 
→Ajudar-los a conèixer i expressar les seves necessitats. 
→Afavorir la consolidació dels diferents grups d’infants i famílies. 
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ACTIVITATS 

Les principals estan encaminades a aconseguir els objectius programats i al 
propi temps donar resposta a les mancances de la família. 
→La benvinguda com un moment important quan l’infant i els pares/mares 
arriben. 
→Organitzar uns espais alegres i amb mobiliari per acomodar els adults i 
perquè els infants puguin jugar. 
→Estabilitat com a factor estructurador per l’infant i els adults, aporta 
confiança i seguretat per interactuar i relacionar-se. 
→L’organització del temps i materials són factors que ajudaran a oferir aquesta 
estabilitat. 
→L’hora del conte: pares/mares i educador/a expliquen contes als infants. 
→Manualitats, especialment relacionades amb les festes tradicionals. 
→Debats sobre temes relacionats amb l’educació dels fills/es. 
→Jocs en que puguin participar conjuntament mare/pare-fill/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

Basada en el constructivisme consistent a ajustar l’ajut educatiu al procés de 
construcció del coneixement dels infants i la família. Es parteix de la família 
com a única, i de cada grup familiar com una totalitat també única.  
Un bon acolliment: que faciliti la incorporació de la mare/pare i de l’infant al 
grup i permeti donar resposta a les diferents necessitats de tots ells. 
L’observació: per afavorir la descoberta del desenvolupament dels propis fills i 
filles, donant importància a la interpretació de les demandes dels infants per 
poder oferir-los respostes adequades i experiències estimulants, tot comentant 
els progressos dels infants, les seves característiques, ampliant el coneixement 
que té la mare/pare del fill/a i donar-los a conèixer les evolucions dels petits. 
L’aportació d’informació: rellevant sobre l’educació, l’atenció i cura dels infants, 
sense imposicions. La posada en comú, com espai en que puguin parlar de la 
seva experiència sobre temes que vagin sorgint. Estar atent i disponible a les 
demandes de la mare/pare en relació amb el fill/a. 
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RECURSOS 

MATERIALS 
Els equipaments i materials contribueixen a fer un entorn suggeridor i ric en 
possibilitats. Els infants disposen d’elements coneguts i d’altres desconeguts 
que permeten ampliar les seves experiències i també orientar als pares/mares 
sobre activitats per fer a casa amb el fill/a. 
Mobiliari accessible a adults i infants, espai estructurat, amb diversitat de 
racons de joc, racó de lectura amb llibres infantils, catifa on adults i infants 
poden gaudir de lectura compartida, amb grup d’adults i petits asseguts. 
 
HUMANS 
Equip: 2 educadores i 2 voluntàries. 
 

Funcions 
→Organitzar, acollir, observar, escoltar, informar i facilitar. 
→Saber observar i escoltar abans d’intervenir. 
→Acceptar els propis límits. 
→Saber-se posar en el lloc dels altres. 
→Acceptar i respectar les diferents pràctiques educatives. 
→Intervenir sense interferir. 
→Informar sense alliçonar. 
→Acceptar un cert grau d’improvisació. 
→Acceptar i reconèixer els errors i aprendre d’aquests. 
→Relacionar-se positivament amb infants i adults. 
→Responsabilitzar-se de les pròpies intervencions i respectar les dels altres. 
→Fer complir les normes internes de funcionament dels diferents serveis. 

 
REUNIONS 
Les reunions són setmanals per valorar, organitzar i fer un seguiment del 
procés de la família. 

 
AVALUACIÓ 

Es realitza l’avaluació seguint les tres fases següents: 
 
Avaluació inicial: intenta determinar els coneixements previs de la relació de 
l’infant i la mare/pare, a l’inici de l’activitat.  
Avaluació formativa: té com a finalitat conèixer el procés de la relació 
mare/pare-infant i ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les 
seves necessitats. 
Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit, o no i 
fins a quin punt, els objectius previstos.  
Avaluació de la tasca professional: s’avalua la tasca professional, mitjançant 
les reunions d’equip, valorant els objectius, les metodologies i els criteris 
d’intervenció en funció de la situació familiar. 
 
Per portar-la a terme s’utilitzen els següents instruments: 
→Registre i anàlisis de la informació que recull l’educadora. 
→Transmissió de la informació entre les educadores i la família. 
→Registre d’observacions. 
→Entrevistes.  
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AVALUACIÓ QUANTITATIVA 

 
COMPARTIM EL JOC         
Total de famílies i infants que han assistir: 52 famílies i 56 
infants   

  % 

Han compartit temps de joc i socialització 52 100% 

*Suport a les diferents necessitats dels infants 50 89,29% 

Suport a les diferents necessitats dels adults 43 82,7% 
*Millora de la relació família-fills 53 96,4% 

*Han millorat l'atenció i cura dels fills 54 92,1% 

Han millorat les habilitats parentals 48 89,4% 

Han millorat les relacions socials 51 98,1% 

Participació activa en el joc com una experiència creadora 48 89,4% 

Descoberta de que poden ser companys de joc pels fills 40 77,1% 
Consideren el jugar amb fill/a una activitat seriosa i 
important 46 88,5% 

Han millorat el coneixement de les seves necessitats 46 88,5% 

Han millorat l'expressió de les pròpies necessitats 50 96,1% 
*Tant per cent a partir de la xifra de 56 infants         

 

 
DOCUMENTACIÓ 

→Registre de cada sessió. 
→Informes de Serveis Socials o entitats privades. 
→Actes de reunions. 
→Registre d’observacions. 
→Llista d’assistència. 
→Pla de Treball Individualitzat (PTI). 
→Programació d’activitats. 
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25è ANIVERSARI SAIF 
L’any 2012, el Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents va complir 25 
anys. Per celebrar aquest aniversari, la Fundació Quatre Vents va organitzar una 
jornada adreçada als professionals del tercer sector, una excursió a Montserrat 
i un festival solidari. 
 

 
II JORNADA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL. 

COM DONAR RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI 
La Fundació va organitzar, conjuntament amb Sant Pere Claver Institut Docent, 
la segona edició de la Jornada “Conciliació de la vida familiar i laboral”, que va 
tenir lloc el 19 d’abril de 2013 i va esdevenir un punt de trobada i reflexió de 
tots els professionals del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes són les conclusions: 
1. Hi ha una manca de conciliació de la vida familiar i laboral i uns succedanis 
que no resolen la situació, encara que no es pot renunciar a la conciliació 
malgrat la crisi.  
2. S’ha de conèixer i escoltar l’infant petit tant familiarment com social.  
3. Cal desenvolupar els drets dels infants i deixar de plantejar la conciliació de 
la vida familiar i laboral com un problema entre adults. S’ha de prioritzar la 
infància en l’assignació de recursos.  
4. Té que ser prioritari treballar i desenvolupar polítiques socials de conciliació i 
suport a la família, tant per part de les Administracions com de les empreses 
privades, per poder donar resposta a les necessitats de les famílies, que estan 
patint els impactes dels canvis socials, de la crisi econòmica i de valors que 
pateix la societat actualment. És un procés lent que cal aconseguir encara.  
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5. És necessari assegurar una parentalitat positiva, producte dels 
aprenentatges vitals, ja que sense conciliació aquesta no és possible, i és 
fonamental pel desenvolupament mental de l’infant, especialment en la petita 
infància. Satisfer les necessitats dels infants en un context de tendresa ha de 
ser un dret que garanteixi el seu correcte desenvolupament.  
6. Caldria tornar al fus horari occidental: no estem en el fus horari correcte i 
això provoca un desfasament horari solar/oficial, i fomentar la jornada 
contínua, amb horari tipus i beneficis per a la conciliació i tenir hores familiars 
o de lleure per reduir l’estrès.  
7. S’han de considerar totes les alternatives actuals a l’escola bressol en la cura 
dels infants de 0 a 3 anys.  
8. El problema laboral és cada vegada més greu, per tant la conciliació de la 
vida familiar i laboral és més difícil per la dificultat de trobar feina i per la 
precarietat de la que es troba. Això produeix l’augment de la pobresa infantil, 
que comporta un augment de les situacions d'exclusió social de la infància que 
la pateix o està en risc de patir-la.  
9. Els nens petits que creixen en circumstàncies especialment difícils 
necessiten una atenció particular, que sigui sempre prioritari “l’interès superior 
de l’infant” en totes aquelles coses que els afecten (actualment, encara no és 
suficient). 
10. Que el suport a la família tingui prioritat, que puguin millorar el seu capital 
social i laboral, donada la importància de l’estatus laboral dels pares i la 
incidència directa sobre la taxa de pobresa infantil i la seva persistència en el 
temps. 
11. Es considera important sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes dels 
problemes de la pobresa, i procurar una major consciència cívica que permeti 
anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.  
12. Cal denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de les persones i 
aportar propostes de solució a les Administracions i a la societat. 
 

 
JORNADA DE PORTES OBERTES 

El 25 d'abril de 2013 va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes de la Fundació. 
Encara que el temps no va acompanyar i va ploure durant tota la tarda, des de 
les 16 fins les 20 hores de la tarda ens van visitar col·laboradors, treballadors 
d'entitats i serveis socials i particulars interesats en el treball que portem a 
terme. Els assistents van poder conèixer les instal·lacions on els nens realitzen 
les seves activitats, així com les destinades a les famílies. També es va realitzar 
una breu explicació de la trajectòria de la Fundació.  
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EXCURSIÓ A MONTSERRAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de juny de 2013 es va realitzar una excursió a Montserrat, on van assistir 
70 persones, entre mares, fills i educadores. 
Les activitats programades per la jornada van ser una visita al Monestir i una 
xerrada informativa per conèixer la seva història, a càrrec del Pare Manel. 
Posteriorment el pare Abat va convidar als assistents a dinar.  
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FESTIVAL SOLIDARI 25È ANIVERSARI SAIF QUATRE VENTS 

 
El 25 d’octubre de 2013 es va celebrar la creació, ara fa 25 anys, del Servei 
d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents amb un festival solidari, un festival 
de celebració i reconeixement a tots els que han fet i fan possible continuar 
atenent els infants que més ho necessiten, on la solidaritat i l’agraïment van 
anar acompanyats de diversió, il·lusió i art. 
La sala d’actes de les Escoles Pies del carrer Diputació, de Barcelona, va acollir 
a les més de 200 persones que van voler compatir aquesta celebració tan 
especial. 
L’actriu Lali Feliu va ser l’encarregada de conduir l’acte, de forma 
desinteressada com tots els participants: l’actor Toni Albà, el mag Christian 
Cooker, els cantants Francesc Mir, Pere Tàpias, Núria Feliu, Marina Rosell, i el 
grup de ball Fever Sisters (de l’escola Swing Maniacs).  
Abans de les actuacions artístiques es va fer un repàs dels 25 anys de 
compromís amb els infants i les famílies en risc d’exclusió amb la projecció 
d’un audiovisual que va donar pas a les intervencions. 
En primer lloc, el Sr. Toni Torrent, president del Patronat de la Fundació, a 
continuació la Honorable Sra. Neus Munté (Consellera de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya) i el Sr. Àngel Miret (Gerent de l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona), i Lita Alvarez, 
directora general de la Fundació, tancant el torn d’intervencions. Els 
representants les Administracions (Generalitat i Ajuntament) van fer entrega a 
la Fundació de dues plaques en reconeixement del seu 25è aniversari. 
També van assistir la Il·lustríssima Sra. Gloria Martin (Regidora del Consell 
Municipal), la senyora Mercè Santmartí (Directora general d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència), la Sra. Núria Balada (Directora executiva de l’Institut 
Català de les Dones), el senyor Xavier Bosch (Director general per a la 
Immigració), la Sra. Meritxell Ruiz (Directora general d'Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa), la Sra. Mª Pau Vidal-Folch (Subdirectora general de 
Secretaria de Família), i el Sr. Toni López (Departament d'Ensenyament). I 
també les educadores, voluntàries, amics i col·laboradors que van omplir la sala 
d’actes. 
Un dels moments més emotius va ser el reconeixement als donants i voluntaris 
més fidels que han fet costat la Fundació durant anys, mitjançant el lliurament 
d’un petit record. 
Com a final de festa es va poder gaudir de la coral Cor Xera, dirigida per Jordi-
Lluís Rigol. 
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D’esquerra a dreta, i de dalt abaix: el senyor Àngel Miret, la senyora Neus 
Munté, Núria Feliu, Marina Rossell, Christian Cooker, grup de donants i 
voluntaris que van rebre un reconeixement, Toni Albà, Francesc Mir, Lali Feliu, 
Pere Tàpias, la Coral Cor Xera, les Fever Sisters i vista de la sala d’actes. 
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Reconeixement de la Generalitat de Catalunya 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona 
 
 

 
PREMI SOLIDARITAT 2012 

 
 
 
La Fundació Quatre Vents va ser guardonada amb el 
Premi Solidaritat en la seva edició 2012. El Premi 
Solidaritat és un guardó que atorga l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya des de l’any 1987 en 
reconeixement a persones i entitats destacades per 
la seva lluita a favor dels drets humans.  

 

El lliurament del premi va tenir lloc el 18 de febrer de 2013, a la sala auditori 
del Parlament de Catalunya, i va comptar amb la presència de Jaume Saura, 
president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i de Núria de Gispert, 
presidenta del Parlament de Catalunya, qui va ser l'encarregada de lliurar el 
premi a Lita Alvarez, presidenta de la Fundació. 
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SERVEI D’ATENCIÓ PER A LA 
INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA 
DE FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL 
NOU HORITZÓ 

 
INTRODUCCIÓ 

El projecte d’Atenció per a la Integració Social Progressiva de la Família en 
Situació d’Exclusió Social NOU HORITZÓ va iniciar la seva activitat el curs 2003-
2004. Té com a finalitat la integració laboral i/o social amb una tasca 
d’adaptació progressiva tant dels nens/es com de les famílies a la nostra 
societat. 
Contempla la integració social, laboral i econòmica de les famílies, per tal 
d’aconseguir una independència econòmica, social i laboral que els hi permeti 
una integració dins de la societat de la que formen part. 
Finalitats: 
→Portar a terme una tasca d’integració i adaptació progressiva per a la plena 
integració dels nens/es i famílies a la nostra societat. 
→Reforçar totes aquelles activitats enfocades a la inserció laboral, perquè 
considerem que és un pilar bàsic per a l’estabilitat familiar i per a sentir-se 
plenament integrats. 

 
POBLACIÓ ATESA 

Durant el curs s’han inscrit 18 famílies, amb 18 infants, en total 36 beneficiaris. 
→Famílies estrangeres amb dificultat amb l’idioma. 
→Dones soles amb fills/es. 
→Dones pendents de legalitzar la seva situació. 
→Dones autòctones, sense feina. 
→Famílies marginades i/o en perill de caure-hi. 

 
OBJECTIUS 

Objectius generals 
La integració en la societat de famílies en situació de discriminació mitjançant 
actuacions destinades a augmentar la seva capacitació i habilitats personals, 
que els hi permetin integrar-se en la societat i accedir al món laboral, així com 
aportar elements formatius i educatius per millorar la qualitat de vida mentre 
els seus fills/es, alhora, gaudeixen d’una atenció socioeducativa. 
Sensibilitzar als ciutadans i ciutadanes dels problemes de la pobresa i procurar 
una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb 
els col·lectius exclosos de la societat. 
 
Objectius específics 
Amb la família 
→Facilitar una atenció integral a la família i a la infància en risc social. 
→La promoció de la dona en l’àmbit social, laboral i econòmic. 
→Fomentar la igualtat home/dona. 
→Portar a terme accions encaminades a evitar el rebuig de tota mena de 
discriminacions per raó d’edat, sexe, situació laboral, salut, exclusió, 
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desigualtat social, situacions d’immigració, i potenciar la seva integració social i 
el respecte als principis bàsics de convivència. 
→Realitzar activitats dirigides a promoure la salut i l’atenció sanitària. 
→Promoure activitats dirigides a l’educació dels nens/es, a l’alfabetització i 
formació ocupacional i continuada dels adults. 
→Promoure accions adreçades a la integració social i laboral, especialment de 
la dona. 
→Investigar i estudiar les situacions socials de marginació. 
Amb els nens i nenes 
→Conèixer gradualment, segons l’edat, les llengües catalana i espanyola, així 
com les cultures respectives. 
→Facilitar la integració social de l’infant. 
→Cobrir les necessitats bàsiques i urgents dels infants. 
→Adquirir els hàbits bàsics: higiene, sanitat, alimentació... 
→Descobrir l’entorn social, la intercomunicació i el llenguatge. 
→Aconseguir un bon estat físic i psíquic de l’infant. 

 
ACTIVITATS 

Funciona tot l’any, excepte el mes d’agost, en horari de 9 a 14 h. Es segueix 
una programació en funció del grup de persones beneficiàries: 
Amb la família 
→Assessorament, informació i orientació laboral. 
→Introducció a la cultura espanyola i catalana. 
→Visites culturals i excursions. 
→Assistència al Punt de Trobada. 
→Permanència dels pares/mares amb els fills en el centre en un espai 
determinat. 
→Treballar l’autoestima i la importància de l’autonomia personal. 
→Atenció personalitzada. 
→Assessorament als pares/mares sobre les necessitats dels infants. 
Amb el nen/a 
→Jocs educatius i lúdics. 
→Possibilitat de relacionar-se amb altres nens/es. 
→Celebració d’aniversaris i festes tradicionals. 
→Servei de menjador (elaborat per les mares per torns). 
→Atenció afectiva personalitzada de l’infant. 
→Control i seguiment sanitari. 
→Adaptació dels infants al centre amb la col·laboració de la família. 
→Aprenentatge del llenguatge, música, psicomotricitat... 
→Realització en les aules de les activitats del PEI. 
→Realització de sortides, excursions,... 
→Realització de revisions mèdiques a tots els infants. 
Tallers 
→Taller de llengua catalana (2 dones). 
→Taller de llengua espanyola (8 dones). 
→Grups de dones amb finalitat d’autoajuda. 
→Cursos de puericultura, primers auxilis i de cuina. 
 
Serveis per les famílies 
→Bugaderia (6 dones). 
→Bany (3 beneficiaris). 
→Servei de Menjador per a infants, elaborat per les mares en torns rotatius (17 
infants). 
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DOCUMENTACIÓ 

→Expedient familiar. 
→Fitxa d’inscripció. 
→Informes de Serveis Socials o entitats privades. 
→Actes de reunions. 
→Registre de les observacions. 
→Llistat d’assistència. 
→Projecte educatiu. 
→Pla de Treball Individualitzat. 
 

 
METODOLOGIA 

La metodologia utilitzada està basada en una concepció constructivista de 
l’aprenentatge, com un procés de construcció de significats. Partint dels 
coneixements i necessitats previs de la família, tracta d’atendre les necessitats 
detectades. 
Les estratègies metodològiques són: 
→Atenció individualitzada. 
→Grups actius. 
→Observació participativa. 
→Escolta activa. 
→Reforç positiu. 
→Registre i anàlisi de la informació que recull l’educador/a. 
→Entrevistes. 
→Observació. 
→Registre d’assistència. 
 

 
RECURSOS 

Materials 
Mobiliari accessible a adults i infants, espai estructurat, amb diversitat de 
racons de joc, racó de lectura amb llibres infantils, catifa on adults i infants 
poden gaudir de lectura compartida, amb grup d’adults i petits asseguts. 
Personals 
Equip format per 2 educadores, 2 voluntàries i 3 alumnes de pràctiques. 

Funcions 
→Organitzar, acollir, observar, escoltar, informar i facilitar. 
→Saber observar i escoltar abans d’intervenir. 
→Acceptar els propis límits. 
→Saber-se posar en el lloc dels altres. 
→Acceptar i respectar les diferents pràctiques educatives. 
→Intervenir sense interferir. 
→Informar sense alliçonar. 
→Acceptar un cert grau d’improvisació. 
→Acceptar i reconèixer els errors i aprendre d’aquests. 
→Relacionar-se positivament amb infants i adults. 
→Responsabilitzar-se de les pròpies intervencions i respectar les dels altres. 

Reunions 
Les reunions són setmanals per valorar, organitzar i fer un seguiment del 
procés de la família. 
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AVALUACIÓ 

Es porta a terme seguint les tres fases següents: 
Avaluació inicial: intenta determinar la situació de la mare/pare i de l’infant 
quan entra al centre. S'inicia amb l’informe social i un registre de les 
observacions. 
Avaluació formativa: té com a finalitat conèixer el procés d’evolució de l’infant i 
la mare/pare, i ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les seves 
necessitats. 
Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit o no, i 
fins a quin punt, els objectius previstos. 
 
NOU HORITZÓ   

Total de famílies ateses durant el curs: 18   

 Famílies % 
Atenció personalitzada 17 94,4 

Millora de la pròpia autoestima 17 94,4 

Millora dels hàbits 17 94,4 

Capacitat d'utilitzar els propis recursos personals 17 94,4 

Coordinació amb altres entitats 17 94,4 

Nombre d'assessorament, informació 17 94,4 

Millora del coneixement de la cultura catalana 2 11,1 

Millora del coneixement de la cultura castellana 8 44,4 

Nombre de visites culturals 4 22,2 

Famílies que han utilitzat el servei de bany 3 16,6 
Famílies que han utilitzat la bugaderia 6 33,3 
Famílies que han fet el menjar 17 94,4 
Famílies que han donat el menjar al fill/a 17 94,4 
Nombre que han fet el curs d'alfabetització 8 44,1 
Nombre que han fet el curs de català 2 11,1 
Taller de costura 15 83,3 
   
Total d'infants atesos durant el curs: 18   
 Infants % 
Millora de l'alimentació 17 94,4 
Millora de la son 6 33,3 
Millora psicomotricitat 17 94,4 
Millora de l'autonomia 17 94,4 
Millora de la sociabilitat 17 94,4 
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BORSA DE TREBALL  
 

INTRODUCCIÓ 
Preocupats pel tema laboral de les persones amb dificultats socials diverses 
per accedir-hi per la via més normalitzada, es va crear una borsa de treball amb 
la finalitat de facilitar l’accés al món laboral, especialment de les dones, que 
comporta un seguiment del procés en: recerca de feina, entrevistes i formació. 
És un servei per totes les famílies que participen en activitats de la fundació. 

 
POBLACIÓ ATESA 

En el període comprés entre setembre de 2012 i setembre de 2013 (agost 
tancat), s’han inscrit 24 famílies. D’aquestes, només han trobat feina 7 dones. 

 
OBJECTIUS 

→Promoure la reinserció social de les dones a través de la inserció laboral. 
→Conèixer les possibilitats i limitacions de cada dona per tal d’elaborar un 
perfil laboral. 
→Facilitar la informació de demandes de feina. 
→Recerca de llocs de treball. 
→Seguiment de la feina de les dones. 
→Seguiment continuat personal per potenciar els propis recursos de la dona i 
consolidar els hàbits de treball. 
→Promoure la formació específica per millorar l’accés al món laboral. 
→Millorar la pròpia autoestima i motivació. 

 
ACTIVITATS 

→Confecció d’un Currículum Vitae amb les dones. 
→Proporcionar informació sobre diferents llocs per buscar feina (diaris, 
revistes, agències...). 
→Proves pràctiques dels coneixements inicials de les dones, especialment en 
neteja i planxa. 
→Conscienciar sobre la igualtat d’oportunitats dona/home. 
→Assessorament laboral. 
→Suport i seguiment de les dones que han trobat feina. 
→Alfabetització per dones estrangeres amb problemes d’idioma. 
→Informació i orientació per a buscar la ubicació dels llocs de treball i transport 
públic. 
→Informació de cursos de reciclatge laboral. 
→Formació envers tasques de neteja. 
→Facilitar un telèfon per trucar i rebre trucades per qüestions laborals. 

 
METODOLOGIA 

→Atenció personal i de grup. 
→Recerca de llocs de treball. 
→Seguiment personalitzat. 
→Observació. 
→Entrevistes. 
→Avaluació. 
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AVALUACIÓ 

 
Total de famílies ateses durant el curs: 24   

 Famílies % 

Nombre d'entrevistes 70 291,6 
Nombre d'assessorament 24 100 

Nombre d'informacions 70 291,6 

Nombre d'entrevistes de formació 8 33,3 

Han elaborat el currículum 24 100 

Han fet recerca de feina 24 100 

Nombre de trucades telefòniques No registrades  

Han fet entrevista de feina 9 37,5 

Seguiment de les entrevistes 9 37,5 

Contactes amb empreses 34 141,6 

Han trobat feina 7 29,1 
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PISOS D’ACOLLIDA AURA 
 

INTRODUCCIÓ 
Aquesta memòria comprèn el període de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2013. 
El pis d’Acollida Aura 1 va iniciar la seva activitat el mes de setembre de 1995.  
El pis d’Acollida Aura 2 va iniciar la seva activitat de preparació al novembre del 
2010.  
Els pisos d’inclusió Aura 3 i Aura 4 van iniciar la seva activitat de preparació al 
juliol del 2013  
 
JUSTIFICACIÓ 
Les dones amb o sense fills/es, sense recursos econòmics, en situació de 
maltractaments i sense habitatge troben en aquest servei una ajuda 
imprescindible per poder refer les seves vides. Amb activitats, tant individuals 
com de grup, es pretén augmentar les capacitats personals de les dones, 
potenciar la seva autoestima i aconseguir autonomia en les diferents àrees de 
la vida.  
 
UBICACIÓ 
Els pisos estan ubicats en barris de la ciutat que no tenen cap relació entre ells 
ni amb el districte de Ciutat Vella. L’adreça dels PA1 i PA2 es manté en secret 
per la seguretat de les dones i els seus fills/es 
Els pisos 3 i 4 són pisos d’inclusió i es regeixen per un altre funcionament i on 
l’adreça no és secreta.  
 
DEPENDÈNCIA 
Els pisos depenen de la Fundació Quatre Vents. 
 
ZONA D’INFLUÈNCIA 
L’àmbit geogràfic pot ser tota Catalunya en funció de la problemàtica de les 
dones.  
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POBLACIÓ ATESA 

Durant l’any hem atès un total de 10 dones i 18 infants, per tant un total de 28 
beneficiaris/es. S’ha fet reserva de plaça per 2 sense que al final es 
materialitzés l’ingrés perquè ha trobat una solució al seu problema d’habitatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES DONES 
→Maltractes per part de l’exparella o per la família d’origen 
→Amb permís de residència o de feina 
→En procés de regularització d’un menor 
→En procés i executat el conveni regulador de menors 
→Recursos econòmics insuficients  
→Inestabilitat laboral o sense feina 
→Inestabilitat emocional i baixa autoestima amb seguiment psicològic i 
medicació psiquiàtrica 
→Dependència cap els professionals 
→Dificultats per acceptar i assumir la seva situació 
→Dificultats per assumir la normativa del pis 
→Incapacitat de complir pactes i compromisos 
→Mancances en l’atenció de les necessitats bàsiques dels menors 
→Deutes 
→Solitud  
→Carències afectives  
→Mares joves i primerenques 
→Mare amb poca relació maternofilial amb fills/es  
→Falta d’estudis primaris 
→Estudis de mòdul superior o universitaris 
→Tractament farmacològic per l’extirpació d’un pit a causa de càncer de mama 
i posteriorment la seva reproducció amb metàstasi 
→Judicis  
→Pare dels nen/a a la presó 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS MENORS 
→Regularitzada la situació d’un dels menors  
→Ingrés psiquiàtric  
→Disminució del 33% per patir malformacions 
→Diabetis  
→Extirpació d’un ronyó i tumor de Wilms (maligne) 
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ORIGEN 
→2 famílies colombianes 
→1 família boliviana 
→1 família togolesa  
→1 família argentina 
→1 família búlgara 
→1 família marroquina 
→2 dones espanyoles 
→1 família italiana 
 
PROCEDÈNCIA 
→Serveis Socials Roquetes-Trinitat Vella-Canyelles 
→Ajuntament de Badalona 
→Serveis Socials Camp d’en Grassot-Gràcia 
→EAD 
→Serveis Socials de les Corts 
→Ajuntament de Blanes 
→Serveis Socials de Sarrià 
 
EDAT DEL NENS/ES 
→0 a 8 anys: 14 
→De 10 a 14 anys: 4 
 
SITUACIÓ LEGAL 
→Nens en situació irregular: 1 
→Nens amb permís de residència: 6 
→Nens amb nacionalitat espanyola: 4 
→Nens de la comunitat europea: 4 
→Menors espanyols: 3 
→Mare amb permís de residència i feina: 4  
→Mare sense permís de residència: 1 
→Mare de la comunitat europea: 2 
→Mare amb nacionalitat espanyola: 1 
→Mare espanyola: 1 

 
HORARI 

Els pisos estan oberts durant els 365 dies de l’any. 
 
 
 
 



 

 

 
OBJECTIUS I ACTIVITATS 

 
OBJECTIUS GENERALS 
 
Amb les dones 
→Proporcionar refugi anònim i temporal a dones amb fills/es que han patit 
maltractaments per part de la seva exparella o d’algun familiar i/o que 
pateixen una situació de manca d’habitatge. 
→Pal·liar les carències afectives, emocionals, econòmiques, tot fomentant 
la responsabilitat i la independència en totes les vessants de la seva vida, 
oferint un marc estable per a l’assumpció d’aquestes responsabilitats i la 
millora de l’atenció i cura dels infants. 
→Potenciar que la dona adquireixi l’equilibri i l’estabilitat emocional 
necessàries per desenvolupar-se de forma autònoma per accedir a la 
integració social i/o laboral. 
→Assumir les responsabilitats de ser mares i dotar-les d’eines per dur-lo a 
terme. 
 
Amb els infants 
→Potenciar el procés d’autonomia i socialització de l’infant perquè sigui 
capaç de viure unes relaciones estables i afectives amb si mateix i amb els 
altres. 
→Afavorir en l’infant el desenvolupament de les seves capacitats de 
coneixement i d’interpretació d'ell mateix i de l'entorn, tot facilitant 
l'adquisició d'uns instruments d’aprenentatge. 
→Aconseguir que tots els nens visquin un seguit d’experiències positives 
que els ajudin en el seu futur desenvolupament i integració. 
→Assegurar que totes les seves necessitats bàsiques quedin cobertes 
(higiene, alimentació, escolaritat, afectivitat...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Amb les dones 

 

OBJECTIU INDICADOR ACTIVITAT RESULTAT ESPERAT QUI HO REALITZA RESULTAT 
OBTINGUT  

Pal·liar les carències afectives i 
emocionals  

Tipus de carències que pateix Grup d’ajuda al pis 
Escolta activa 
Suport emocional 

Millora de les carències afectives i emocionals Educadora 
referència 

100% 

Fomentar l’estalvi  Gasta en funció de les necessitats. 
Arriba a fi de mes 
Cobreix despeses, sense ajuts 
Grau d’involucració en el procés 

Seguiment econòmic Organització de despeses 
 

Millora de les despeses 
Possibilitar d’estalvi 

Tutora i/o 
Assistent Social 
referent 

50% 

Potenciar la capacitat de 
realitzar tràmits i gestions 
diverses 

Tipus de gestions i tràmits a realitzar 
Grau d’autonomia en realitzar-los 

Assessorament i orientació Acompanyament si es 
necessari 

Capacitat per realitzar les gestions i tràmits 
per ella mateixa 

Educadora i/o 
Assistent Social 

100% 

Organització del pis Possibles carències en la realització de 
tasques en la llar 

Quadre de torns i tasques 
Assemblees 
Seguiment de la realització de les tasques 

Complir els torns de neteja i ordre Coordinadora 
Equip 
Tutora 

44,44% 

Potenciar la convivència entre 
tots els membres del pis  

Conflictes entre els nuclis familiars 
 

Assemblees 
Tutories amb nuclis en conflicte 
Celebració festes d’aniversari i festes tradicinals 
Activitats fora del pis 
 

Millora de la convivència 
Crear xarxa d’ajuda 
Viure en un ambient agradable 
 

Coordinadora i 
educadora 

100% 

Potenciar la millora dels hàbits 
alimentaris de les mares 
 
 

Conèixer les mancances alimentàries 
Conèixer la compra que fan d’aliments 
Tipus de dieta 

Menús adients 
Informació i orientació 
Tutories 
Monogràfics sobre alimentació 

Millora de la alimentació 
Dieta familiar equilibrada 
 

Equip  
Tutora 

40% 
 
 
 

Atenció per igual als fill/es 
dintre la diversitat d’edats 
 

Tipus d’atenció a cada infant 
Temps d’atenció a cada fill/ a 

Escolta activa 
Reforç positiu 
Observació participativa 
Tutories 
Modelatge 

Atenció igual dins la diversitat 
 

Tutora 
Coordinadora 

80% 

Involucrar a la mare en la 
responsabilitat en el seguiment 
escolar dels infants  
 
 

Grau d’involucració de la mare en el 
seguiment escolar 
Mancances en la dona en els deures 
Si assisteix a les reunions amb la tutora 

Fomentar en la mare la responsabilitat vers l’educació. 
Seguiment escolar 
Revisió d’agenda escolar 
Suport a la mare en les mancances 

Involucrar a la mare respecte l’educació dels 
fills i la importància del contacte amb la 
mestra i assistència les reunions 
Seguiment del deures del infant, si cal 

Tutora 66,66% 

Posar límits per igual als fill/es 
dintre la diversitat d’edats 

Diferència de límits entre els fills/es 
 
 
 

Assessorament mitjançant les tutories 
Escolta activa 
Reforç positiu 
Observació participativa 
Modelatge 

Capacitat per posar per igual els límits, dins de 
la diversitat del infants 
 
 

Tutora 80% 

Reforçar la creació de vincles 
familiars i afectius  

Mancances en la relació amb la família i 
amics 

Assessorament 
Tutories 
Escolta activa 

Millora de la xarxa familiar i social 
 

Coordinadora i 
tutora 

100% 

Preparar la sortida del pis Surt voluntàriament per acompliment dels 
objectius 

Preparació de la sortida: què li manca, com fer-ho Sortir adequadament del pis Coordinadora 
Tutora 

100% 

Conciliació vida familiar i laboral Si té que deixar el nen/a sol/a  
 

Acceptar la responsabilitat de deixar l’infant sol/a. 
Tutories 
Possibilitat suport educadora 

Aconseguir feina compatible amb horari 
escolar 

Coordinadora 
Tutora 

0% 
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Amb els infants 
 

OBJECTIU INDICADOR ACTIVITAT RESULTAT ESPERAT QUI HO REALITZA RESULTAT 
Millorar carències 
educatives 
Potenciar l’interès de la 
mare 

Fa els deures 
Notes trimestrals 
Interès de la mare 
Hàbit d’estudi si és adient 

Recomanar tècniques d’estudi 
Reforç escolar 

Millora dels resultats escolars 
Augment de l’interès de la mare 
pels estudis 

Coordinadora 
Tutora 

100% 

Interioritzar els hàbits 
bàsics 
Detecció mancances 
sanitàries 

Si té rutines de son i alimentació 
Tipus d’higiene 
Quines mancances hi han 

Observació participativa 
Suport en els hàbits 
Tutoria amb mare o nens/es 
segons edat 
Seguiment sanitari 

Adquisició dels hàbits bàsics; 
d’alimentació, son... 
Atenció sanitària adequada 

Equip 
Tutora 

100% 

Afavorir l’equilibri 
emocional i psicosocial dels 
infants  

Grau d’inestabilitat emocional. 
Necessitat o no d’intervenció 
psicològica 
 

Suport emocional 
Derivació psicològica si cal 
Seguiment psicològic 
Tutoria amb mare o els infants 
segons edat 

Bon equilibri emocional 
Estabilitat emocional 
Si cal regularitat en l’atenció 
psicosocial 

Tutora 
Equip  

33,33% 

Potenciar el respecte a les 
persones i l’entorn. 

Mancances en la convivència 
amb les mares, els nens/es, els 
veïns i l’entorn 

Informació i orientació 
Revisió de normes de 
comportament i actituds 
Sortides programades 
Celebració d’aniversaris 
Celebració festes tradicionals 

Millora de la convivència, el 
respecte a les persones i l’entorn 

Tutora 
Equip 

100% 
 
 
 
 
 

Fomentar l’educació no 
sexista 

Actituds sexistes 
 
 
 

Jocs diferenciats per sexes 
Tasques diferenciades per sexe 
Tutories amb les mares 
Activitats independentment del 
sexe 

Comportaments i actituds no 
sexistes. 
Realització tasques sense 
actituds sexistes 
 

Tutora 
Equip 

100% 

Assumir la col·laboració de 
les tasques de la llar de tot 
el nucli familiar (segons 
edat) 

Actitud de la mare envers les 
tasques 
 

Observació participativa 
Informació mitjançant tutories 
amb la mare i/o infant 
Quadre de tasques amb els 
noms 

Col·laborar segons l’edat 
 
 

Tutora 
Equip 

42,86% 

Assumir la pròpia sexualitat 
amb naturalitat i protecció 

Carències en l’àmbit sexual 
A qui li pregunta els dubtes, 
l’explica coses 

Informació i orientació 
Taller de sexualitat amb la nena 
Tutories amb la mare i amb la 
nena, si cal 

Millora del coneixement i 
responsabilitat sexual 
Relacions sexuals amb protecció 
 

Equip 
Tutora 

100% 



 

 

 
EQUIP 

Composició de l’equip: 1 directora, 1 coordinadora-educadora i 2 educadores 
 
FUNCIONAMENT 
L’equip educatiu no cobreix les 24 hores del dia, es fan torns diürns i controls 
de caps de setmana i festius, organitzats a través d’un calendari mensual. 
 
REUNIONS 
Es porten a terme diferents reunions, unes amb temporalitat fixada i altres 
segons les necessitats pel bon funcionament i organització del servei. 
 
REUNIONS D’EQUIP 
La reunió és setmanal tot i que la temporalitat pot variar en funció de les 
necessitats, i té els continguts següents: Coordinació de l’equip, programació 
d’activitats, seguiment familiar, avaluacions, organització i valoració de les 
altes i baixes de la família. 
 
REUNIONS DIRECTORA I COORDINADORA 
La temporalitat ve marcada per les necessitats, però amb un mínim de dues al 
mes, el contingut és: seguiment del funcionament del pis, l’organització general 
i altres temes que es consideren necessaris. 
 
SUPERVISIÓ EXTERNA 
Es realitza amb un psicòleg-terapeuta, extern, i amb tot l’equip, mensualment. 

 
COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS 

→Ajuntament de Badalona i de Blanes 
→Centre de Serveis Socials de Roquetes-Trinitat Vella-Canyelles; de Camp d’en 
Grassot-Gràcia; Les Corts; Sarrià 
→Equip d’Atenció a la Dona (servei d’inserció, TS, seguiment psicològic, 
assessorament legal) 
→Equips d’Atenció Primària de les diferents zones  
→L’espai materno-infantil Nou Horitzó 
→Borsa de feina de la Fundació Quatre Vents 
→Escola Montigalà de Badalona 
→SARU (Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari) 
→Projecte Maternal Mimos  
→Servei de protecció i tutela de les víctimes (fiscalia) 
→OTG diverses 
→Advocat d’ofici 
→Centre Obert Eixample 
→Centre Cívic La Sedeta 
→Bona voluntat 
→Consolat de Togo 
→Hospital Clínic (unitat urgències psiquiàtriques i TS) 
→Punt de trobada 
→EAP de Sant Martí 
→Consorci d’educació 
→Barcelona Activa 
→Fundació Bayt-al-Thaqafa 
→Serveis assistencials, llei de la dependència 
→Institut Català de les Dones 
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AVALUACIÓ 

Es realitza una avaluació conjunta i contempla les tres etapes següents: 
 
→Avaluació inicial, parteix de la primera informació que dona la treballadora 
social, la dona i les observacions de les educadores, durant els primers dies. 
→Avaluació del procés, té com a finalitat conèixer el procés de la dona i dels 
infants i ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les seves 
necessitats. 
→Avaluació final o sumativa, ens permet determinar si s’han aconseguit o no, i 
fins a quin punt, els objectius.  
 
AVALUACIÓ QUALITATIVA DELS OBJECTIUS 
Alguns objectius s’han assolit a curt, mig o llarg termini, s’ha treballat amb una 
avaluació continua. Els objectius amb més dificultats són els relacionats amb la 
cura i atenció dels menors i l’administració econòmica dels escassos recursos 
disponibles. Degut a que aquest any hem tingut tres nuclis familiars amb greus 
problemes de salut, dos mèdics i un altre d’emocional, això ha fet que els plans 
de treball s’haguessin de parar totalment i anar encaminats cap a una direcció: 
pal·liar aquestes mancances a nivell emocional, sanitari, xarxa familiar i/o 
social... implicades en aquestes noves situacions 
 
AVALUACIÓ QUANTIFICADA DE LES ACTIVITATS DE L’EQUIP 
→Renovacions: 8  
→Entrevistes de directora amb les mares: 6  
→Tutories amb les mares: 153 
→Tutories familiars: 7 
→Tutoria adolescent: 7 
→Converses al despatx o per telèfon mare: 320 
→Reunions d’equip: 32  
→Reunions directora i coordinadora pis: 37 
→Assemblees: 33  
→Sessions monogràfiques: 9 
→Supervisions: 5  
→Plans de treball: 14 
→Registre d’observacions: 8 
→Seguiments econòmics: 15 
→Activitats programades: 28 
→Acompanyament mares: 16 
→Acompanyaments menors: 7 
→Inspeccions per sorpresa: 9 
→Taller d’idiomes: 85 
→Classes d’informàtica: 7 
→Classes de reforç escolar: 50 
→Taller d’inserció laboral: 78 
 
AVALUACIÓ QUANTIFICADA DELS CONTACTES EXTERNS 
Registre de coordinacions amb serveis derivants i amb altres institucions: 245 
 
AVALUACIÓ QUALITATIVA DELS PROCÉS DE LES DONES QUE S’ATENEN 
→Nucli familiar colombià 
S’intenta treballar l’estabilitat emocional. Se li ajuda amb el tema de límits i 
atencions als fills. Arriba a un acord amb l’exparella; li pagarà el pis de lloguer i 
se’n va a casa la mare fins que arribi el moment. 
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→Nucli familiar bolivià 
S’intenta ajudar a assimilar la seva realitat, la cura d’un nadó. No s’involucra en 
el seu procés i no es pot treballar cap objectiu del pla de treball i s’arriba a la 
conclusió que no és perfil del pis, per lo qual no se li renova l’estada. 
 
→Nucli familiar togolès 
Es treballen les relacions maternofilials i se l’ajuda en tot lo referent a la 
recerca de feina i foment de la llengua catalana i anglesa. Aconsegueix la 
PIRMI i fa diversos cursos de formació. Troba feines però no s’ho pot conciliar 
amb la vida familiar. S’involucra molt en el seu procés. 
 
→Nucli familiar argentí 
Derivada d’un pis d’acollida per maltractaments físics i psicològics per part de 
la seva exparella, amb malaltia de càncer la mare i una diabetis la nena. 
S’intenta treballar l’estabilitat emocional del nucli familiar que repercuteix en 
les relacions maternofilials. 
Se li desenvolupa la malaltia amb metàstasi i decideix viatjar al seu país per 
realitzar tractament alternatiu. Ens assabentem de la seva mort al seu país. 
  
→Nucli familiar búlgar 
Dona expulsada d’un pis d’urgències de l’EAD. Inicialment s’integra molt bé, 
tant en la normativa com en la convivència fins que s’inicia el pla de treball, on 
no s’involucra en el seu procés, no compleix els acords de les renovacions, 
finalment no se li fa la renovació. Se li ofereix, per les seves característiques, 
anar a un pis d’inclusió de la Fundació. Al nadó se li extirpa un ronyó. 
 
→Nucli familiar marroquí 
Dona amb quatre filles a càrrec, per maltractaments de la seva exparella. 
S’intenta treballar les relacions maternofilials, els temes emocionals de tot el 
nucli familiar. Però tot acaba quan la nena adolescent s’escapa, torna i 
seguidament ingressa en un psiquiàtric per un brot. Es decideix com millor anar 
a un altre recurs. 
 
→Jove espanyola 
Noia jove a qui la seva mare maltractava físicament i psicològica, fent-la fora 
de casa. Surt de la seva població, se li ha de fer derivacions als recursos de 
Barcelona per la seva total integració. Li ofereixen una habitació llogada i una 
feina per hores. Sortida voluntària. 
 
→Nucli colombià 
Mare amb una filla de 12 anys, desnonada del seu pis per falta de pagament. 
Nucli familiar normalitzat. 
 
→Nucli italià 
Dona maltractada, amb l’exparella a la presó. Surten de casa perquè amb qui 
convivia els expulsa i van a una pensió. És un nucli familiar caòtic en tots els 
aspectes de la seva vida i s’intenta ajudar a reconduir-los. 
 
 
SORTIDES DELS PIS 
→Tornen a casa de la seva mare (decisió no compartida ni per SS ni pel pis) 
→No renovació, va a casa d’una amiga temporalment 
→Sortida voluntària, va al seu país a realitzar un tractament alternatiu amb la 
seva família 
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→Sortida a un altre recurs residencial 
→Sortida voluntària, en una habitació llogada i amb feina 
→Sortida al PA4 
 
SEGUIMENT DELS NUCLIS FAMILIARS QUE NO HI SÓN AL PIS 
Aquest any el seguiment s’ha fet amb 6 nuclis familiars. 
S’han fet 37 converses telefòniques, coordinacions amb serveis derivants i 
altres institucions 33, 2 domicilis, 8 trobades, 1 acompanyament al metge 
 
AVALUACIÓ DE LA TASCA DE L’EQUIP 
S’ha avaluat la normativa, la metodologia, les activitats i la tasca de cada 
educadora.  
Ha estat satisfactori i beneficiós involucrar a la mare en el pla de treball que du 
a terme l’equip d’educadores. 
S’ha fet una avaluació completa gaudint d’un bon espai de reflexió i diàleg per 
tot l’equip. 
 
AVALUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
S’han modificat alguns document per adaptar-los a les necessitats actuals. I 
s’han introduït dos nous: enquesta de satisfacció per les mares i informe de 
tancament. 
L’enquesta de satisfacció ens serveix per a que les mares ens avaluïn i poder 
millorar aspectes de l’organització, parament, tasca educativa... L’únic 
problema és que, a vegades, han de sortir o surten en tan poc temps que no 
omplen l’enquesta i ens quedem sense la seva valoració. 
Informes de tancament, ens serveixen, en els casos on l’equip valora que s’ha 
de fer un seguiment del cas pel benefici dels menors, així posem en coneixem 
del servei derivant les nostres valoracions perquè ells actuïn en conseqüència. 
No hem trobat cap resposta dels serveis derivants. 
Varem introduir un protocol de derivació, per omplir les dades necessaris pels 
TS. Això ha estalviat molt temps i esforços de coordinació, dedicats a lo 
veritablement important. Intervenció directe amb els nuclis familiars i més 
rapidesa en l’entrada al pis.  

 
METODOLOGIA 

La metodologia consisteix en una pedagogia activa amb la involucració de la 
pròpia dona en el seu procés i a les dues noies adolescents. S’elabora un pla de 
treball comú; els primers mesos del període d'adaptació estan dirigits a pal·liar 
principalment les necessitats afectives i emocionals, mitjançant el suport, la 
comprensió, l'empatia i l'afectivitat. 
Posteriorment i segons les característiques del nucli familiar, s’elabora el 
Projecte Educatiu Individual (PEI), ja encaminat a treballar l’autonomia del nucli 
familiar a tots els nivells i poder recolzar a la dona en la recerca d’una 
estabilitat a nivell laboral, d’habitatge, amb les relacions, amb la família, etc., 
per tal d’afavorir la sortida del nucli de la manera més adient possible. 
Les estratègies metodològiques més utilitzades, en funció de cada dona, són: 
l'observació participativa, l’observació d’equip, l'escolta activa, l'empatia, el 
modelatge, la mediació per a la resolució de conflictes, el reforç positiu. 

 
DOCUMENTACIÓ 

→Projecte Educatiu de Centre 
→Projecte Educatiu Individual 
→Memòria anual 
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→Normativa  
→Protocol de derivació 
→Contracte de permanència al pis, signat per les tres parts  
→Informe de tancament 
→Expedient de la família  
→Actes de les reunions d’equip i de les assemblees 
→Registre diari 
→Documentació d’organització de pis 
→Fitxes de recursos 
→Agenda 

 
DIFICULTATS DETECTADES 

Detectem una sèrie d’aspectes que es repeteixen de forma permanent en els 
diferents casos atesos i que dificulten els processos d’integració de les dones: 
 
→Manca de recursos econòmics per part de les mares i pocs ajuts econòmics 
per part dels serveis derivants o de les administracions. 
→Manca d’una xarxa de recursos que cobreixi les necessitats de les dones: 
incompatibilitat dels horaris laborals amb els horaris d’escoles bressol o les 
escoles de primària i les dificultats que això comporta a l’hora de trobar feina. 
→Necessitat de tractament psicològic, terapèutic en lloc de medicació i 
especialitzat en violència domèstica o familiar per tal de restablir la seguretat, 
l’autoestima i l’autonomia de les dones.  
→Per poder garantir l’anonimat i la seguretat de les dones, és imprescindible 
no donar l’adreça per no ser localitzables pels maltractadors. I això xoca amb el 
dia a dia (administracions, hospitals...). 
→Dificultat del treball amb nens més grans, que ha d’assumir tot el 
funcionament d’un pis que surt del rol pare-mare-fill/a, a passar al rol mare-fill-
educadora, tampoc poden parlar amb els companys de classe on viuen. 
→Xoc cultural. Viuen en una societat no sexista, però la seva cultura és 
totalment contrària (l’àrab..) on hi ha temes molt més tabús com ara és 
l’educació sexual en l’adolescència. És difícil que entenguin que l’educació no 
sexista comença en la vida quotidiana i ho han de transmetre a les filles.  
→Dificultats amb el treball en xarxa o amb altres professionals, degut a la 
dificultat d’unificar els criteris d’actuació. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    



 59 

 
ENQUESTA SATISFACCIÓ 

VALORACIÓ EQUIPAMENTS 
 

 Molt 
confortables 

 
Confortables 

Poc 
confortables 

Res 
confortables 

En general, consideres 
que el pis es troba en 
unes condicions: 

 1   

Consideres que el 
mobiliari del pis fa 
que aquest sigui:  

3    

 
 Sí No No contesta 

Els electrodomèstics, parament de 
cuina, llar... Trobes que falta alguna 
cosa? 

 2 1 

Resulta útil l’organització de les 
tasques 

3   

 
Organitzaries d’una altra manera la llar? 
Només respon una mare: “No, és molt pràctic”. 
 
VALORACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
 

  
Molt bona 

 
Bona 

 
Difícil 

 
Dolenta 

La convivència amb altres 
famílies durant la estança en 
el pis ha estat 

1 2   

 
Com creus que podria millorar la convivència?  
Només contesta una mare: “Parlant més, fent tasques juntes o activitats”. 
 
 Sí No No contesta 
Consideres que t’ha 
ajudat el fet de conviure 
amb altres famílies? 

3   

 
En què?  
Només contesta una mare: “En conviure amb més gent i adaptar-se; en veure 
que no estàs sola, en explicar coses, donar o rebre consells”. 
 
 Sí No No contesta 
Proposaries més espais 
de convivència amb les 
altres mares: 

2  1 

 
VALORACIÓ DE L’ATENCIÓ REBUDA DES DEL PIS 
 
  

Molt bona 
 
Bona 

 
Difícil 

 
Dolenta 

Consideres que la 
comunicació amb l’ 
educadora de referència, ha 
estat: 

3    
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Com creus que es podria millorar?  
Només ha contestat una mare: “Si hagués coincidit més amb ella, potser o 
no?”. 
  

Molt bona 
 
Bona 

 
Difícil 

 
Dolenta 

Consideres que la 
comunicació amb 
l’educadora de torn ha estat: 

2 1   

Consideres que la 
comunicació amb la directora 

1 1  1 

 
Com creus que es podria millorar?  
Només ha contestat una mare: “Veure-la més”. 
 
  

Molt bona 
 
Bona 

 
Difícil 

 
Dolenta 

La informació rebuda en 
relació a la normativa ha 
estat:  

1 2   

 
Observacions:  
Només ha contestat una mare: “En la meva opinió tot està molt clar i raonable i 
lògic i flexibilitat”. 
 
 Si No No contesta 
Afegiries alguna norma?  2 1 
Hi ha alguna norma que creguis 
que sigui especialment difícil de 
complir 

 2 1 

 
 Sempre A vegades Mai No 

contesta 
T’has sentit recolzada? 3    
 
Perquè?  
Només ha contestat una mare: “Perquè m’han ajudat molt en tot i m’han 
escoltat sempre”. 
 
Has pogut manifestar les 
teves necessitats o queixes 

2   1 

 
Per quin motiu?  
Només ha contestat una mare: “Encara que crec que no he manifestat res” 
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SERVEIS GENERALS 
 

Totes les famílies que estan en algun dels serveis de la Fundació poden accedir 
als projectes i recursos generals: 
→Servei d’Atenció d’Infants i Famílies 
→Tallers 
→Compartim el Joc 
→Bugaderia 
→Bany pels infants i les seves famílies 
→Borsa de Treball 
→Pisos d’Acollida Aura  
→Menjador 
→Nou Horitzó 
El projecte Compartim el Joc i el servei de Menjador estan oberts a tots els 
infants i/o famílies que ho necessitin, encara que no estiguin en cap altre servei 
de la Fundació. 
 
FULL INFORMATIU 
Per tal de sensibilitzar sobre la problemàtica dels infants i de les famílies, i 
transmetre una informació periòdica a les persones i entitats que col·laboren i 
s'han interessat pel centre, editem periòdicament un Full Informatiu. 
 

 
 
CELEBRACIONS 
Al llarg del curs també es celebren les festes de la Castanyada, Nadal, Reis, 
Carnestoltes, Pasqua, Sant Jordi i Sant Joan, de totes elles es dóna informació a 
les famílies per tal que coneguin la tradició. 
També es dóna informació de les festes musulmanes a les famílies autòctones 
d’aquí. 
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FEM XARXA 
 

COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS 
El Servei participa i es coordina sempre que és possible amb altres institucions 
i serveis per unificar esforços i criteris d’actuació, a més de realitzar accions 
conjuntes. S’han efectuat coordinacions amb Serveis Socials i entitats privades 
que intervenen en la situació familiar, amb reunions o mitjançant via 
telemàtica. 

 

 
PARTICIPACIÓ EN ENTITATS 

 
 

Té com objectiu coordinar i dinamitzar 
actuacions dirigides a les persones més 
desfavorides, marginades i dèbils. Formem 
part del Patronat. 

 
TAULA DONA RAVAL  

Es compon d’entitats públiques i privades amb la finalitat d’organitzar activitats 
per les dones. Som membres fundadors. 

 
Formada per entitats públiques i privades. Som 
membres fundadors i tracta de ser un suport a 
la tasca que es realitza per part dels diferents 
serveis i entitats que treballem amb famílies i 
infants del barri. 

 
REUNIONS SALUT 

Espai en que les àrees bàsiques de salut, les escoles bressol i entitats del barri 
del Raval es reuneixen periòdicament per posar en comú inquietuds i 
experiències que afecten especialment l’àmbit de salut.  
 

 
Formada per diferents entitats que treballen en 
l’àmbit social, amb l’objectiu de donar resposta 
a les necessitats de col·lectius en situació 
d’exclusió o risc d’exclusió social. La seva 
comissió de famílies està coordinada per un 
representant de Fundació Quatre Vents. En 
representació d’aquesta comissió, es va 

realitzar una intervenció al Parlament per fer: Aportacions al document de base 
del Pacte per a la Infància a Catalunya. 
 

 
 

 
Fundada al 1989, promociona i reconeix el 
voluntariat social com agent principal de l’acció 
entre els més desafavorits.  
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Fundada al 2006, el seu objectiu és recolzar 
la capacitat d’organització entre el sector 
públic i les entitats privades, en l’atenció a 
les persones sense sostre. Des del juny de 
l’any 2012, la Fundació Quatre Vents 
col·labora en la creació i promoció d’un grup 
nou: “Grup de bones pràctiques en la 
intervenció amb dones”. 

 
XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL 

Creada en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La raó de la 
seva creació va ser l'existència d'un important nombre d'entitats socials 
dedicades a la inclusió residencial i que, a més, gestionen habitatges per 
atendre a persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial. 

 
Xarxa creada en el marc de 
l'Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva. La finalitat 
de la xarxa és enfortir les 
capacitats de la ciutat en la 

defensa i promoció dels drets dels infants en el marc de la convenció sobre els 
Drets dels Infants. 
 

Es va crear l’any 2007 
amb la voluntat de 
generar espais 

compartits d'informació, orientació, assessorament i cobertura de necessitats 
bàsiques per a persones i famílies immigrants a la ciutat. 
 
 
 

 
VISITES REBUDES 

Durant l’any, a la Fundació Quatre Vents rebem visites per conèixer el servei: 
Aquest curs ens han visitat: 
→26 persones (col·laboradors, treballadors d’entitats i Serveis Socials i 
particulars) per la Jornada de portes obertes, el 25 d’abril de 2013. 
→Treballadors de Serveis Socials i del sector infància de Vigo. 
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PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTERNES 

 
→Assistència al Forum Europa, el 31 de maig de 2013. 
 
→Assistència a les jornades del CIIMU (Institut d’Infància i món urbà), el 24 
d’octubre de 2012. Tema: “Famílies i relacions intergeneracionals: un espai 
d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles”. 
 
→Participació en la Jornada “Aprenentatge Servei: compromís i inclusió social”, 
que va tenir lloc el 10 de juny de 2013 al Palau Macaya de l’Obra Social “La 
Caixa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Xerrada als alumnes de l’escola CEIP Arco. 
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FINANÇAMENT 
 
 

 
 

APORTACIONS PRIVADES 
Parròquies, Congregacions, Empreses i Particulars. 
 
La vostra solidaritat s'ha concretat de forma diversa i variada: uns en espècies, 
altres amb donatius econòmics i els voluntaris amb el seu temps lliure. 
 
A tots i totes: 
 
GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES 
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IMPACTE SOCIAL DELS PROJECTES 
 

RENDICIÓ DE COMPTES I TRANSPARÈNCIA 
L’IMPACTE SOCIAL DE LA FUNDACIÓ  

 

Elaborant aquesta memòria i reflexionant sobre la incidència real de la prevenció 
en els projectes que porta a terme la Fundació Quatre Vents, amb les famílies i els 
infants, trobem que l’any 2013 la nostra acció va tenir unes conseqüències 
positives en 268 infants i 209 famílies, gracies a les activitats socioeducatives 
realitzades. Ens ha fet adonar-nos que la feina efectuada en els diferents projectes 
de la Fundació és útil i necessària tant educativament com social, i és el que dóna 
sentit a totes les activitats de la Fundació Quatre Vents. 
La Fundació ha considerat sempre necessària la transformació social, és a dir, la 
millora del context en el qual creixen i es desenvolupen les persones, per això 
defensa els Drets dels Infants i de la Família, perquè estem convençuts del valor de 
les accions socioeducatives com a instrument de canvi social, de creixement 
personal, i possibilitador d’igualtat d’oportunitats. 
La vocació social de Fundació Quatre Vents està recollida en la seva missió i en els 
seus valors, i té com a finalitat essencial col·laborar amb el seu esforç a la tasca de 
desenvolupament integral de la persona, posant especial interès en l’ajut 
assistencial, sigui material o moral, de les persones desvalgudes; d’entre aquestes 
es donarà especial atenció a les necessitats dels més febles i marginats. 
Mitjançant les labors de la Fundació, es pretén una millor justícia social i la 
protecció de la dignitat humana, sense que ni entre els membres de la Fundació, 
els possibles col·laboradors ni els beneficiaris, hi puguin haver imposicions o 
marginacions originades per creences religioses, polítiques i socials. Queda exclòs 
tot afany de lucre i la utilització política de la Fundació. 
Algunes dades de l’impacte social de la Fundació Quatre Vents durant l’any 2013:  
→Infants en situació de risc social que han millorat la seva qualitat de vida i han 
interioritzat els hàbits bàsics, que els hi facilitarà una millor adaptació a l’escola i a 
la societat. 
→Famílies que han millorat l’atenció als seus fills, amb els beneficis que això 
comporta per a l’infant i el seu futur. 
→Famílies que han pogut accedir al mercat laboral i/o formatiu, i conciliar la vida 
familiar i laboral. 
→Dones amb fills/es que han accedit a un habitatge temporal, per resituar la seva 
vida en els aspectes emocionals, personals, socials i econòmics. 
Es crea riquesa també: 
→Quan contribuïm a incrementar el capital social de les famílies, entès com un 
conjunt d’habilitats i capacitats parentals positives que engloben aspectes com 
l’estructura dels vincles familiars (per exemple, la convivència, o no, dels dos 
progenitors amb l’infant) i dels vincles que les famílies estableixen amb el seu 
entorn. És a dir, el que es coneix com capital social de les famílies té efectes 
decisius en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de les seves criatures. 
→Incorporant en el funcionament valors i preocupacions socials que van més enllà 
de l’interès particular i del benefici econòmic. Aquests valors també es poden 
trobar a través de les persones que treballen de forma voluntària, realitzant una 
activitat en base a un interès social. 
→Actuant i donant suport i rellevància a les famílies i els infants desfavorits, 
oferint-los la possibilitat d’aconseguir una vida normalitzada, treballar i viure en 
societat d’una manera integrada i digna,    quant oferim serveis de qualitat, amb 
l’infant i facilitem l’accés al món laboral de la família i sobre tot quant treballem 
per una transformació social. 



 67 

AUDITORIA 
 

 
Auditores Asociados AETEC, S.L., va auditar els comptes anuals de la Fundació 
Quatre Vents, Fundació Privada, de l’exercici 2012 tancat a 31 de desembre: el 
balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria. 
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ANNEX 

 
CERTIFICAT DE BONES PRÀCTIQUES 

Cada dos anys, la Fundación Lealtad realitza una anàlisi de transparència a 
totes aquelles ONG que ho sol·liciten. La renovació està en tràmit. 
 
 

 


