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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 2011 fins el 7 de setembre de 2012: 
• 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 2012: 
• Pis d’Acollida Aura 1 i 2  

 
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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1. 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.  
El SAIF és un espai socioeducatiu, per aquest motiu el projecte consta de dues 
parts; Atenció a l’infant i Atenció a la família. Totes dues conformen aquest 
projecte i són inseparables perquè en la petita infància la situació de la seva 
família té una influència cabdal en el seu futur. 
Els infants des del moment que arriben al centre desenvolupen el seu 
aprenentatge, les educadores ensenyen amb afecte amb l’objectiu d’afavorir 
l’autonomia dels infants i ajudar-los a regular les seves conductes guanyant 
seguretat a través d’una contenció molt afectuosa. Els infants aprenen 
autonomia per menjar i acceptar els diferents tipus d’aliments, per rentar-se i per 
tot allò que puguin fer ells mateixos. Aquesta autonomia personal augmenta 
l'autoestima dels infants i fa que puguin anar aprenent a superar les petites 
frustracions. També es garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques i la 
interiorització d’hàbits. Sociabilitat: relacionar-se amb els altres, tant els adults 
com els altres infants. També aprenen a resoldre conflictes, a canalitzar la 
frustració, a dir que no, a respectar els altres, a fer-se respectar, a col�laborar, a 
dir “ho sento!”. 
 
2. HORARI DEL SERVEI 
Des de l’any 1991, el SAIF dóna servei les 24 hores del dia de dilluns a dissabte, 
tots els mesos, 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. 
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. 
 
3. POBLACIÓ ATESA 
Des del 12 de setembre de 2011 fins al 7 de setembre de 2012 hem atès un total 
de 168 infants, 107 al SAIF i 61 al Casal d’estiu. Aquest any hem pogut tenir 
obert el Casal tot l’estiu i en horari de 9 a 21 hores. 
Cal destacar que 53 infants no han pogut obtenir plaça. S’han realitzat 528 
entrevistes al llarg del curs per poder atendre les diferents demandes de les 
famílies. Han sol�licitat canvi d’horari 16 famílies. 14 famílies van sol�licitar 
entrevista i no es van presentar. 

3.1 Perfil del nen/a 
• Manca d’hàbits d'alimentació, higiene, son, ordre... 
• 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. 
• Mancances afectives. 
3.1 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. 
• Habitatges ocupats per vàries famílies, amb poc espai per a cada una. 
• 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. 
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3.2 Origen dels nens i nenes: Algèria, Bangladesh, Bolívia, Colòmbia, Equador, 
Espanya, Geòrgia, Hondures, Marroc, Pakistan, Perú, Rep. Dominicana, Romania, 
Rússia, Senegal, Uruguai i sense nacionalitat. 
3.3 Procedència dels infants: DGAIA. EAIA, Serveis Socials de tota la Ciutat i 
Entitats socials. 

 

4. OBJECTIUS 
4.1 Objectius generals 

4.1.1 Amb el nen 
• Intervenir en les situacions de mig i alt risc social dels infants. 
• Afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, 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. 
• Potenciar el procés d’autonomia i socialització del nen perquè sigui capaç 
de viure unes relacions 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. 
 
4.1.2 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. 
• Ajudar a les dones a superar les mancances que tenen en la relació, 
educació i cura dels seus fills. 
• Potenciar el coneixement de les diferents etapes evolutives dels nens/es. 
• Suport emocional. 
• Formar a les dones sobre normes bàsiques d'educació sanitària, primers 
auxilis, nocions de puericultura: d’alimentació, higiene, sanitat, etapes 
evolutives dels nens/es, i potenciar el recursos personals per millorar la 
relació mare/pare-nen/a. 

 
4.2 Objectius específics 

4.2.1 Amb el nen 
• Afavorir el desenvolupament dels infants i millorar la seva qualitat de vida, 
suplint carències: afectives, d’alimentació, de son, relacionals, lúdiques... 
• Adquisició dels hàbits bàsics d’alimentació, higiene, son...  
• Detectar possibles deficiències físiques i psíquiques. 
• Crear un clima de seguretat afectiva i emocional d’atenció; sentir-se segur 
en l'entorn i amb els adults. 
• Assolir els aprenentatges bàsics que li permetin una bona integració, 
primer a l'escola i després en la societat. 
• Comportar-se seguint unes normes, en un entorn tranquil i relaxat. 
• Ser constants i pacients amb les tasques a realitzar. 
• Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos. 
• Potenciar l'autonomia personal i social. 
• Conèixer manifestacions culturals i festes tradicionals del seu entorn. 
• Fomentar que expressin els seus estats anímics, preocupacions, 
sentiments. 
• Ajudar-los a superar angoixes, conflictes, agressivitats i inestabilitats. 
• Compartir amb els altres els jocs, tasques... 
• Comportar-se correctament en tots els llocs i amb totes les persones. 
4.2.2 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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5. EQUIP 
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. 
 
5.1 Composició de l’equip d’atenció als infants  
Està format per les educadores dels nens i nenes, distribuïts per grups d’edats. 
Tenen al seu càrrec l'educació, cura i atenció dels infants durant les hores que 
aquests són al Centre. Donada la complexitat d'horaris, tant d'entrada com de 
sortida, i els diferents torns d'educadores, alguns infants comparteixen més 
d'una, i per tant, és molt necessària la coordinació i la informació entre l’equip. 
Està format per: 

1 pedagoga/assistent social, 13 educadores, 1 cuinera, 1 administratiu, 2 
persones per la neteja i 17 voluntaris. 

5.2. Reunions 
5.2.1 Reunió de gestió  
Està composta per la directora i les coordinadores de cada equip. Es 
reuneixen setmanalment per posar en comú la informació dels diferents 
equips, coordinar-los, organitzar-los i prendre les decisions adients.  
5.2.2 Reunió pedagògica 
Les educadores fan reunions periòdiques amb la coordinadora amb els 
següents continguts: programació d’activitats, desenvolupament de les 
programacions, avaluacions i seguiment de tot el procés educatiu i evolutiu 
dels infants. 
5.2.3 Reunió de claustre 
La realitzen totes les educadores, la coordinadora, la Directora i les 
educadores de la família, quant es considera necessari. 
Els seus continguts són: coordinar les diferents activitats de caràcter 
general; preparació de festes i actes de caràcter general, formació interna 
mitjançant monogràfics, riscos laborals i tots aquells temes considerats 
necessaris. 

 
6. ACTIVITATS 
Les activitats es fan en funció de l’horari dels infants. Horari de matí (de 9 a 16 
hores): activitats educatives i lúdiques adaptades a l’edat del grup. A la tarda (a 
partir de les 16 hores), el Casal consta d’activitats més lúdiques, donat que són 
per a nens i nenes que han estat durant el matí al Centre o venen de l’escola, 
però totes tenen en comú la vessant educativa. 
 
Què aprenen els infants: Autonomia per desplaçar-se, per menjar, per rentar-se, 
per vestir-se, en definitiva, fer les coses per ells mateixos; també per decidir, per 
pensar, per relacionar-se... Aquesta autonomia personal augmenta l'autoestima 
dels infants i fa que puguin anar aprenent a superar les petites frustracions. 
 
Com aprenen els infants? 
 
• 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, 
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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. 
 
• A través de la interacció amb els altres. Els infants aprenen a partir de la 
relació que estableixen amb el seu entorn, amb els adults (tutora, mestres, 
directora, cuinera) i amb els seus iguals. 
 
El procés d'adaptació. L'adaptació al servei és un procés que es desenvolupa de 
manera diferent per a cada infant i cada família.  
 
Període d’adaptació dels infants. Té una durada de 4 ó 5 dies, 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. 
 
Activitats dels infants. Els infants estan distribuïts per edats i cada grup 
disposa d’una programació adequada a la seva edat. Hi ha una diferent pel Casal 
degut a les característiques d’aquest espai.  
Les programacions contemplen activitats educatives i lúdiques, desenvolupades 
segons les següents unitats: Descoberta d’un mateix, Descoberta de l’entorn 
natural i social, Intercomunicació i llenguatge, que estan distribuïdes per àrees 
temàtiques: Comença el curs, Temps de tardor, Arriba l’hivern, És Nadal, Les 
nostres joguines, Ens disfressem, Arriba la primavera, Què mengem, Observem els 
animals i Quina calor! 
Sempre que és necessari es fa un reforç individual de les mancances dels infants, 
especialment en llenguatge i motricitat. 
Es fan sortides i excursions, al barri, Zoològic i parcs d’interès per les activitats 
programades amb els infants. Es celebren totes les festes tradicionals i es dóna a 
la família un fulletó explicatiu de cada festa. 
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. 
 
El contacte amb les famílies. Encara que el contacte informal entre pares i 
mares i educadores és molt freqüent, i això permet una comunicació 
immediata i el traspàs d'informacions necessàries sense demores, també es 
realitzen diferents 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 6 famílies del 
grup Petits, 7 famílies del grup Mitjans i 5 famílies 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. 
 

La participació de les famílies. Es imprescindible aquesta participació, que 
consta detallada en el projecte d’Atenció a la Família. 
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7. 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 individuals 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. 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA 
 
Assistència regular      64%  GRUP PETITS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Dificultats d’adaptació    43% 
Infants amb alguna carència    35% 
Infants amb necessitat de reforç    29% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  57% 
Neguitosos      21% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació   78% 
    Higiene   86% 
    Ordre     08% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 86% 
Reconeixen l’educadora    86% 
Tenen dependència de l’educadora   64% 
Reconeixen la seva aula     78% 
Reconeixen els companys     64% 
Es reconeixen davant el mirall   93% 
Mostren satisfacció per estar nets   71% 
Comprenen els missatges de l’adult    29% 
Comunicació per mitjà de gestos i sons corporals 86% 
Comunicació per mitjà de paraules simples   21% 
Participen activament en els jocs de falda  86% 
Participen activament en la panera dels tresors 86% 
Gaudeixen amb la música    86% 
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Assistència regular     54,50% GRUP MITJANS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Dificultats d’adaptació    45,40% 
Infants amb alguna carència    45,4% 
Infants amb necessitat de reforç   13,60% 
Infants derivats a serveis especialitzats   04,50% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  59% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació    50% 
    Higiene    45,40% 
    Son    63,60% 
    Ordre     54,50% 
Utilitzen els estris de menjar, got, pitet…   54,50% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 63,60% 
Coneixen el nom de l’educadora    50% 
Tenen dependència de l’educadora   18,10% 
Es reconeixen al mirall    63,60% 
Reconeixen la seva aula     63,60% 
Coneixen el nom d’alguns companys   59% 
Respecten els companys i companyes   50% 
Manipulen i exploren les joguines    63,60% 
Participen en les activitats     54,50% 
Comprenen el missatge de l'adult    50% 
Comunicació per mitjà de gestos i sons corporals 63,60% 
Comunicació per paraules simples   54,50% 
Gaudeixen de les activitats plàstiques   50% 
Gaudeixen amb la música    54,50% 
 
Assistència regular      82,60% GRUP GRANS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Dificultats d’adaptació    21,70% 
Infants amb alguna carència    65,2% 
Infants amb necessitat de reforç   13,04% 
Infants derivats a serveis especialitzats   04,30% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  69,50% 
Adquisició d'hàbits: 
  Autonomia d’hàbits d’alimentació  87,50% 
  Autonomia d'hàbits d'higiene   82,60% 
  Son      86,90% 
  Ordre      78,20% 
Coneixem el nom de l’educadora   91,30% 
Amb dependència de l’educadora   30,40% 
Reconeixen la seva aula    91,30% 
Coneixen el nom d’alguns companys   82,60% 
Es relacionen amb altres    86,90% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 91,30% 
Mostren col�laboració activa en la higiene personal  91,30% 
Coneixen les parts importants del cos   91,30% 
Control progressiu de la motricitat fina  73,90% 
Respecten les normes senzilles de convivència 73,90% 
S'esforcen davant les pròpies necessitats   91,30% 
Iniciativa per demanar ajuda a l’educador  73,90% 
Utilitzen habitualment les formes socials  
de salutació i comiat     65,20% 
Comprensió d'ordres senzilles    73,90% 
Escolten atentament una explicació curta  60,80% 
Interès en participar en jocs i activitats  91,30% 
Recorden seqüències d'un comte explicat  
per l’educadora     52,10% 
Gaudeixen de les activitats plàstiques   86,90% 
Gaudeixen de la música     82,60% 
Adquisició del llenguatge bàsic    78,20% 
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8. 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). 

7.1 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 13 infants. 
7.2 Objectius 

• Proporcionar al nen/a un entorn adequat per dormir, donat que no pot 
passar la nit a casa seva. 
• 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. 

7.3 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 
 

Total d’infants atesos al casal de nit    11 infants  
Infants que es queden a dormir tota la nit     3 infants 
Infants que han entrat abans de les 9.00 hores    3 infants 
Infants que han sortit entre les 21.00 i les 24.00 hores   5 infants 
Assistència regular        3 infants 
Amb puntualitat en l’entrada     11 infants 
Amb puntualitat en la sortida    11 infants 
Infants amb hàbits de son       7 infants 
Infants sense hàbits de son       1 infants 
Infants que han assolit els hàbits de son     1 infants 
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CASAL D’INFANTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

1.INTRODUCCIÓ 
Per poder atendre les necessitats de les famílies en risc d’exclusió, s’ofereix el 
servei de Casal, que comprèn el Casal de tarda (de 16 a 21 hores), de nit (de les 
21 hores a les 9 del dia següent) i de cap de setmana (dissabte de 9 a 16 hores), 
així com els casals que atenen els infants durant les vacances escolars (Nadal, 
Setmana Santa i estiu). El Casal d’estiu té una quota simbòlica per a les famílies. 
El Casal d’estiu comença l’1 de juliol i finalitza la primera setmana de setembre, 
aproximadament i segons l’any. 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. 
En el total d’infants i el lloc de procedència hi ha infants que poden ser els 
mateixos que durant el curs, però, si no fos per l’espai Casal, tots es quedarien al 
carrer al finalitzar el curs escolar, amb les repercussions per la conservació del 
lloc de treball i/o la possibilitat d’accedir a suplències d’estiu de la família. 
 
2. 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 tal de conservar el lloc de treball. 
 
3. POBLACIÓ ATESA 
En el Casal de tarda s’han atès un total de 23 infants, 6 han vingut només en 
horari de tarda, 17 han estat durant el matí.  
Al casal de cap de setmana en total s’han atès 7 infants. 
Al casal de Nadal en total s’han inscrit 25 infants. 
Al casal de setmana santa ha acollit 30 infants. 
Al casal d’estiu s’han atès 61 infants i han quedat en llista d’espera 21. 
 
4. OBJECTIUS 

• Ajudar les dones perquè puguin continuar a la feina en horaris no escolars 
i durant els períodes de vacances. 
• Potenciar la sociabilitat, l’afectivitat i l’estabilitat psíquica del nen/a. 
• Promoure la seva creativitat i millorar la autoestima. 
• Afavorir el desenvolupament psicomotor del nen/a. 
• Contribuir al desenvolupament integral dels infants. 
• Cobrir les necessitats bàsiques del nen/a. 
• Possibilitar que l’infant aprengui a divertir-se d’una manera adequada, 
creativa i sociable. 
• Amb les sortides, que el nen/a aprengui a respectar el medi ambient. 
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5. ACTIVITATS 
El Casal té una programació específica, una part dels inscrits en aquest espai 
estan al matí al Centre, o venen de l’escola, per tant les activitats són de caràcter 
més aviat lúdic, de desenvolupament del temps lliure i, a la vegada, interessants, 
estimulants i variades, però sense perdre de vista la part educativa i d’hàbits 
bàsics. 
Els caps de setmana i períodes de vacances les activitats són més d’exterior, al 
pati i sortides al barri.  
 
6. 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 CASAL 

 

Infants fins les 17 h     22,20% GRUP PETITS 
Infants fins les 19.30 h    67%  I MITJANS 
Infants fins les 21.00/00.00 h   11,10% 
Assistència regular     78% 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Dificultats d’adaptació    22,20% 
Infants amb alguna carència    100% 
Infants amb reforç     22,20% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  56% 
Neguitosos      33,30% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació   100% 
    Higiene   67% 
    Son    44,40% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 67% 
Reconeixen l’educadora    100% 
Amb dependència de l'educadora   44,40% 
Reconeixen l’aula     89% 
Reconeixen els companys    89% 
Es reconeixen davant el mirall   89% 
Mostren satisfacció per estar nets   89% 
Comprenen els missatges de l'adult    22,20% 
Comunicació per mitjà de gestos,  
moviments i sons corporals     100% 
Comunicació per mitjà de paraules simples  33,30% 
Participen activament en els jocs de falda   67% 
Participen activament en la panera dels tresors  89% 
Gaudeixen de la música    100% 
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Infants fins les 17 h     14%  GRUP GRANS 
Infants fins les 18.30 h.    14% 
Infants fins les 19.30 h    28%  
Infants fins les 21.00/00.00 h   21% 
Assistència regular 21% 
Cobertura de les necessitats bàsiques 100% 
Infants amb dificultat d'adaptació 21% 
Infants amb alguna carència 50% 
Infants amb necessitat de reforç 14% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat 100% 
Adquisició d'hàbits:      Alimentació 60% 
                               Higiene 57% 
                               Ordre 85% 
Coneixen el nom de l’educadora 100% 
Amb dependència de l’educadora 28% 
Reconeixen la seva aula 100% 
Coneixen el nom d’alguns companys 100% 
Es relacionen amb altres 100% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 85% 
Mostren col�laboració activa en la higiene personal 57% 
Coneixen les parts importants del cos 57% 
Control progressiu de la motricitat fina 57% 
Respecten les normes senzilles de convivència 57% 
S’esforcen davant les pròpies necessitats 71% 
Iniciativa per demanar ajuda a l’educadora 100% 
Utilitzen les formes socials de salutació i comiat 71% 
Comprensió d’ordres senzilles de convivència 57% 
Escolten atentament una explicació curta 57% 
Interès en participar en jocs i activitats 57% 
Recorden seqüències d’un conte  
explicat per l’educadora 57% 
Gaudeixen de les activitats plàstiques 57% 
Gaudeixen de la música 100% 
Adquisició del llenguatge bàsic 71% 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA CASAL D’ESTIU MATÍ 
 

Assistència regular     63%  GRUP PETITS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Adquisició d'hàbits:    Alimentació   82% 
    Higiene   82% 
    Son    63% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 73% 
Amb dependència de l'educadora   36% 
Reconeixen l’aula     73% 
Reconeixen els companys    73% 
Comprenen els missatges de l'adult    27% 
Comunicació per mitjà de paraules simples  18% 
Comunicació per gestos, moviments i sons corporals 73% 
 

Assistència regular     88,23% GRUP MITJANS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Infants amb alguna carència    05,88% 
Adquisició d'hàbits:    Alimentació   94,11% 
    Higiene   94,11% 
    Son    94,11% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 100% 
Coneixen el nom de l’educadora   100% 
Reconeixen l’aula     100% 
Participen en les activitats    100% 
Coneixen el nom dels companys   70,58% 
Comprèn els missatges de l'adult    82,35% 
Comunicació per mitjà de gestos,  
moviments i sons corporals     11,76% 
Comunicació per mitjà de paraules simples  70,58% 
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Assistència regular     62,5%  GRUP GRANS 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  93,7% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació   87,5% 
    Higiene   87,5% 
    Son    87,5% 
Coneixen el nom de l’educadora   93,7% 
Reconeixen l’aula     93,7% 
Coneixen el nom d’alguns companys   93,7% 
Interès en participar en jocs i activitats  93,7% 
Es relacionen amb els altres    87,5% 
Mostren col�laboració activa en la higiene personal 87,5% 
Respecten les normes senzilles de convivència 93,7% 
Comprensió d’ordres senzilles   93,7% 
Adquisició del llenguatge bàsic   75% 

 
AVALUACIÓ QUANTITATIVA CASAL D’ESTIU TARDA 
 

Infants fins les 17 hores    29%  GRUP PETITS 
Infants fins les 18.30 hores    14,3%  I MITJANS 
Infants fins les 19.30 hores    43% 
Infants fins les 21.00/00.00 hores   14,3% 
Assistència regular     71,4% 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació   71,4% 
    Higiene   100% 
    Son    71,4% 
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes 86% 
Amb dependència de l'educadora   71,4% 
Reconeixen l’aula     86% 
Reconeixen els companys    100% 
Comprèn els missatges de l'adult    57,1% 
Comunicació per mitjà de gestos,  
moviments i sons corporals     100% 
Comunicació per mitjà de paraules simples  71,4% 
 

Infants fins les 17 hores    10%  GRUP GRANS 
Infants fins les 18.30 hores    10% 
Infants fins les 19.30 hores    40% 
Infants fins les 21.00/00.00 hores   40% 
Assistència regular     90% 
 
Cobertura de les necessitats bàsiques   100% 
Desenvolupament motriu adequat per l’edat  90% 
Adquisició d'hàbits: 
    Alimentació   80% 
    Higiene   60% 
Coneixen el nom de l’educadora   90% 
Reconeixen l’aula     90% 
Coneixen el nom d’alguns companys   90% 
Interès en participar en jocs i activitats  90% 
Es relacionen amb els altres    90% 
Mostren col�laboració activa en la higiene personal 90% 
Respecten les normes senzilles de convivència 70% 
Comprensió d’ordres senzilles   90% 
Adquisició del llenguatge bàsic   50% 
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6. METODOLOGIA 
La metodologia utilitzada està basada en una concepció constructivista de 
l’aprenentatge, com un procés de construcció de significats. Partint dels 
coneixements previs de l’infant i del principi de la diversitat, ens permet ajustar 
l’ajut educatiu al procés de construcció del coneixement dels infants. 
Jugar és una funció essencial en la vida dels infants i, al mateix temps, li permet 
satisfer les necessitats afectives, ja que en aquesta edat, aprèn jugant i jugant 
aprèn. El joc és un mitjà per millorar la percepció del petit, que ha d’anar 
acompanyada d’un contacte humà i afectiu.  
 
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. 
També s’utilitzen les estratègies següents: 

• Tutories. 
• Reunions d'equip. 
• Atenció individualitzada. 
• Relació amb la família. 
• Programació d’activitats generals i també individualitzades. 
• Jocs lliures i dirigits. 
• Observació. 
• Atenció especial al període d'adaptació. 
• Aprenentatges preceptius. 
• Ensenyament directe i indirecte. 
• Avaluació. 
• Supervisió externa. 

 

7. 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. 
 

8. 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 fills i filles.  
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ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
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1.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 es 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, 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 la 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. 
 
2. POBLACIÓ ATESA 
S’han atès les famílies dels infants que han passat pel Centre, en total 183, 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. 
 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. EQUIP 
És molt important la participació familiar en l’atenció i cura dels infants, per 
aquest motiu el personal d’atenció a les famílies és personal titulat educatiu. 
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. 
5.1 Composició de l’equip. Està compost per 2 educadores (una al matí i una a 
la tarda). Fan l’acolliment inicial: reben la família i els nens/es, les atenen en tot 
el que necessiten mentre són al Centre i les assessoren en aquelles consultes que 
fan respecte al fills o altres assumptes que els preocupin. 
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5.2 Funcionament. L’equip celebra reunions periòdiques per coordinar les 
actuacions, elaborar els plans de treball i fer les avaluacions corresponents. 
Les educadores de famílies assumeixen l’atenció al servei de menjador, en que 
participen les mares/pares amb els fills/es, i controlen les normes internes de 
funcionament dels diferents serveis, que afecten a les mares/pares. 
 
6. 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. 

 

7. 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 amb 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.. 

 
7.1 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: 
 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA FAMÍLIES CURS 
 
 

Total de famílies que han estat ateses durant el Curs 56 MATÍ 
Intervencions realitzades 
Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser mare/pare 25% 
Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a 25% 
Millorar l’afectivitat, la higiene i l’alimentació  20% 
Potenciar la importància del contacte amb la educadora 
dels fills        18% 
Seguiment de la relació mare/pare-fill/a   84% 
Seguiment de qui porta i recull el nen/a   02% 
Orientar en situacions de conflicte mare/pare-fill/a  25% 
Potenciar el compliment de la normativa 
(puntualitat, marcatge roba, etc.)    84% 
Millorar l’acomiadament i rebuda dels infants  20% 
Suport emocional      21% 
Informar dels dubtes sorgits en algunes gestions  32% 
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Total de famílies que han estat ateses durant el curs 62 TARDA 
Intervencions realitzades 
Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser mare/pare 23% 
Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a 27% 
Millorar l’afectivitat, la higiene i l’alimentació  21% 
Potenciar la importància del contacte amb la educadora 
dels fills        16% 
Seguiment de la relació mare/pare-fill/a   85% 
Seguiment de qui porta i recull el nen/a   02% 
Orientar en situacions de conflicte mare/pare-fill/a  23% 
Potenciar el compliment de la normativa 
(puntualitat, marcatge roba, etc.)    85% 
Millorar l’acomiadament i rebuda dels infants  16% 
Suport emocional      26% 
Informar dels dubtes sorgits en algunes gestions  35% 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA FAMÍLIES CASAL D’ESTIU 
 

Total de famílies que han estat ateses     MATÍ 
durant el Casal d’estiu     31  
Intervencions realitzades 
Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a 24% 
Millorar l’afectivitat, la higiene i l’alimentació  19% 
Seguiment de qui porta i recull el nen/a   02% 
Orientar en situacions de conflicte mare/pare-fill/a  17% 
Potenciar el compliment de la normativa 
(puntualitat, marcatge roba, etc.)    68% 
Millorar l’acomiadament i rebuda dels infants  24% 
Informar dels dubtes sorgits en algunes gestions  39% 

 
 

Total de famílies que han estat ateses     TARDA 
durant el Casal d’estiu     34 
Intervencions realitzades 
Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a 22% 
Millorar l’afectivitat, la higiene i l’alimentació  22% 
Seguiment de qui porta i recull el nen/a   02% 
Orientar en situacions de conflicte mare/pare-fill/a  15% 
Potenciar el compliment de la normativa 
(puntualitat, marcatge roba, etc.)    69% 
Millorar l’acomiadament i rebuda dels infants  22% 
Informar dels dubtes sorgits en algunes gestions  44% 
 
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 31 persones i 
els resultats són els següents: 
 

Preguntes
Molt Bé Be Regular Deficient Ns/Nc

1 Valori les instal�lacions del centre 55,00 32,50 2,50 10,00

2 Valori el tracte personal rebut i la claredat de les explicacions 

donades 72,50 25,00 2,50

3 Valori la dificultat dels tràmits que se li han demanat 45,00 47,50 5,00 2,50

4 Valori si l'horari del centre s'adequa a les seves necessitats 65,00 32,50 2,50

5 Valori si el procès de preinscripcions e inscripcions li sembla 

clar, tant en dates con en documentació a aportar 45,00 35,00 5,00 15,00

6 Valori el tracte de les educadores en relació als seus fills/es 85,00 12,50 2,50

7 Valori el tracte de les educadores amb vostè 75,00 25,00

8 Valori les entrevistes amb les educadores 52,50 25,00 5,00 17,50

9 Valori els informes que ha rebut sobre els seus fills 45,00 35,00 2,50 17,50

10 Valori l'adaptació del seus fills/es al centre 60,00 35,00 2,50 2,50

11 Valori globalment el Centre 65,00 30,00 2,50 2,50

%
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TALLERS 
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1.INTRODUCCIÓ 
Es realitzen tallers amb les famílies; 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: 

1. 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. 
2. 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, Català com a voluntari per les interessades. 
Les famílies que no coneixien ni parlen castellà s’han derivat al servei 
d’alfabetització de castellà de la pròpia fundació. 
 
2. 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. 
• Millora de la xarxa social. 
  

3. EQUIP 
Està compost per una Coordinadora i sis voluntàries (mestra, psicòloga, 
pedagoga), totes són professionals en les matèries que donen. 
3.1 Funcionament de l’equip 
Està dirigit per la Educadora Coordinadora que mitjançant la programació fa 
un seguiment de l’activitat i de la família. 
 
4. 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 30 dones. 
Alfabetització. S’han apuntat 7 mares i és un curs d’iniciació bàsic per 
motivar les dones a fer-ne altres de més nivell. 
Català. Han assistit 4 dones en curs d’iniciació bàsic per ajudar a entendre 
un mínim d'idioma. 
 
5. METODOLOGIES 
Continguts teòrics, continguts pràctics, xerrades, vídeos, sortides i visites 
relacionades amb el contingut del Curs. 
 
6. DOCUMENTACIÓ 

• Llistes d’assistència. 
• Fulletons i dossiers segons el tema de cada curset. 
• Actes de les reunions. 
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COMPARTIM EL JOC 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’estabilitat és un factor estructural tant per a l’infant com per a l’adult ja que 
aporta confiança i seguretat per interactuar i relacionar-se. 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 a algunes 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. 
 
2. HORARI 
Dilluns i dimecres de 16 a 18 hores.  
 
3. POBLACIÓ ATESA 
En total 52 famílies, mares, pares i els seus fills i filles.  
 
4. OBJECTIUS 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

 
5. 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. 
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• Debats sobre temes relacionats amb l’educació dels fills/es. 
• Jocs en que puguin participar conjuntament mare/pare-fill/a. 
 
6. METODOLOGIES 
Basades 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. 
 
7. RECURSOS 
7.1 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. 
 
7.2 Humans 
Equip: 2 educadores. 
 
7.2.1 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. 

 
7.3. Reunions 
Les reunions són setmanals per valorar, organitzar i fer un seguiment del procés 
de la família. 
 
8. 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. 
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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.  

 
9. 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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Servei d’Atenció per a la 

Integració Social Progressiva 
de Famílies en Exclusió Social 

NOU HORITZÓ 
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1. 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. 

 
2. POBLACIÓ ATESA 
Durant el curs s’han inscrit 34 famílies, 36 infants, en total 70 persones. 

• 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. 

 
3. OBJECTIUS 
3.1 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 que els hi 
suposi una millora en la qualitat de vida mentre els seus fills/es, alhora, 
gaudeixen d’una atenció socio educativa. 
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. 
 

3.2 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, 
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 espanyola i catalana, 
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. 
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4. 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 (4 dones) 
• Taller de llengua espanyola (7 dones) 
• Grups de dones amb finalitat d’autoajuda. 
• Cursos de puericultura, primers auxilis i de cuina. 
 

Serveis per les famílies 
• Bugaderia (10 dones) 
• Bany (9 beneficiaris: 4 mares i 5 infants) 
• Servei de Menjador per a infants, elaborat per les mares en torns rotatius 
(14 infants) 

 
5. 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. 

 
6. 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. 
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• Registre i anàlisi de la informació que recull l’educador/a. 
• Entrevistes. 
• Observació. 
• Registre d’assistència. 

 
7. RECURSOS 
7.1 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. 
7.2 Personals:  
Equip format per 2 educadores, 2 voluntàries i 3 alumnes de pràctiques. 

7.2.1 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. 

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

 
 

AVALUACIÓ QUANTITATIVA MARES 
 

Millora de l’autoestima     66,7% 
Millora d’hàbits      72,8% 
Potenciació de recursos personals    48,59% 
Millora de les relacions socials    72,85 
Autoajuda       27,3% 

 
AVALUACIÓ QUANTITATIVA INFANTS 

 

Millora de la psicomotricitat     63,7% 
Millora de l’autonomia     69,7% 
Millora de la sociabilitat     69,7% 
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BORSA DE TREBALL 
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1. 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. 

 
2. POBLACIÓ ATESA 
En el període comprés entre setembre de 2011 i setembre de 2012 (agost 
tancat), s’han inscrit 15 famílies. D’aquestes, només han trobat feina 3 dones 
i 2 la mantenen. 

 
3. 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. 

 
4. ACTIVITATS 

• Confecció d’un Currículum Vitae amb les dones (10 famílies l’han fet). 
• 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. 

 
5. METODOLOGIA 

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

 
6. AVALUACIONS 
Famílies que han consultat la borsa de treball   15 
Han trobat feina       3 
Contactes amb empreses      9 
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PISOS D’ACOLLIDA 
AURA 1 i 2 
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1. INTRODUCCIÓ 
Les dones amb fills, 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.  
El pis d’Acollida Aura1 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. Aquesta memòria comprèn el període de gener a desembre de 2012. 
 
1.1. Ubicació: Els pisos estan ubicats en barris de la ciutat sense cap relació 
entre ells ni amb el Districte de Ciutat Vella, l’adreça és anònima. 
1.2. Zona d’influència: L’àmbit geogràfic pot ser tot Catalunya, en funció de la 
problemàtica de les dones. 
 
2. POBLACIÓ ATESA  
Durant l’any hem atès un total de 10 dones i 15 infants, per tant un total de 25 
beneficiaris. S’ha fet reserva de plaça per 5 sense que al final es materialitzés 
l’ingrés perquè les dones van trobar una altra solució. 
 
2.1. Característiques 

• Maltractes per part de la parella, l’exparella o per la pròpia família. 
• Dependència cap el maltractador. 
• Amb permís de residència o de feina. 
• Sense permís de residència ni de feina. 
• Recursos econòmics insuficients o manca total dels mateixos. 
• Inestabilitat laboral i/o sense feina. 
• Tendència a la dependència cap els professionals. 
• Dificultats per acceptar i assumir la seva situació. 
• Dificultats per assumir la normativa del pis. 
• Mancances en l’atenció de les necessitats bàsiques dels menors. 
• Sense ingressos i amb deutes. 
• Carències afectives i solitud. 
• Mares joves i primerenques. 
• Filles amb disminucions. 
• Desconeixement quasi total de la llengua espanyola i catalana. 
• Analfabetisme en el seu propi idioma i/o manca d’estudis primaris. 
• Poca relació maternofilial amb filles adolescents. 
• Incapacitat de complir pactes i compromisos. 
• Pessimisme i frustracions constants. 
• Parella a la presó. 

2.2. Origen 
• 2 famílies musulmanes (Marroc, Argèlia) 
• 3 famílies sud-americanes 
• 2 famílies espanyoles 
• 1 família georgiana 
• 2 famílies de l’Àfrica central 

2.3. Procedència 
• Centre de Serveis Socials de Raval Sud i Raval Nord 
• Centre de Serveis Socials  
• SIS 
• Centre de Serveis Socials Nou Barris-Guinardó, Sants, Camp d’en 
Grassot-Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Roquetes-Trinitat Vella-Canyelles 
• Serveis Socials de Badalona 
• Creu Roja 
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2.4. Edat del nens/es 
De 0 a 7 anys: 13 infants 
De 15 a 17 anys: 2 infants 

2.5. Situació legal 
• Nens en situació irregular: 9 
• Nens amb permís de residència: 3 
• Mares amb permís de residència i feina: 3 
• Mares sense permís de residència: 5 
• 2 Mares i 2 filles espanyoles 
• 1 menor espanyol 

 
3. HORARI  
Està obert els 365 dies de l’any. 
 
4. OBJECTIUS 
4.1. 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...). 

 
4.2. Objectius específics  
Amb les dones 

• Oferir suport emocional. 
• Pal�liar les carències afectives i emocionals. 
• Fomentar l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses. 
• Potenciar el coneixement de les etapes evolutives dels infants. 
• Informar i orientar en temes laborals, legals... 
• Potenciar la capacitat de realitzar tràmits i gestions. 
• Potenciar els hàbits alimentaris de les dones. 
• Potenciar la convivència. 
• Acceptar tota la situació personal. 
• Involucrar la mare en la responsabilitat del seguiment escolar. 
• Responsabilitzar de les seves opcions de vida. 
• Millorar l’atenció dels infants en els hàbits d’alimentació, son, ordre...  
• Fomentar una xarxa de dones.  
• Preparar la sortida. 
• Potenciar la independència envers el maltractador. 
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Amb els nens i nenes  
• Afavorir l’equilibri psicosocial dels infants. 
• Oferir suport emocional. 
• Interioritzar els hàbits bàsics. 
• Fomentar l’autonomia dels nens/es. 
• Potenciar el respecte de les persones i de l’entorn. 
• Potenciar una bona convivència. 
• Reforçar la creació de vincles familiar i afectius. 
• Recolzar l’etapa de l’adolescència i la sexualitat. 
• Reforçar i pautar l’hàbit i les tècniques d’estudi. 
 

5. EQUIP 
Composició de l’equip: 1 directora, 1 coordinadora-educadora i 2 educadores. 
 
5.1. 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 traves d’un calendari mensual. 
5.2. Reunions 
Es porten a terme diferents reunions, unes amb temporalitat fixa i altres segons 
les necessitats pel bon funcionament i organització del servei. 

Reunions d’equip. Realitzades per la directora, la coordinadora i les 
educadores, aquestes reunions són setmanals, tot i que la temporalitat pot 
variar en funció de les necessitats. Tenen 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 mensuals, el contingut és: 
seguiment del funcionament del pis, l’organització general i altres temes que 
es consideren necessaris. 
Reunions amb altres projectes de la Fundació. Quan es valora necessari, 
la coordinadora participa en la reunió de Gestió de la fundació. 

5.3. Supervisió externa: Es realitza mensualment amb un psicòleg-terapeuta, 
extern, i amb tot l’equip. 
 
6. ACTIVITATS 
Tenen com a finalitat potenciar les capacitats personals de les dones, la pròpia 
autoestima i la seva autonomia en les diferents àrees de la vida. 
També per fomentar una bona relació entre els diferents nuclis familiars. 
Es realitza un pla de treball individualitzat en funció de les necessitats de cada 
família i es prioritzen unes o altres activitats en funció de la personalitat i 
necessitats de cadascuna.  
 
6.1. Amb les dones 

6.1.1 Procés d’entrada: Totes les famílies venen derivades de Serveis 
Socials i/o entitats socials, mitjançant un informe de derivació. 
Amb totes les dones derivades es programa una entrevista i finalment 
s’adjudica la plaça.  
Durant el primer mes, l’equip observa i valora la situació per elaborar el 
projecte educatiu individual conjuntament amb la dona. 
Finalitzats els primers tres mesos, es fa una revisió del procés que ha fet 
durant aquest temps, per tal de prorrogar o no la seva estada; aquestes 
revisions són trimestrals, a no ser que es valori una temporalitat diferent.  
6.1.2. Activitats individualitzades: Tenen com a finalitat principal el 
suport emocional i, mitjançant tutories, potenciar les capacitats personals, 
millorar l’autoestima, l’autonomia de la dona, les habilitats parentals i la 
bona criança dels fills/es.  
6.1.2.1. Assessorament i/o acompanyament en lo referent a gestions: 
S’ha assessorat i/o orientat sobre gestions diverses: convenis reguladors, 



 39 

tràmits amb les Administracions públiques i privades. Quan és necessari 
es fan acompanyaments, valorant els motius amb la finalitat de potenciar 
la seva autonomia.  
6.1.2.2. Suport en la recerca de feina o curs: S’han fet les derivacions, 
coordinacions i consultes necessàries amb els professionals referents. 
S’ha creat un taller de recerca de feina aplicada a les noves tecnologies.  
6.1.2.3. Suport en la recerca d’habitatge: S’ha assessorat i acompanyat 
en diverses gestions per fer sol�licitud de pisos de protecció oficial, 
empreses i recerca per Internet...  
6.1.2.4. Potenciació d’hàbits personals: S’han potenciat els hàbits 
relacionats amb la cura personal com a mitjà per potenciar l’autoestima i 
la importància d’una bona alimentació.  
6.1.2.5. Potenciació de les tasques de la llar: Hem potenciat els 
aspectes relacionats amb l’organització de la vida quotidiana: horaris 
d’àpats, tasques de neteja, ordre i normes bàsiques de convivència. 
6.1.2.6. Promoció de l’estalvi: S’ha potenciat l’estalvi i orientat en una 
bona administració dels ingressos mínims i, si cal, un control de les 
despeses. Si la família no té cap ingrés econòmic, quan es possible, la 
fundació assumeix temporalment totes les despeses del nucli familiar. 
També s’han fet beques de bolquers, fins que augmenten els ingressos.  
6.1.2.7. Transmissió d’una educació no-sexista: S’ha treballat 
l’educació i la igualtat de sexes. 
6.1.2.8. Reforç escolar: S’ha ajudat a una mare inscrita en un curs 
d’auxiliar de geriatria sobre temes bàsics i anglès. 
6.1.2.9. Educació sexual: S’han creat espai per transmetre els 
coneixements necessaris per prevenir embarassos no desitjats i malalties 
de transmissió sexuals.  
6.1.2.10. Responsabilitzar-se de les opcions de vida i assumir 
conseqüències: Es dóna a conèixer diferents alternatives, davant els seus 
problemes, per ajudar a prendre les seves pròpies decisions, evitant caure 
en la dependència dels professionals. 
 

6.2. Amb els nens i nenes 
6.2.1. Suport emocional: És un suport bàsic en alguns nens/es que per 
les experiències viscudes han estat desorientats/des, inestables en molts 
moments. S’ha treballat la contenció i la importància d’un seguiment 
psicològic. Amb dues adolescents s’ha fet un acompanyament en aquesta 
etapa tan complexa a nivell de sentiments i emocions. 
6.2.2. Seguiment de la relació mare-fills i filles: S’ha potenciat la relació 
maternofilial per millorar la cura dels menors orientant amb diferents 
aspectes: etapes evolutives, la contenció, posar límits i totes les que van 
sorgint i en funció de cada nucli i edat dels infants.  
6.2.3. Potenciació d’hàbits alimentaris: S’ha assessorat i orientat en el 
canvi d’alimentació relacionat amb l’etapa evolutiva de la filles.  
6.2.4. Control d’esfínters diürn i/o nocturn: S’ha assessorat i orientat en 
les eines per portar-ho a terme. 
6.2.5. Transmissió d’una educació no-sexista: S’ha treballat l’educació i 
la igualtat de sexes. 
6.2.6. Reforç escolar: Amb dues nenes adolescents que van a una escola 
especial i no tenen deures, s’ ha fet uns dossiers per ajudar-les amb les 
matèries que tenen més dificultat.  

 
6.3. Activitats grupals: Són activitats amb uns objectius educatius, lúdics i 
culturals. 

6.3.1. Assemblees: L’assistència de les dones és obligatòria. És un espai 
per la comunicació i el diàleg entre totes, i la periodicitat s’intenta que sigui 
setmanal. Es fan dos tipus d’assemblees: 
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Terapèutica. Com un espai de confiança on es reflexiona sobre diferents 
temes d’interès per a les dones. Vol ser també un espai d’ajuda mútua entre 
elles i de resolució de conflictes i/o malentesos que puguin haver. 
D’organització de la vida quotidiana. Es realitza la distribució de les 
tasques i torns i dels pactes que puguin fer entre elles i que pot afectar la 
organització quotidiana del pis. 
6.3.2. Educatives 
• S’ha conscienciant de la importància dels nostres actes pel medi ambient i 
el reciclatge. 
• S’han fet monogràfics sobre alimentació saludable i les repercussions en el 
nostre cos i les relacions sexuals. 
• Es motiva a mares i filles per anar a la biblioteca, amb acompanyaments 
puntuals. 
6.3.3. Lúdiques 
• Taller de cuina infantil i amb les mares. 
• Jocs de taula, didàctics amb mares i/o nens/es. 
• Festes d’aniversaris dels infants. 
• Sortides programades amb els nuclis familiars. 
6.3.4 Culturals 
• Es dóna informació i es proposen sortides i activitats que ofereix la ciutat, 
gratuïtes, perquè puguin gestionar el seu temps de lleure amb els fills/es de 
manera autònoma. 
• Tallers de manualitats amb mares i nens/es. 
• Es celebren les festes tradicionals i es fa el dinar de Nadal amb totes les 
famílies i desprès el Caga Tió amb els infants. Aquest any amb motiu dels 
25 anys de Quatre Vents, s’ha fet una invitació extensiva a famílies que en 
anys anteriors havien estat al pis i que s’han pogut localitzar a partir del 
any 2007. En total varem ser 26. 
• Es motiva a les famílies perquè participin de les festes dels barris. 

 
7. COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS 
S’ha fet coordinació amb tots els serveis que han intervingut en la situació 
familiar, per elaborar conjuntament el pla de treball i intervencions necessàries: 

• Serveis socials de Sants, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris-Guinardó, 
Sarrià, Camp d’en Grassot-Gràcia, Roquetes-Trinitat Vella-Canyelles 
• Centre de Serveis Socials de Raval Sud i Nord 
• EAIA Raval Sud 
• SIS 
• Ajuntament de Badalona 
• Equips d’Atenció Primària de la zona i dels nuclis familiars 
• Escola especial Montserrat 
• Escola Carlit i Escola Auró 
• SAIF Quatre Vents i Espai materno-infantil Nou Horitzó 
• Consorci d’educació 
• SAIER (Servei d’Atenció als Immigrants i Refugiats) 
• Advocats d’ofici 
• Associació per a joves TEB 
• Eqmon, associació pel Quart Món 
• Centre Obert les Corts 
• Piscines de Can Ricart 
• Centre Salut Mental Hospital de Sant Joan de Déu 
• IBN Batuta 
• Bona Voluntat 
• Presó Quatre Camins 
• Hora de Deu 
• Fundació Mambré 
• Coordinadora d'entitats d'associacions de poble sec 
• Fundació Bayt-al-Thaqafa 
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• Cáritas 
• Creu Roja 
• CSMIJ Sants 
• EAP Eixample 
• Intervenció en la Xarxa Xafir 
• Equip d’Atenció a la Dona 
• Fundació Escó 
• Urgències socials de Barcelona 
• Anem per Feina 

 
8. AVALUACIÓ 
Es realitza una avaluació que contempla les tres etapes següents: 

Avaluació inicial: parteix de l’informe social i de la informació que dóna la 
dona, conjuntament amb les observacions del període d’adaptació. 
Avaluació del procés: té com a finalitat conèixer el procés de la dona i dels 
infants, ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les seves 
necessitats i parteix de les observacions realitzades. 
Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit o 
no, i fins a quin punt, els objectius proposats.  

 
8.1. 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. El treball fet amb una noia de 15 anys que esta fent el diagnòstic del 
grau de disminució que pateix i les implicacions que comporta pel seu futur. La 
dependència emocional cap a les persones maltractadores i el foment de l’estalvi. 
 
8.2. Avaluació quantitativa dels objectius 
AMB LES DONES 
Suport emocional         100% 
Pal�liar les carències afectives i emocionals     60 % 
Fomentar l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses 
(s’ha treballat amb 2)        50% 
Potenciar el coneixement de les etapes evolutives dels infants (8)  75% 
Informar i orientar en temes laborals, legals...     100% 
Potenciar la capacitat de realitzar tràmits i gestions (4)   100% 
Potenciar els hàbits alimentaris de les mares (7)    71,4% 
Potenciar la convivència entre tots els membres del pis   100% 
Acceptar el que suposa viure en un pis d’acollida    90% 
Atendre per igual als fills/es (2)       50% 
Posar límits per igual a fills/es de diferents edats (2)    50% 
Involucrar la mare en la responsabilització del seguiment escolar (2) 50% 
Reforçar la creació de vincles familiar i afectius (3)     66% 
Entendre la disminució de les filles i donar a la mare les eines  
necessàries per atendre les seves necessitats especifiques (1)  100% 
Prendre consciència de la pròpia realitat     90% 
Responsabilitzar-se de les diferents opcions de vida    90% 
Millorar l’atenció dels infants en els hàbits d’alimentació,  
son, ordre... (7)         100% 
Fomentar una xarxa amb les mares del pis  
i amb les que no conviuen (6)       50% 
Preparació pel part (1)        100% 
Preparar pel postpart i tot lo que envolta al nadó els primers  
mesos de vida (2)         50% 
Treballar la dependència cap el maltractador (4)    75% 
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AMB ELS NENS I NENES 
Afavorir l’equilibri psicosocial dels infants     100% 
Oferir suport emocional        100% 
Interioritzar els hàbits bàsics (s’ha treballat amb 6)    83,3% 
Fomentar l’autonomia dels nens/es (7)      100% 
Potenciar el respecte de les persones (5)     100% 
Potenciar el respecte de l’entorn (5)      100% 
Aprendre a reforçar les mancances d’instrucció (6)    83,3% 
Potenciar la convivència entre tots els membres del pis   100% 
Control esfínters diürn i nocturn (4)      100% 
Reforçar la creació de vincles familiar i afectius (2)    100% 
Treballar l’etapa de l’adolescència (2)      100% 
Treballar la sexualitat (2)        100% 
Reforçar i pautar l’hàbit i les tècniques d’estudi  
per facilitar els aprenentatges (2)     no s’ha aconseguit 
Dotar d’eines d’autoconeixement sobre la seva disminució  
i perquè van a una escola especial (2)      100% 

 
8.3. Activitats de l’equip quantificades 

• Renovacions estades al pis: 14 
• Entrevistes de Direcció amb les mares: 8 
• Tutories amb mares: 189 
• Converses al despatx o per telèfon mare: 140 
• Reunions d’equip: 40 
• Reunions directora i coordinadora pis: 25 
• Reunions Xafir: 5  
• Assemblees: 31 
• Sessions monogràfiques: 4 
• Supervisions: 5  
• Plans de treball: 20 
• Taules d’observacions: 17  
• Registre d’observacions: 18  
• Seguiments econòmics: 4 
• Activitats programades: 15 
• Acompanyaments: 30 
• Reforç escolar: 4 
• Taller recerca de feina: 8 
• Reunion Gestió d’altres serveis de la Fundació: 2 

 
8.4. Contactes externs: Coordinacions amb serveis derivants o altres 
institucions que intervenen: 450. 
8.5. Avaluació qualitativa dels procés de les dones 

Nucli familiar argelí: Implicada molt activament en la recerca de feina. 
Se l’ajuda en lo referent a l’atenció de les bessones i a potenciar la 
independència. 
Nucli familiar marroquí: Dona implicada molt activament en la recerca 
d’habitatge, se li atorga un pis de protecció oficial per intervenció de la 
fundació. Es treballa la introducció de vincles afectius dintre del nucli 
familiar i la disminució d’una nena de 15 anys. 
Nucli familiar dominicà: Se l’ajuda en tot lo referent a la cura del fill, la 
seva estabilitat emocional i del conveni regulador. Hi ha intervenció dels 
EAIA.  
Nucli familiar espanyol amb nadó: A punt de parir, se l’assessora en tot 
lo referent a aquesta última etapa del part i el postpart. Maltractada per 
la seva parella, primer estava a la presó i després lliure. 
Nucli familiar georgià: Dona que treballa moltes hores i la filla està 
patint les conseqüències a nivell emocional, maltractada per la seva 
exparella. Està en procés de regularitzar la seva situació legal.  
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Nucli familiar nigerià: Dona maltractada per la seva exparella i 
actualment extorsionada per aquesta. Molt implicada activament en la 
recerca de feina, troba feina. El pis assumeix totes les necessitats 
bàsiques fins a fi de contracte. Se l’ajuda en tot lo relacionat amb la cura 
de la nena i sobre la desvinculació amb l’exparella. 
Nucli familiar espanyol amb nena de 3 anys: Poc implicada en entrar 
en el pis, l’única motivació és perquè hi pot intervenir els EAIA. S’intenta 
treballar els límits amb la nena. 
Nucli familiar togolès: Nucli familiar que, en l’entrada al pis, es 
descobreix que tenen el NIE i el passaport caducats. No pot estar al pis. 
Posteriorment, resolt el problema i com la seva situació és la mateixa, 
tornen a entrar al pis d’acollida. 
Nucli familiar colombià: Dona maltractada, se l’ajuda en tot lo 
relacionat amb la cura dels nens i la seva estabilitat emocional. 
Nucli familiar bolivià: Dona amb un nadó recent nascut, se l’ajuda en 
tot lo referent al postpart i la cura del nadó.  

 
8.6 Sortides del pis. 

• Sortida a un pis de Fundació Mambré 
• Sortida a un pis de la Fundació Bayt-al-Thaqafa 
• 3 sortides a una habitació de lloguer 
• Sortida al mateix lloc d’on van venir per no tenir cap documentació en 
vigència 
• 1 va tenir que sortir del pis perquè l’exparella la va localitzar. 

 
8.7. Seguiment dels nuclis familiars que han sortit del pis: Donada la 
relació intensa de les dones amb les educadores i el grau de confiança 
establert, es decideix mantenir un seguiment, temporal, fer una separació 
progressiva i no tant sobtada. Aquest any el seguiment s’ha fet amb 6 nuclis 
familiars. 
Hem mantingut 67 converses telefòniques, 49 coordinacions amb serveis 
derivants i altres institucions, 3 domicilis, 25 trobades i 1 assemblea amb 
Fundació Mambré i amb la dona derivada per nosaltres. 

 
8.8. Avaluació de la tasca de l’equip: S’ha valorat l’adequació de les 
metodologies emprades i els criteris d’intervenció en funció de la situació de 
les dones, la coordinació entre els membres de l’equip i les funcions de 
cadascú. S’ha avaluat la normativa, la metodologia, les activitats i la tasca de 
cada educadora. 
 
8.9. Avaluació de la documentació: S’han modificat alguns document per 
adaptar-los a les necessitats actuals.  
 
8.10. Avaluació de l’entrada de les mares. L’entrada de les mares s’ha 
separat en dos dies, un per la signatura del contracte de permanència i pactar 
el dia de la entrada, així es rebaixa el nerviosisme i l’ansietat del primer dia. 
 
9. METODOLOGIA 
La metodologia consisteix en una pedagogia activa amb la involucració de la 
pròpia persona en el seu procés. 
El pla de treball inicial, dels primers mesos d'adaptació, està dirigit 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. 
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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. 

 
10. DOCUMENTACIÓ  

• Projecte Educatiu de Centre 
• Projecte Educatiu Individualitzat 
• Memòria anual 
• Normes 
• Contracte de permanència al pis 
• Expedient familiar 
• Actes de les reunions i assemblees 
• Registre diari 
• Documentació d’organització pis 
• Fitxes de recursos 
• Agenda  
 

11. 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 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. 
• Davant situacions de separacions, es produeixen uns vincles de 
dependència emocional cap els professionals. 
• Necessitat de tractament psicològic especialitzat en violència domèstica 
o familiar per tal de restablir la seguretat, l’autoestima i l’autonomia de 
les dones, més terapèutics que de medicació i amb unes visites més 
continuades i no tan llunyanes. 
• 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 el 
funcionament d’un pis que surt del rol pare-mare-fill a passar al rol 
mare-fill-educadora, i que no 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. 
• Dificultats amb el treball en xarxa o amb altres professionals, degut 
a la dificultat d’unificar els criteris d’actuació. 
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SERVEIS GENERALS 
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1. INTRODUCCIÓ 
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 
• Pis 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. 
 
1.2 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. 
 

 
1.3 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 
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1. 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. 
 
1.1. Relació amb Administracions 
Ajuntament de Barcelona 
Amb l’Ajuntament s’han mantingut diverses converses i han estat sol�licitades 
subvencions de manteniment. 
 

Generalitat de Catalunya 
• Departaments d’Acció Social i Ciutadania i Institut Català de Serveis 
Socials 
Han estat demanades subvencions de manteniment pels diferents projectes i 
mantingudes entrevistes amb diferents departaments. 
 
 
2. PARTICIPACIÓ EN ENTITATS 
FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER 
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. 
 
XARXA D’ATENCIÓ DE FAMÍLIES I D’INFANTS DEL RAVAL (XAFIR) 
Està composta 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.  
 
ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL (ECAS) 
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. 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS) 
Fundada al 1989, promociona i reconeix el voluntariat social com agent principal 
de l’acció entre els més desafavorits.  
 
XARXA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR 
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 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”. 
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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 PELS DRETS DELS INFANTS. 
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. 
 
XARXA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT 
Es va crear al 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. 
 
3. COL�LABORACIONS 
Durant el curs 2011-2012, la Fundació Quatre Vents va estar seleccionada per 
ESADE per beneficiar-se del seu programa ALUMNI SOLIDARI. 
L’equip de consultors solidaris va realitzar un estudi i un informe final amb 
l’objectiu d’ajudar a optimitzar l’organització de la Fundació. 
Varen destacar: “Quatre Vents està oferint un servei més necessari que mai en 
temps de crisi i de desestructuració de la unitat familiar, sobretot en col�lectius 
amb major risc d’exclusió social. La combinació d’atenció emocional (per pares i 
fills) i de suport pràctic (poder deixar els infants 24 hores, en funció de l’horari de 
les mares) resulta clau per garantir als infants una primera infantesa feliç i a les 
mares soles la possibilitat d’entrar i/o mantenir-se en el mercat laboral. El 
“producte” Quatre Vents és únic i útil”. 
 
4. VISITES REBUDES 
Durant l’any, a la Fundació Quatre Vents rebem visites per conèixer el servei: 
Aquest curs ens han visitat: 

• Escola Pia Sant Antoni (Barcelona). 
• Alumnes de pràctiques d’Educació Infantil de l’Escola ETP Xavier. 
• Alumnes voluntaris de l’Escola Sol Nou. 
• Professionals de serveis d’atenció a la infància de Lugo. 
• Directors d’escoles de preescolar de Dinamarca. 

 
5. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTERNES 
Es va realitzar una xerrada per donar a conèixer els projectes de la fundació a 
l’Escola Arcos de Barcelona. 
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FINANÇAMENT 
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Àrea de Serveis Socials del Districte 

Serveis Personals Ciutat 

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 

Institut Català de Serveis Socials (I.C.A.S.S.) 

Institut Català de la Dona 

Acció Cívica 

Immigració 

Secretaria de Família 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 

ENTITATS PRIVADES 

FUNDACIÓ SANT PERE CLAVER 

FUNDACIÓ BANC D'ALIMENTS 

FUNDACIÓ FÈLIX LLOBET NICOLAU 

FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS 

FUNDACIÓ INTERVIDA 

EMPRESES 

ADMINEX GLOCAL SOLUTIONS 

DANONE, S.A. 

DISET, S.A. 

 
APORTACIONS PRIVADES 
Parròquies, Congregacions i Persones Físiques. 
 
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: 

              
GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES 



 51 

INFORME AUDITORIA 

 
Auditores Asociados AETEC, S.L., va auditar els comptes anuals de la Fundació 
Quatre Vents, Fundació Privada, de l’exercici 2011 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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ANNEXES 
 
CERTIFICAT DE BONES PRÀCTIQUES 
Cada dos anys, la Fundación Lealtad realitza una anàlisi de transparència a 
totes aquelles ONG que ho sol�liciten. 
 


