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PRESENTACIÓ
El període d’aquesta Memòria compren diferents períodes segons els projectes:
SAIF del 1 d’octubre de 2009 al 30 de juny 2010, els mesos de juliol, agost i
primera setmana de setembre compren el Casal, Nou Horitzó i Compartim el Joc,
compren d’octubre 2009 a juny 2010 i el Pis d'Acollida Aura, del 1 de gener al 31
de desembre de 2010.
Amb motiu del 15 aniversari del Pis d’Acollida, presentem unes
corresponents al període 1996-2010.

gràfiques

OBJECTIUS GENERALS DE LA FUNDACIÓ
Son els que orienten i guien tots els projectes de la fundació, següents:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Facilitar una atenció integral a la infància i la família en situació de risc
social.
La promoció de 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, 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 i social.
Promoure activitats dirigides a l’educació dels infants, a l’alfabetització i
formació ocupacional i continuada del 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.
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 collectius 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.

Aquesta Memòria, recull els objectius generals i específics de cada projecte i les
activitats per desenvolupar-los, segons els projectes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Els Quatre Vents
Casal d’Infants
Servei d’atenció a les famílies.
Menjador d’infants.
Tallers
Compartim el Joc.
Borsa de treball.
Nou Horitzó.
Pis d’Acollida Aura.
Jornada “Conciliació de la Vida Familiar i Laboral”
Recursos generals
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Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Els
Quatre Vents (SAIF)
1.INTRODUCCIÓ
El servei d’Atenció d’Infants i Famílies Els Quatre Vents (SAIF), va obrir les portes
el 7 de Desembre de 1.987, des de llavors s’ha anat adaptant a les diferents
necessitats familiars, creant espais i projectes nous, per intentar donar respostes a
aquestes necessitats.
Actualment aquest projecte està situat en un local del Carrer Om, 3.
L’àmbit geogràfic d’atenció de les famílies és tota la ciutat de Barcelona.

2. HORARI DEL SERVEI
El Servei ha estat obert les 24 hores del dia, de dilluns a dissabte.
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 per
tal d’afavorir una integració i/o formació laboral.
En ocasions, per urgències hospitalàries de la mare, el nen pot estar diversos dies
al Centre.
Una de les característiques del Centre és la seva capacitat d’adaptar-se a las
necessitats familiars.

3. POBLACIÓ ATESA
Des de l’1 d'octubre de 2009 fins al 30 de setembre de 2010 hem atès un total de
129 infants. 81 SAIF i 48 al Casal d’estiu, Aquest hem pogut romandre obert de
Juliol a Setembre.
Cal destacar que han hagut 52 infants que no han pogut obtenir plaça. S’han
realitzat un total de 448 entrevistes al llarg del curs per tal de poder atendre les
diferents demandes de les famílies, d’elles 28 per demanar canvis d’horaris dels
infants, hi han 53 famílies que van sollicitar 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 de llenguatge.
Dificultat d’idioma perquè utilitza llengua estrangera per expressar-se
normalment
Dificultat de relació
Mancances afectives

3.1. 2. Perfil de la família
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dones soles amb fills i/o filles.
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, sense possibilitat de fer menjar, i espai reduït però
amb preus molt abusius.
Famílies estrangeres, sense legalitzar la seva situació.
Dones amb pocs recursos personals.
Família monoparental sense xarxa familiar ni social.
Mares espanyoles amb fills d’estrangers, sense legalitzar la situació del
pare.
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3. 2. Orígens dels nens i nenes: Algèria, Argentina, Bolívia, Brasil, Equador,
Espanya, Estats Units, França, Guinea Equatoriana, Hondures, Itàlia, Marroc,
Pakistan, República Dominicana, Romania, Rússia, Uruguai i sense nacionalitat.
3.3. Procedència dels infants:
•

DGAIA

•

EAIA

1

Raval Nord
Raval Sud
•

•

•

4
2

Serveis Socials
Raval Nord
Raval Sud
Gòtic
Casc Antic
Barceloneta
Sant Martí
SIS
Sants
Poble Sec
Nou Barris

25
20
8
5
4
3
2
2
1
1

Càritas
Hora Deu

1
1

Entitats

Altres

1

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 del 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 infant perquè sigui capaç
de viure unes relaciones estables i afectives amb si mateix i amb els altres.
Afavorir en el 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 de que puguin compatibilitzar la vida familiar i
laboral.
Responsabilitzar a la família de les obligacions que suposa el fet de ser pares.
Ajudar a les dones a superar les mancances que tenen en la relació, educació i
cura dels seus fills.
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•
•
•

Potenciar el coneixement de les diferents etapes evolutives dels nens.
Suport emocional.
Formar a les dones sobre normes bàsiques d'educació sanitària, primers auxilis,
nocions de puericultura: d’alimentació, higiene, sanitat, etapes evolutives del
nen i millorar el recursos personals per millorar la relació mare-nen/a.

4.2. Objectius específics
4.2.1.Amb el nen/a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afavorir el desenvolupament dels infants, millorant la seva qualitat de vida,
suplint carències afectives, d’alimentació, de son, de jocs, 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 d'acord amb 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 les seves angoixes, conflictes, agressivitats i inestabilitats.
Compartir amb els altres els jocs, tasques...
Comportar-se correctament en tots els llocs i amb totes les persones.

Els objectius específics amb la família estan en la part dedicada a l’atenció a la família.

5. EQUIP
Els diferents projectes funcionen per equips professionals de treballs, amb la
titulació adequada per cada collectiu 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 es necessari conjuntes

5.1. Composició de l’equip d’atenció als infants:
1 Pedagoga/Assistent Social, 12 Educadores, 1 Cuinera, 1 Administratiu,
persones per la neteja i 14 Voluntaris.
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5. 1.1. Equip de gestió.
Esta format la directora, la sotsdirectora i un responsable de cada equip i es
reuneix setmanalment per posar en comú la informació dels diferents equips, per
coordinar-los i prendre les decisions que siguin adients.

5.2. Equip d’atenció als infants
Esta format per totes 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 nens comparteixen més d'una i
per tant és molt necessària la coordinació i la informació entre tot l’equip.
Les educadores fan reunions periòdiques, essent els continguts: programació
d’activitats, desenvolupament de les programacions, avaluacions, i seguiment de
tot el procés educatiu i evolutiu dels infants.
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6.ACTIVITATS
Les activitats es fan en funció de l’horari dels nens. Horari de matí (aprox. de 9 a
16 h): activitats educatives i lúdiques adaptades a l’edat del grup. A la tarda (a
partir de les 16 h) 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.
Període d’adaptació dels infants: té una durada de 4 o 5 dies, la seva finalitat
és que la incorporació dels infants al centre sigui progressiva per afavorir la seva
integració a la nova situació, al nen/a i també a la mare/pare, per això, sempre que
és possible, durant la primera setmana la mare/pare està amb el infant durant un
període de temps que va disminuint progressivament fins que el nen/a es queda sol
a la seva aula. No obstant, sempre no es pot realitzar aquesta adaptació, degut a
la pròpia situació familiar i/o laboral.
Objectius de l’adaptació
- Contenció de l’angoixa per la separació familiar.
- Integrar el infant suaument al nou entorn.
- Informar la mare i/o pare de les activitats de tot el procés
d’adaptació.
- Observar la relació mare-fill i/o pare-fill.
- Iniciar noves activitats i acceptar progressivament les noves
situacions.
S’inicia amb una entrevista de la educadora amb la mare i té per objectiu, ampliar
la informació, conèixer mes al infant, ensenyar a tots dos els diferents espais de
l’aula, tranquillitzar-los i ajudar a la mare a exposar les seves inquietuds i
superar les angoixes que també, li pot generar la separació del nen/a.
L’observació dels pares (especialment de la mare) i de la relació entre ells, o d’ella
amb el seu fill/a, és útil per conèixer millor les relacions familiars.
Activitats dels infants; els infants estan distribuïts per edats i cada grup disposa
d’una programació adequada a l’edat dels infants i també hi ha un altra diferent
pel espai Casal degut a les pròpies 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 i 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 realitzen reunions de pares i mares, per grups d'edat dels infants, per explicarlos les activitats que faran el seus fills/es durant el Curs.
Es porten a terme entrevistes individuals, entre el tutor/a i la família i també amb
la directora.
Durant el Curs es dóna a la família dos informes; un desprès de l’adaptació del
infant mitjançant una entrevista amb la mare i/o pare i el segon a final de curs.
Es celebren totes les festes tradicionals i es dóna a la família un fullet explicatiu de
cada festa.
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La collaboració 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.

7. INFANTS DE NIT
La nit té unes característiques diferents de les del dia; és quan els nens treuen les
seves angoixes, pors, etc. I son les següents:
o
Dificultat per relaxar-se i per mantenir la son.
o
Angoixa provocada per el nou entorn (habitació i llit diferents, educadora
en lloc de la mare, etc).
o
Insomni, malsons i pors.
o
Hàbit d’horaris de descans i higiene alterats.
o
Incontinència en nens sense bolquers.
o
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 h. o entren abans de les 9 del matí, temps que
estan a càrrec de l’equip d’educadores de nit.
En total s’han ates 14 infants.

7.2. Objectius
•

Proporcionar al nen 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, l’estat físic
y 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 els dents...).
Disminuir la incontinència nocturna en nens que no duguin 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.

8. AVALUACIÓ
L’avaluació, es realitza per grups d’edat dels infants i contemplen les tres fases
següents:
•

Avaluació inicial, partim de la primera informació que dóna la mare i de les
observacions que realitza l’educadora durant el període d’adaptació, intenta
determinar les necessitats i coneixements previs del infant, quant 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 del infant, té com a finalitat conèixer el procés
d’aprenentatge i necessitats del infant i ens permet proporcionar-li el suport
més adequat.
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•

Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han 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, individuals i com a grup.
- 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
- Ensenyament directe i indirecte<
- Avaluació

Avaluació quantitativa
Grup Petits
Total absències ______________________________
Infants amb carències ________________________
Infants que necessiten reforç ___________________
Infants amb dificultat d'adaptacions ______________

30,00%
20,00%
0,00%
0,00%

Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació ________________________________
Higiene ___________________________________
Ordre _____________________________________

100,00%
100,00%
100,00%

Collaboren en la higiene personal _______________
Neguitosos _________________________________
Control progressiu del propi cos _________________
Coordinen les habilitats motrius _________________
S'esforcen davant les pròpies necessitats _________
Identifiquen l'educador/a i els/les companys/es _____
Mostren interès en participar en les activitats _______
Comprensió d'ordres senzilles ___________________
Escolten una explicació curta ____________________
Participen activament en els jocs de falda __________
Són actius en els jocs de la panera dels tresors ______

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Grup Mitjans
Total absències _______________________________
Infants amb carències __________________________
Infants que necessiten reforç ____________________
Infants amb dificultat d'adaptacions _______________
Inicis d'agressivitat ____________________________

17,00%
33,00%
25,00%
25,00%
16,00%

Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació ________________________________
D'autonomia d'hàbits d'higiene _________________
De son ___________________________________
D'ordre ___________________________________

100,00%
83,00%
100,00%
92,00%

Utilitzen els estris de menjar, got, pitet… __________

100,00%
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Amb dependència de l'educadora ________________
Neguitosos __________________________________
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes ___
Entenen les normes ___________________________
Es relaxen fàcilment ___________________________
Accepten la companyia d'altres infants ____________
Coneixen l'Educador/a _________________________
Coneixen la seva aula _________________________
Coneixen els companys ________________________
Manipulen i exploren les joguines ________________
Participen en les activitats ______________________
Comprenen el missatge de l'adult ________________
Adquisició progressiu del llenguatge ______________

25,00%
33,00%
100,00%
92,00%
92,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
83,00%
83,00%
75,00%

Grup Grans
Total absències ______________________________
Infants amb carències _________________________
Infants que necessiten reforç ___________________
Infants amb dificultat d'adaptacions ______________
Agressius ___________________________________

20,00%
01,00%
25,00%
25,00%
67,00%

Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació ________________________________
D'autonomia d'hàbits d'higiene _________________
De son ___________________________________
D'ordre ___________________________________

83,00%
92,00%
100,00%
92,00%

Utilitzen els estris de menjar, got, pitet… __________
Collaboren en la higiene personal ________________
Coneixen les parts importants del cos _____________
Control progressiu del propi cos en els desplaçaments
Coordinen les habilitats motrius __________________
Respecten les normes senzilles de convivència _______
S'esforcen davant les pròpies necessitats ___________
Iniciativa per demanar ajut a el/la Educador/a _______
Identifiquen l'educador/a i els/les companys/es ______
Utilitzen habitualment les formes socials
de salutació i comiat ___________________________
Mostren interès en participar en les activitats ________
Comprensió d'ordres senzilles ____________________
Es fan entendre per mitjà del llenguatge oral ________
Escolten atentament una explicació curta ___________
Recorden seqüències d'un comte explicat
per el/la educador/a ____________________________
Gaudeixen de les activitats plàstiques ______________
Van en compte de no fer mal als companys i companyes

83,00%
92,00%
75,00%
83,00%
75,00%
42,00%
83,00%
67,00%
92,00%
58,00%
50,00%
100,00%
67,00%
67,00%
67,00%
100,00%
17,00%
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Casal
1. INTRODUCCIÓ
Hi ha dos tipus de Casal, el de tardes i caps de setmana i el que correspon al
període de vacances escolars; Casals de Nadal, Setmana Santa i vacances d'estiu.
Las característiques dels infants del Casal de tardes i Cap de Setmanes són:
- 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 diferents períodes de vacances
escolars.
Les característiques dels infants del Casal de vacances escolars i d’estiu son les
mateixes que la resta del curs i la seva finalitat es la de donar un suport a la família
per tal de conservar el lloc de treball.
El Casal d’estiu comença el 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 i també cal un nou informe social 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 pel 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.

2. PROCEDENCIA
•

DGAIA

•

EAIA

1

Raval Nord
Raval Sud
•

•

•

3
2

Serveis Socials
Raval Nord
Raval Sud
Gòtic
Casc Antic
Barceloneta
Sant Martí
SIS

16
12
4
2
2
1
1

Càritas
Hora Deu

2
1

Entitats

Altres

1
TOTAL

48
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3. POBLACIO ATESA
En el Casal de tarda ( a partir de les 16 h), s’han atès un total de 26 infants, 14
han vingut en horari de tarda, 12 han estat durant el matí.

3. 1. CASAL DE CAP DE SETMANA
En total s’han ates 11 infants.

3.2. CASAL NADAL
En total s’han ates: 29

3.3 CASAL DE SETMANA SANTA
Nombre de nens atesos en total: 27

3.4 CASAL D’ESTIU
Nombre de nens atesos: 48 i en llista d’espera 18

4. OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajudar les dones per tal que 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
Promoure la seva creativitat i millorar la autoestima
Afavorir el desenvolupament psicomotor del nen.
Contribuir al desenvolupament integral del nen
Cobrir les necessitats bàsiques del infants
Possibilitar que el nen aprengui a divertir-se d’una manera adequada,
creativa i sociable
Amb les sortides, que el nen aprengui a respectar el medi ambient

5. ACTIVITATS
El Casal té una programació específica, durant el curs, una part dels nens i nenes
d’aquest espai estan durant el matí o venen de l’escola, per tant les activitats són
de caràcter més lúdiques, de desenvolupament del temps lliure 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.
Es fan reunions de grup de famílies.
En el curs escolar, es dona un informe mitjançant entrevista amb la família al
finalitzar el període d’adaptació del infant i a final de curs un altre sense entrevista.

6.AVALUACIÓ
Durant les vacances escolars, es registren les observacions dels infant, però pel
curt període de temps que compren no s'efectuen les fases d'avaluació que es
realitza durant tot el curs.
L’avaluació del Casal de tarda, tarda-nit i caps de setmana es realitza per grups
d’edat dels infants i contemplen les tres fases següents:
•

Avaluació inicial, intenta determinar les necessitats i els coneixements previs
del infant, quant entra al centre, partim de la primera informació que dona la
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mare i de les observacions registrades per l'educadora durant el període
d'adaptació progressiva.
•

Avaluació formativa: te com a finalitat conèixer el procés d’aprenentatge del
infant i
ens permet proporcionar-li el suport mes adequat a les seves
necessitats.
Consta de tota la informació que registra l’educadora i ens permet veure el
procés del infant.

•

Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit o
no, i fins a quin punt, la cobertura de les necessitats mes bàsiques i els
aprenentatges previstos.
Per efectuar tot aquest procés d’avaluació s’utilitzen els següents instruments:
Observació infants, individuals i com a grup.
Registre aprenentatges i desenvolupament dels infants.
Entrevistes famílies.

Avaluació quantitativa
Grup Petits:
% d'infants fins les 17h. ________________________
% d'infants fins les 18,30h. _____________________
% d'infants fins les 19,30h. _____________________
% d'infants De 16 a 20h. _______________________
% d'infants De 16 a 21h. _______________________
Assistència regular: ___________________________
Infants amb carències __________________________
Infants amb dificultat d'adaptacions _______________

31,00%
0,00%
31,00%
23,00%
15,50%
69,00%
46,00%
31,00%

Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació _____________________________
Higiene ________________________________
Son ___________________________________
Ordre __________________________________

77,00%
77,00%
92,00%
15,50%

Neguitosos __________________________________
Amb dependència de l'educadora ________________
Mostren satisfacció per estar nets ________________
Es relaxen fàcilment ___________________________
Es reconeixen davant el mirall ___________________
Manipulen i exploren les joguines ________________
Comprenen el missatge de l'adult ________________
Participen activament en els jocs de falda __________
Són actius en els jocs de la panera dels tresors ______
Comunicació per mitjà de gestos,
moviments i sons corporals _____________________
Comunicació per mitjà de paraules simples _________
Gaudeixen de la música ________________________

23,00%
77,00%
77,00%
69,00%
54,00%
100,00%
61,50%
100,00%
100,00%
100,00%
3,00%
100,00%

Grup Mitjans:
% d'infants fins les 17h. ________________________
% d'infants fins les 18,30h. _____________________
% d'infants fins les 19,30h. _____________________
% d'infants De 16 a 20h. _______________________
% d'infants De 16 a 21h. _______________________
Assistència regular ____________________________

67,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
67,00%
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Infants amb carències _________________________ 67,00%
Infants amb dificultat d'adaptacions _______________ 33,50%
Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació _________________________________
Higiene ____________________________________
Son _______________________________________
Ordre ______________________________________
Neguitosos __________________________________
Mostren satisfacció per estar nets_________________
Es relaxen fàcilment ___________________________
Es reconeixen davant el mirall ___________________
Manipulen i exploren les joguines _________________
Comprenen el missatge de l'adult _________________
Comunicació per mitjà de gestos,
moviments i sons corporals______________________
Comunicació per mitjà de paraules simples __________
Gaudeixen de la música _________________________

100,00%
100,00%
100,00%
77,70%
55,50%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
77,00%
100,00%

Grup Grans:
% d'infants fins les 17h. ________________________
% d'infants fins les 18,30h. _____________________
% d'infants fins les 19,30h. _____________________
% d'infants De 16 a 20h. _______________________
% d'infants De 16 a 21h. _______________________
Absències ___________________________________
Infants amb carències _________________________
Infants que ha calgut reforç _____________________
Infants amb dificultat d'adaptacions _______________
Infants agressius _____________________________

27,00%
7,00%
20,00%
33,50%
27,00%
13,50%
13,50%
13,50%
7,00%
27,00%

Infants que han assolit objectius:
Adquisició d'hàbits:
Alimentació ______________________________
D'autonomia d'hàbits d'higiene _______________
Ordre ___________________________________

100,00%
86,50%
86,50%

Utilitzen els estris de menjar, got, pitet… __________
Demana Sempre l'atenció de el/la Educador/a ______
Dependents de el/la Educador/a __________________
Adaptació a les seqüències temporals quotidianes ___
Mengen sols _________________________________
Collaboren quan els renten _____________________
Ajuden a recollir les joguines ____________________
Saben on desar les joguines _____________________
Llencen els papers a la paperera _________________
Obeeixen les normes ___________________________
Accepten la companyia d'altres infants______________
Comparteixen les joguines ______________________
Llançant objectes i pilotes _______________________
Es relaxen fàcilment ___________________________
Es mouen per tot l'espai ________________________
Coneixement del cos ___________________________
Coneixen l'Educador/a __________________________
Coneixen la seva aula __________________________
Coneixen els companys _________________________

100,00%
53,50%
33,50%
100,00%
80,00%
100,00%
80,00%
93,50%
80,00%
66,50%
100,00%
33,50%
100,00%
33,50%
100,00%
67,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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7. METODOLOGIA
La metodologia utilitzada, en els diversos espais, esta basada en una concepció
constructivista de l’aprenentatge, com un procés de construcció de significats,
partint dels coneixements previs del 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, el infant, en aquesta edat, aprèn jugant i jugant
aprèn.. El joc és un mitjà per millorar la percepció del infant, que ha d’anar
acompanyada d’un contacte humà i afectiu.
El desenvolupament i estímuls que reben els infants durant els primers anys de la
seva vida son molt importants, es quant es forma la base de la seva futura
personalitat.
En aquesta edat el nen desenvolupa de manera molt ràpida i continuada les seves
capacitats afectives, relacionals, cognitives... i per tant és molt important que
gaudeixi d'un nucli favorable i ric en estímuls.
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 per grup, incidint en els
aspectes més bàsics i necessaris: afectivitat, motivació, alimentació, higiene, son,
ordre, jocs...
També s’utilitzen les eines següents:
- Tutories
- Reunions d'equip
- Atenció individualitzada.
- Relació amb la família
- Programació d’activitats general i també individualitzada
- Jocs lliures i dirigits
- Observació
- Atenció especial al període d'adaptació
- Aprenentatges preceptius
- Ensenyament directe i indirecte
- Avaluació

8. DOCUMENTACIÓ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Registre d’inscripció dels nens i nenes.
Informes socials
Actes de les reunions
Taula d’observació sistemàtica del nen
Llistat d’assistència
Fitxa d'inscripció del nen
Fitxa mèdica
Fitxa seguiment mèdic
Registre d'entrevistes amb les mares
Programacions
Informes pels pares del nen
Expedient del nen i del grup
Supervisió externa.
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9. DIFICULTATS DETECTADES
Els infants del centre, a mes de patir una situació precària per causes, familiars,
econòmiques i socials, es troben amb un tracte negligent; per manca d’atenció a
les necessitats més bàsiques, d’afectivitat, hores de son insuficient, alimentació
inadequada unes vegades per mancances pròpies de la família, altres pels horaris
laborals extensos a que es veuen sotmeses, especialment les dones.
Per altra banda pateixen el problema de la conciliació de la vida laboral i familiar,
qper causa de jornades laborals massa extenses , produeixen fatiga i costa d’estar
en bones condiciones per atendre els fills i filles quan es torna a casa, tot plegat
influeix en un comportament dels infants cada vegada mes agressiu, actualment i
desprès de 22 anys d’experiència, podem dir que els infants de tres anys comencen
a ser agressius i si això es ara, la pregunta, que ens fem es com estaran quant
siguin mes grans?
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COORDINACIÓ, RELACIÓ I
PARTICIPACIÓ
AMB ALTRES
INSTITUCIONS I ENTITATS

17

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, i per realitzar accions conjuntes.
S’han efectuat coordinacions amb Serveis socials i Entitats privades que intervenen
en la situació familiar, amb reunions i també mitjançant via telemàtica.

1. 1. RELACIÓ AMB ENTITATS
Ajuntament de Barcelona
Amb l’ajuntament s’han mantingut diverses converses i han estat sollicitades
subvencions de manteniment.
o Reunions amb els caps de Personal del Districte.
o Serveis Personals ciutat.
o S’han establert reunions periòdiques amb els caps de Serveis Socials de
Ciutat Vella per coordinar actuacions.
Generalitat de Catalunya
Departaments d’Acció Social i Ciutadania i Institut Català de Serveis
Socials
• Han estat demanades subvencions de manteniment, pels diferents
projectes.
Visites rebudes i participació en activitats externes
Rebem durant l'any visites per tal de conèixer el Servei:
• Alumnes d'Educació Social
• Persones que s’ofereixen com voluntàries

2. PARTICIPACIÓ EN D’ALTRES ENTITATS
- FUNDACIO SANT PERE CLAVER
Té com objectiu coordinar y dinamitzar actuacions dirigides a les persones més
desafavorides, marginades i dèbils. Formem part del Patronat.
- COORDINADORA D’ENTITATS PRIVADES D’INFANTS, JOVES,
ADOLESCENTS I FAMILIES DEL RAVAL.
Som membres fundadors, creada l’any 1990, en els locals del SAIF, del carrer Sant
Pau. Promou la integració i cooperació de diferents entitats i persones, que
treballen amb infants i adolescents marginats o en risc de marginació.
- TAULA DONA RAVAL
Es compon d’entitat publiques i privades amb la finalitat d’organitzar activitats per
les dones, som membres fundadors.
- XARXA D’ATENCIÓ DE FAMILIES 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.
- PRE XARXA D’ESPAIS FAMILIARS
Organitzada per la Diputació de Barcelona, es un espai per entitats que treballen
espais familiars, amb la finalitat d’intercanviar experiències i vivències.
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- ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL (ECAS)
És una fusió de diferents plataformes que treballen en el àmbit social, amb el
objectiu de donar resposta a les necessitats de collectius en situació d’exclusió o
risc d’exclusió social.
- FEDERACIO CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS)
Fundada en 1989 promociona y reconeix el voluntariat social com agent principal de
l’acció entre els mes desfavorits.
- XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL
Promoguda per Caixa Catalunya, la seva finalitat és recolzar a entitats sense afany
de lucre que gestionen habitatges tutelats per collectius en situació de risc
d’exclusió social.
- XARXA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE SOSTRE
Fundada l’any 2006, el seu objectiu es recolzar la capacitat d’organització entre el
sector públic i las entitats privades, en l’atenció a les persones sense sostre.

3. CELEBRACIONS I ACTIVITATS SOCIALS
Al llarg del curs també es celebren les festes de la Castanyada,
Carnestoltes, Pasqua, Sant Jordi i Sant Joan.

Nadal, Reis,
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ATENCIÓ A
LES
FAMÍLIES
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1. INTRODUCCIÓ
L’atenció a la família la considerem molt important, especialment en benefici del
infant, per això està recollida en el nom del Servei. És la primera impressió que
tenen les famílies quant arriben al Centre; ajuda a que se sentin ateses, acollides,
estimades, que són importants i que ens interessem per elles i pels seus fill i això
facilita la possibilitat d’una relació de confiança i d’una intervenció en benefici de
tots dos.

2. POBLACIÓ ATESA
S’han ates les famílies dels infants que han passat pel centre, en total 80 i s’ha
donat resposta a les seves preguntes, informacions i assessoraments sollicitats,
han estat
orientades respecte l’atenció i cura dels fills, algunes amb mes
freqüència que altres, però en general s’ha reforçat la relació mare-fill, la contenció
i la importància dels límits amb els infants, així com la alimentació mes 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 se sentin ateses i escoltades .
Promoure el coneixement del seu fill, tan física com psíquicament.
Potenciar la importància dels hàbits bàsics del nen/a.
Millorar, la afectivitat, la higiene, l’alimentació, el joc i la son.
Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser mare.
Potenciar la importància del contacte amb la educadora dels fills.
Seguiment de la relació mare fill.
Controlar qui porta i recull el nen/a.
Orientar en situacions de conflicte mare/nen/a.

5. EQUIP
Es molt important la participació familiar en l’atenció i cura dels infants, per aquest
motiu el personal d’atenció a les famílies es personal educatiu titulat i observa i
vetlla perquè la relació mare i fill sigui d’adequada, ajuda i dona suport a la família
en situacions d’incertesa i 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 un altra a la tarda). Fan l’acolliment
inicial: reben la família i els nens, les atenen en el menjador i 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 preocupa.

5.2. Funcionament
L’equip fa reunions periòdiques per tal de coordinar les actuacions, elaborar els
plans de treball i fer les avaluacions corresponents.
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Les educadores de mares fan també l’atenció al servei de menjador
participant les mares amb els fills, i també l’atenció de les dones.

en que

Fer complir les normes internes de funcionament dels diferents serveis, que afecten
a les dones.

6. ACTIVITATS
•
•
•
•
•
•
•

Atenció i acompanyament dins del Centre
Suport emocional
Observació de la relació mare-nen/a.
Seguiment relació mare/nen/a.
Intervencions en situacions de conflictes.
Registre d’entrades i sortides dels infants.
Avaluacions.

7. AVALUACIÓ
L’avaluació, contempla les tres fases següents:
• Avaluació inicial, intenta determinar les necessitats i mancances de la dona
quant entra al centre i partim de les observacions registrades per l'educadora.
• Avaluació formativa: te com a finalitat conèixer el procés de la relació del
infant i la mare i ens permet proporcionar-li el suport mes adequat a les seves
necessitats.
Consta de tota la informació que registra l’educadora i ens permet veure el
procés de l’infant i la mare.
•
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:
- Observació infant i mare.
- Registres d’observacions i Entrevistes amb les famílies
7.1. Avaluació de les families del SAIF.
Per coneixer al grau de satisfaccio del servei que tenen les families s’ha passat un
qüestionari per respondre de forma anonima i han contestat un total de 31 i el
resultat es els següent:

Percentatges %
Preguntes

Molt Bé

Be

Regular

1

Valori el tracte personal rebut quant entra al Centre

64,52

32,26

3,23

Deficient

Ns/Nc

2

Valori la informació que ha rebut

51,61

45,16

3,23

3

Valori el temps d'espera de les entrevistes que ha
sollicitat

32,26

54,84

6,45

4

Valori si l'horari d'atenció s'adequa a les seves
necessitats

51,61

29,03

16,13

5

Valori el procés de Pre-Inscripció

54,84

35,48

3,23

6

Valori el procés de Inscripció

54,84

35,48

3,23

6,45

7

Valori la informació rebuda en la inscripció

45,16

32,26

3,23

19,35

8

Valori com ha estat atès el seu fill/a per
l'educadora

77,42

12,90

3,23

6,45

6,45
3,23
3,23

3,23
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9

58,06

12,90

29,03

10 El procés d'adaptació del seu fill/a al Centre

51,61

35,48

12,90

11 Valori les entrevistes amb les educadores

54,84

38,71

6,45

12 Valori els informes que ha rebut

54,84

35,48

6,45

13 Valori els menús

54,84

38,71

6,45

14 Valori les installacions del Centre

51,61

48,39

15 Valori fer activitats sense pagar quota

83,87

6,45

6,45

3,23

16 Valori globalment al Centre

67,74

25,81

3,23

3,23

80,65

16,13

17

L'atenció rebuda pel seu fill de l'educadora

Valori les festes que se celebren (Castanyada,
Nadal…)

3,23

3,23

23

MENJADOR
D’INFANTS
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1. INTRODUCCIÓ
Aquest projecte va entrar en funcionament el mes de febrer de 1999.
Esta ubicat al carrer Om, 3.
Una deficiència pel bon desenvolupament dels nens fins els sis anys detectada en el
S.A.I.F, és la manca d’una alimentació adient i suficient per cobrir les seves
necessitats.
Aquesta situació és fruit de:
- la manca de recursos econòmics de la família.
- la manca d’espais i estris per l’elaboració dels aliments.
- el desconeixement de les necessitats més bàsiques d’alimentació dels
nens.
Perquè una família pugui satisfer les necessitats bàsiques dels seus fills
(alimentació, salut, protecció, afecte, educació i socialització), pot necessitar un
suport extern a la pròpia família que l'ajudi a la millora d’aquests aspectes.
Donat que a l'etapa de la petita infància la família té una gran influencia i
protagonisme sobre el nen, aquest és el moment més apropiat per incidir sobre la
família, i de forma més directa sobre el nen, i aconseguir resultats positius a curt,
mig i llarg termini, així com per realitzar una tasca preventiva important amb la
cobertura adient de les necessitats d'alimentació dels nens, doncs és reconegut que
una deficiència en l'alimentació en els primers anys de vida provoca trastorns en el
desenvolupament del nen.
Hi ha dos maneres d’accedir al menjador d’infants:
• Un es per infants que estan al centre i en funció de l'horari (si ha de fer dos
àpats al Centre), un l’ha de donar la mare. Es tracta de personalitzar en funció
de les necessitats detectades.
• L’altre es per infants que no estan al centre derivats de Serveis Socials o
Entitats i que tenen dificultat la família, d’oferir-los una alimentació adequada i
equilibrada.

2. POBLACIÓ ATESA
En total s’han atès 2 infants.
- Famílies o tutors que tinguin al seu càrrec nens petits, amb dificultats per donarlos una alimentació apropiada i equilibrada.
- Alguns nens del S.A.I.F. Els Quatre Vents prèvia valoració d’aquesta necessitat.
Per tal que puguin accedir totes les persones que necessitin el servei, l’accés és
lliure i les dades a recollir molt bàsiques.

3. HORARI
Dinar: de 12 a 13 h.
Sopar: de 19 a 20 h., de dilluns a divendres.

4. OBJECTIUS
4. 1. Generals
•
•
•

Donar a conèixer a les mares el tipus d’alimentació més adequat pel seu fill i les
dietes especials.
Donar resposta a les mancances i necessitats d’alimentació adequada i
equilibrada als infants.
Afavorir el desenvolupament de l'infant; atenent les seves necessitats
fisiobiològiques, especialment d'alimentació.
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•
•
•

Potenciar els recursos propis de la família a través d’un treball d'informació,
sensibilització, recolzament i prevenció, promovent la cura dels fills.
Potenciar indirectament els recursos econòmics de la família, mitjançant l'oferta
d'aliments adients per als nens.
Orientar les famílies en els temes d'atenció i cura dels nens.

4.2 Específics
•
•
•
•
•

Proporcionar alimentació adequada a les necessitats dels nens.
Orientar a les famílies sobre l'alimentació dels nens.
Donar informació sobre aspectes bàsics d'atenció del nen.
Donar a conèixer a les mares el tipus d’alimentació més adequat pel seu fill i les
dietes especials.
Recolzar i orientar a les mares perquè puguin:










Respectar el ritme del nen en el menjar
Assumir que el nen s'embruta en aprendre a menjar
Respectar l'ordre dels plats
Calmar el nen quan plora
Que el nen mengi sense alçar-se de la cadira
Utilitzar els coberts i ensenyar al nen a fer-ho
Potenciar la relació mare-nen
Parar la taula
Posar al nen el menjar que necessita

5. EQUIP
El menjador està atès per dues educadores, una que fa l’atenció al migdia i l’altra a
la nit.
Hi ha una reunió setmanal de l’equip per tal de coordinar les actuacions, elaborar
els plans de treball individualitzats, posar en comú els problemes que sorgeixen i
elaborar les metodologies i estratègies més adients.

6. ACTIVITATS
Amb la finalitat d'assolir els objectius del projecte, es porta a terme un treball de
recolzament i orientació a les famílies, durant l'espai del dinar i/o sopar:
- Aprendre a respectar el ritme del nen en el menjar.
- Assumir que el nen s’embruta quant aprèn a menjar.
- Respectar l’ordre dels plats.
- Contenir al nen quan plora.
- Que el nen mengi assentat a la taula i sense llevar-se.
- Potenciar la necessitat d’utilitzar els coberts durant els àpats.
- Posar al nen el menjar que necessiti i que el mengi.
- Elaboració de diferents menús adients pels nens.
- Parar i desparar la taula.
- Potenciar la relació mare-fill.
- Netejar per torns el menjador.

7. AVALUACIÓ
L’avaluació, contempla les tres fases següents:
• Avaluació inicial, intenta determinar les necessitats i mancances de la mare i
del infant, partim de la primera informació que ens facilita la mare i de les
observacions registrades per l'educadora.
• Avaluació del procés: te com a finalitat conèixer el procés d'alimentació
hàbits del nen/a i de la relació amb la mare i ens permet proporcionar-li el
suport mes adequat a les seves necessitats.
Consta de tota la informació que registra l’educadora i ens permet veure el
procés de l’infant i la mare.

26

•

Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit o
no, i fins a quin punt, els aprenentatges previstos.
Per efectuar tot aquest procés d’avaluació s’utilitzen els següents instruments:
- Observació infant i mare.
- Registres d’observacions.
- Entrevistes famílies.

•

Avaluació Quantitativa
Regularitat d’assistència _______________________
Puntualitat __________________________________
Acompliment de les normes _____________________
Intervencions per actituds de la mare _____________
Nombre de confidències ________________________
Han fet demanda d’ajuda per l’atenció del infants ____
Ha millorat la relació mare/infant _________________
Millora dels hàbits de menjar ____________________

99,00%
100,00%
100,00%
73,50%
12,25%
100,00%
50,00%
50,00%

8. METODOLOGIA
Està basada en una pedagogia activa
que pretén partir de les costums i
coneixements que te la mare, respecte a la alimentació adequada dels infants i
sobre tot es imprescindible la involucració de la dona en el procés de millora tant
dels hàbits com de la necessitat de donar al fill/a aquella alimentació que necessita
per un bon creixement i desenvolupament.

9. DOCUMENTACIÓ
•
•
•
•
•
•

Protocol de sollicitud de plaça de menjador
Fitxa d’inscripció
Actes reunions
Memòria anual
Llistat d’assistències
Registre d’observacions.
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TALLERS
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1. INTRODUCCIÓ
Els tallers, tenen dues funcions bàsiques:
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 el coneixement d’altres dones, millora de la pròpia autoestima i
promoure l’autoajuda.
Aquest curs s’han fet: 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. Les famílies que no coneixen ni parlen el castellà, el
d’alfabetització i català com a voluntari per les interessades.

2. OBJECTIUS
•
•
•
•

Potenciar els coneixements de la família en: nutrició, sanitat, higiene..
Conèixer les etapes evolutives del nen...
Potenciar l’alfabetització perquè puguin seguir fent Cursets de més alt nivell.
Responsabilitzar a la família del cost econòmic que suposa l'estada del
seu fill al centre.

3. EQUIP
Està compost per sis voluntaris (mestra, psicòloga, pedagoga), totes són
professionals en les matèries que donen.

3.1. Funcionament de l’equip
Hi ha dos tipus de funcionament:
• Un que fa referència a les persones que fan Cursets durant tot els curs escolar,
que per la seva participació més continuada, fa necessària una reunió periòdica
bimensual, per posar en comú les experiències, coordinar les actuacions i
programar els continguts dels Cursets.
•

L’altre correspon a les persones que fan un Curset de durada limitada, que és
per blocs de temes concrets i després no tenen relació directa amb les mares.
Amb aquestes persones es fan reunions inicials per programar els continguts,
durada i horaris. En finalitzar realitzen una altre reunió per fer una valoració.

3. ACTIVITATS
Cada Taller té una durada d'una hora setmanal, des d'octubre fins a juny i s’han fet
els següents:
Punt de trobada: han assistit 43 dones, es tracten temes diversos; de les dones
per elles mateixes i que fan referència als seus fill/es, segons els interessos del
grup i les necessàries també per potenciar el coneixement de les dones i
fomentar l’autoajuda.
Es fan visites a museus i celebració de festes i aniversaris.
Alfabetització. Han assistit 9 dones, es un curs d’iniciació bàsic per motivar les
dones a fer-ne altres de mes nivell.
Català. Han assistit 9 dones, es un curs d’iniciació bàsic per ajudar a entendre un
mínim del idioma.
Informàtica. Han assistit 8 persones, es un curs d’iniciació bàsic fer servir un
ordinador.
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4. RECURSOS
S'atén el nen al Centre mentre la mare participa en les activitats
Tots els equipaments i locals de la fundació.

5. METODOLOGIES
•
•
•
•
•
•

Continguts teòrics
Continguts pràctics
Xerrades
Vídeos
Sortides
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

7. AVALUACIÓ
Han assistit un total de 43 famílies
Assistència _________________________________
Puntualitat _________________________________
Faltes Justificades ___________________________
Faltes sense justificar ________________________
Famílies que no han complert el pacte ___________

58,8%
79,07%
46,63%
53,36%
11,62%

Avaluació Grau de satisfacció
Per conèixer el Grau de satisfacció de les dones s’ha pasta el següent qüestionari

Percentatges %
Molt Malament ___________ Molt bé
Preguntes

1

1 Puericultura: Atenció Rebuda
1a Temes tractats

2

3

9,52
4,76

4

5

28,57 61,90
9,52

38,10 47,62

4,76

47,62 47,62

14,29

38,10 47,62

11,11

22,22 66,67

3a Coneixements adquirits

11,11

11,11 77,78

4 Català: Atenció rebuda

33,33

11,11 55,56

4a Coneixements adquirits

22,22

33,33 44,44

42,86

28,57 28,57

28,57

57,14

2 Punt de trobada: Atenció rebuda
2a Temes tractats
3 Castellà: Atenció rebuda

5 Informàtica: Atenció rebuda
5a Coneixements adquirits

14,29

Totals
21

21

9

9

7
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COMPARTIM
EL JOC
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1 INTRODUCCIÓ
El projecte es va iniciar el mes de gener de l’any 2007 i és el resultat de les
experiències portades a terme al SAIF Quatre Vents, durant 17 anys, atenent als
infants mes necessitats, i també intentant potenciar la participació de la família en
l’atenció i cura dels seus fills i filles.
Compartim el Joc ha passat a ser un espai, obligatori, per 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 l’espai de Compartim el Joc.
És un projecte obert a la Ciutat.

2. HORARI
L’horari: dimarts i dijous de 16 a 18 h.

3. POBLACIO ATESA
En total 54 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 els proporcioni noves
experiències.
Promoure el sentiment de seguretat i confiança de les mares en la seva pròpia
competència com a primers educadors dels seus fills i filles.

4.2 Específics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la presencia de la família amb els fills per compartir temps de joc i
socialització.
Oferir suport a la família perquè se sentin segurs en l’atenció i cura dels fills.
Acollir i oferir suport a les diferents necessitats d’infants i dels 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.
Potenciar que per l’adult el jugar amb el fill/a sigui una de les activitats mes
serioses i importants i motivar-los per tal que els pares “perdin el temps amb
ells”
Fomentar tertúlies periòdiques per intercanviar punts de vista informacions i
experiències sobre creixement i educació dels infants
Ajudar-los a conèixer-se i expressar les seves necessitats.
Afavorir la consolidació dels diferents grups d’infants i famílies.

32

5. ACTIVITATS
Les activitats estan encaminades aconseguir unes funcions determinades i les
principals son:
Funció educativa, social i de millora de la salut
Es promou la creació d’un entorn físic: que ajudi l’educació que sigui estèticament
agradable i ofereixi garanties d’higiene. Recepció dels pares en espais, alegres i
amb mobiliari per acomodar als adults i perquè els infants puguin jugar. Es tracta
de que els pares i els nens s’asseguin a gust en un espai que els resulti
immediatament significatiu, estructurat temporalment i espacialment. Cal que sigui
un entorn mes familiar que escolar.
La benvinguda: no te que ser una rutina, es un moment important quan el petit i
els pares arriben a la ludoteca.
Estabilitat: com a factor estructurat pel infant i els adults aporta confiança i
seguretat per interactuar i relacionar-se. Les persones, els espais i la organització
del temps i materials son factors que ajudaran a oferir estabilitat.
L’hora del conte, pares, i educadora, expliquen contes als infants.
Manualitats, especialment relacionades amb les festes tradicionals.
Debats sobre temes relacionats amb l’educació dels fills.
Jocs en que puguin participar conjuntament mare-fill/a.

6. METODOLOGIES
Basada en el constructivisme consistent, en ajustar l’ajut educatiu al procés de
construcció del coneixement dels infants i la família.
Partirem 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 dona i del infant al grup i
permeti donar resposta a les diferents necessitats d’infants i adults.
L’observació, per afavorir la descoberta del desenvolupament dels propis fills i
filles, donant importància a la interpretació de les demandes dels infants pe poder
oferir-los respostes adequades i experiències estimulants tot comentant els
progressos dels infants, les seves característiques, ampliant el coneixement que te
la mare del fill i donar-los a conèixer les evolucions dels infants.
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 en relació amb el fill/a.

7. RECURSOS
7. 1. Materials.
Els equipaments i materials han de contribuir a fer un entorn suggeridor i ric en
possibilitats, els infants han de disposar d’elements coneguts i d’altres desconeguts
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que permetin ampliar les seves experiències i també orientar als pares 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. Personals.
Equip:
Dos educadora i 1 voluntària.

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 altre
Acceptar i respectar les diferents practiques 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.

8. AVALUACIÓ
Es realitza l’avaluació seguint las tres fases següents:
•

Avaluació inicial, intenta determinar els coneixements previs de la relació del
infant i la mare, al inici de l’activitat.

•

Avaluació formativa: te com a finalitat conèixer el procés de la relació mareinfant i
ens permet proporcionar-li el suport mes adequat a les seves
necessitats.

•

Avaluació final o sumativa: ens permet determinar si s’han aconseguit o
no, i fins a quin punt, els objectius previstos.

Avaluació de la tasca professional: s’avalua la tasca professional,
mitjançant les reunions d’equip, valorant els objectius, les metodologies i els
criteris d’intervenció en funció de la situació familiar.
Per portar-la a terme s’utilitzen els següents instruments:
- Registre i anàlisis de la informació que recull l’educadora.
- Transmissió de la informació entre les educadores i la família.
- Registre d’observacions..
- Entrevistes.
Avaluació Quantitativa
Total de famílies a Compartim el Joc __________________
Puntualitat ______________________________________
Assistència ______________________________________
Faltes justificades _________________________________
Han recuperat faltes _______________________________
Famílies que no han complert el pacte _________________

54
92,50%
64,50%
46,00%
89,00%
3,50%
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En el joc amb el infant:
Actitud de la mare/pare:
Passiva ________________________
Activa _________________________
Indiferent ______________________
Hi ha interacció mare/pare – infant __________________
Demanen orientació ______________________________
Necessiten orientació _____________________________
Nombre de millores en la relació ____________________

20,50%
70,50%
9,25%
92,50%
37,00%
35,25%
14,75%

En el Grup:
Crida l’atenció d’altres dones _______________________
Dedica més atenció a les dones que al infant __________
Lidera el grup ___________________________________
Bona relació amb altres dones ______________________

5,50%
16,75%
5,50%
89,00%

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
Programació d’activitats.
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Servei d’Atenció per a la
Integració Social Progressiva
de
famílies en exclusió social

36

1. INTRODUCCIÓ
El projecte d’Atenció per a la Integració Social progressiva de la Família
Immigrant NOU HORITZÓ”es va iniciar el curs 2003-2004.
La demanda i la necessitat originada a través del contacte amb les famílies dels
nens del Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Els Quatre Vents, ens va fer veure
la importància de la creació d’un servei parallel que donés empenta a la
integració social, laboral i econòmica d’aquestes famílies, de manera que les
famílies usuàries del servei i les que no ho són, aconsegueixin una
independència econòmica, social i laboral que els hi permeti una integració dins
de la societat de la que formen part.
Aquest projecte té com a finalitat
• Crear un espai i un Servei que s’adeqüi a les necessitats d’aquest collectiu,
adaptant les metodologies que s’han anat utilitzant a les necessitats dels
nens i nenes de les famílies immigrants, i creant activitats específiques i
necessàries per a poder aconseguir el objectiu essencial: la integració
laboral i/o social.
• Portar a terme una tasca d’integració i adaptació progressiva, que en un
temps pot portar a la plena integració social dels nens i famílies a la nostra
societat. Un cop els professionals que intervenen en el projecte valorin que
l’adaptació s’ha realitzat, aquests nens i famílies podran ser beneficiaris del
projecte ordinari Els Quatre Vents.
• Aquesta fase d’atenció específica, que es basa en un projecte pilot, enfocat
als nens i famílies, és temporal. Es pretén suavitzar l’adaptació, facilitar-la,
fent que la integració labora/social no sigui una experiència traumàtica.
• El projecte es porta a terme en un local diferenciat del que s’utilitza per al
projecte Els Quatre Vents. Les famílies però podran beneficiar-se de tota la
infraestructura i serveis del Servei, tant mentre estiguin en el projecte
d’integració Social Progressiva, o havent aconseguit l’adaptació, entrin en el
projecte ordinari Els Quatre Vents.
• 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. POBLACIO ATESA
Durant el
-

curs passat s’han atès un total de 35 famílies i el nens i nenes.
Dones estrangeres amb dificultat amb d’idioma
Dones soles amb fills
Dones pendents de legalitzar la seva situació
Dones autòctones, sense feina
Famílies marginades i/o en perill de caure en ella.

3.OBJECTIUS
3.1. Objectius generals
La integració en la societat de les persones en situació de discriminació
plantejant estratègies i actuacions destinades a augmentar la seva capacitació i
habilitats personals que els hi permeti 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, a l’hora, gaudeixen d’una
atenció educativa.
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3.2.Objectius específics
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Acompanyar a les persones excloses de la societat cap a la seva integració
amb tots els seus drets
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 collectius exclosos de la societat
Denunciar les causes de pobresa i d’exclusió de les persones i aportar
propostes a les Administracions públiques i a la societat.
Amb la família.
Facilitar una atenció integral a la família i a la infància en situació de 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.
Portar a terme activitats dirigides a la promoció de la salut i l’atenció
sanitària i social
Promoure activitats dirigides a l’educació dels nens, 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 les nenes
• Conèixer gradualment, i segons l’edat, la llengua espanyola i catalana, així
com les cultures respectives.
• Facilitar la integració social del nen.
• Cobrir les necessitats bàsiques i urgents dels nens.
• Adquirir els hàbits bàsics: higiene, sanitat, alimentació, ...
• Descobrir, l’entorn laboral i social, la intercomunicació i el llenguatge.
• Aconseguir un bon estat físic i psíquic del nen.

4.ACTIVITATS
Les activitats es porten a terme per cursos s’inicia el mes d’octubre 2009 fins el 30
de juny de 2010 en Horari de 9 a 13 h.
Es porten a terme seguint una programació i en funció del grup de persones
beneficiaries del mateix, essent les més bàsiques les següents:
•

Amb la família
o Cursos de llengua espanyola
o Grups de dones amb finalitat d’autoajuda
o Assessorament, informació i orientació laboral
o Introducció a la cultura Espanyola i Catalana
o Visites culturals i excursions
o Informació i assessorament laboral
o Assistència al Punt de Trobada
o Permanència dels pares amb els fills en el Centre en un espai determinat
o Servei de menjador específic per a famílies sense espai
o Treballar l’autoestima i la importància de l’autonomia personal
o Cursos de puericultura, primers auxilis i de cuina
o Atenció personalitzada
o Assessorament als pares sobre les necessitats dels nen
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•

Amb el nen/a
o Jocs educatius i lúdics
o Possibilitat de relacionar-se amb altre nens
o Celebració d’aniversaris i festes tradicionals
o Servei de menjador en tots els torns
o Atenció afectiva personalitzada del nen
o Control i seguiment sanitari
o Adaptació dels nens al Centre amb la collaboració de la família
o Aprenentatge del llenguatge, música, psicomotricitat,...
o Realització en les aules de les activitats del PEI
o Realització de sortides, excursions,..
o Realització de revisions mèdiques a tots els nens.

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
Consisteix a atendre les necessitats detectades i posar el mitjans necessaris per
contribuir al desenvolupament de les capacitats evolutives, a partir de l’organització
dels recursos humans i metodològics, els espais i els materials mitjançant una
programació adequada.
Utilitzant estratègies metodològiques següents
- Atenció individualitzada
- Grups actius.
- L’observació participativa.
- L’escolta activa.
- El reforç positiu.
- Registre i anàlisis de la informació que recull l’educadora.
- Entrevistes
- Observació
- Registre d’assistència

7. AVALUACIÓ
Es porta a terme seguint les tres fases següents:
•
•
•

Avaluació inicial, intenta determinar la situació de la mare i del infant, quant
entra al centre, s'inicia amb un registre de les observacions.
Avaluació formativa: té com a finalitat conèixer el procés d’evolució del
infant i la mare,
ens permet proporcionar-li el suport mes 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.
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• Avaluació Quantitativa
Total de famílies Ateses _____________________
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Puntualitat ___________________________________ _
Assistència ____________________________________
Faltes Justificades _______________________________
Faltes sense Justificar ____________________________
Famílies que no han complert el pacte _______________
Han recuperat faltes _____________________________

21,00%
73,25%
32,75%
67,25%
17,25%
11,50%

En el joc amb l’infant:
Actitud de la mare/pare passiva _________________
Actitud de la mare/pare activa __________________
Actitud de la mare/pare indiferent ________________

14,25%
80,00%
25,75%

Amb el grup:
Crida l’atenció d’altres dones ____________________
Dedica més atenció a les dones que al fill __________
Lidera el grup ________________________________
Bona relació amb altres famílies __________________

5,75%
2,75%
0,00%
71,50%
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BORSA DE TREBALL
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1.INTRODUCCIÓ
Preocupats pel tema laboral de les dones amb dificultats diverses per accedir-hi per
la via més normalitzada, varem iniciar una borsa de treball amb la finalitat de
facilitar l’accés al món laboral, especialment de les dones.

2. POBLACIO ATESA
En el període comprés entre l’1 d’octubre 2009 i el 30 de juny del 2010, s’han
inscrit 56 famílies, s’han fet 22 entrevistes. En total han trobat feina 3 famílies.

3.OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoure la reinserció social de les dones a través de la inserció laboral.
Conèixer les seves 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 de currículum vitae amb les dones
Proporcionar informació sobre diferents llocs per buscar feina (diaris, revistes,
agències,..)
Proves pràctiques dels coneixements inicials de les dones, especialment en
neteja i planxa.
Conscienciar sobre la igualtat d’oportunitats dona/home.
Assessorament laboral
Suport i seguiment de les dones que han trobat feina
Alfabetització per dones estrangeres amb problemes d’idioma
Informació i orientació per a buscar la ubicació dels llocs de treball i transport
públics
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 grupal
Recerca de llocs de treball
Seguiment personalitzat
Observació
Entrevistes
Avaluació.

6. AVALUACIONS
Total
Total
Total
Total
Total

de famílies que han consultat la borsa de treball _________
cites concertades per entrevista de feina _______________
que s’han presentat a l’entrevista _____________________
que han trobat feina _______________________________
de contactes amb empreses _________________________
Telefònicament _______________________

39,25%
18
94,50%
9,00%
211
73,00%
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PIS D’ ACOLLIDA
AURA
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1. INTRODUCCIÓ
El Pis d’Acollida Aura 1 va iniciar la seva activitat en el mes de setembre de
1995.
El Pis d’Acollida Aura 2, va quedar preparat per habitar a finals de desembre.
Aquesta Memòria compren el període de gener a desembre de 2010.

1.1. Ubicació
Els pisos estan ubicat en diferents barris de la ciutat que no té cap relació amb el
Districte de Ciutat Vella, l’adreça es manté en secret per la seguretat de les dones i
els seus fills/es

1.2. Dependència
Els pisos depenen de Fundació Quatre Vents.

1.3. Zona influència
L’àmbit geogràfic pot ser tota Catalunya en funció de la problemàtica de les dones

2. POBLACIÓ ATESA
Durant l’any hem atès un total de 5 dones i 10 fills/es, per tant un total de 15
persones
S’ha fet reserva de plaça per 2 dones amb 1 nen quasi 1 mes, sense que al final es
materialitzés el ingrés perquè no va acceptar entrar al pis i un altre amb una nena
perquè se’n va anar a Andalusia a viure.

2.1. Característiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maltractes per part de l’ex-parella o per la família d’origen
Amb o sense permís de residència
En procés de regularització mares
En procés d’aconseguir la nacionalitat espanyola per part d’una mare
En procés del conveni regulador de varis menors
Recursos econòmics insuficients o manca total dels mateixos
Inestabilitat laboral o sense feina
Inestabilitat emocional i baixa autoestima amb seguiment psicològic
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
Deutes
Solitud
Joventut d’una mare
Carències afectives
Judicis pendents per maltractaments amb ordres d’allunyament
Nena amb un 33% de disminució i un altre en valoració

2.2. Origen
• 1 família boliviana
• 3 famílies musulmanes (Guinea Bissau, Marroc, Algèria)
• 1 família del Paraguai

2.3. Procedència
•
•
•
•

Centre de Serveis Socials del Clot
Centre de Serveis Socials Guineueta- Verdum
2 del Centre de Serveis Socials de Sants
Creu Roja
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2.4. Edat del nens/es
•
•
•
•
•
•

Menys d’un any: 4
2 de dos anys: 2
6 anys: 1
8 anys: 1
14 anys: 1
16 anys: 1

2.5. Situació legal
•
•
•
•
•
•
•

Nens amb nacionalitat espanyola: 2
Nens en situació irregular: 5
Nens de la comunitat europea: 1
Nenes amb permís de residència: 2
Mare en situació irregular: 2
Mares amb permís de residència: 2
Mare amb permís de residència i feina: 1

3. HORARI
El pis està obert durant els 365 dies de l’any.

4. OBJECTIUS
4.1. Objectius generals
Hi ha uns objectius per les dones i uns altres pels fills i filles
Amb les dones:
• Proporcionar refugi anònim i temporal a dones amb fills/es que han patit
maltractes per part de la seva parella o ex-parella o d’algun familiar i/o que
pateixen una situació de manca d’habitatge.
• Palliar les carències econòmiques
• Oferir un marc estable per a l’assumpció de les seves responsabilitats i millorar
l’atenció i cura dels infants
• Fomentar la responsabilitat i la independència en totes les vessants de la seva
vida
• Potenciar que la dona adquireixi l’equilibri i l’estabilitat emocional necessàries
per desenvolupar-se de forma autònoma
• Fomentar la integració social i la inserció laboral
• Assumir les responsabilitats de ser mares
Amb els infants:
• Potenciar el procés d’autonomia i socialització del infant perquè sigui capaç de
viure unes relaciones estables i afectives amb si mateix i amb els altres
• Afavorir en el 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

4.2. Objectius específics
Hi ha uns objectius per les dones i uns altres pels fills i filles
Amb les dones:
• Oferir suport emocional
• Palliar les carències afectives i emocionals
• Fomentar l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses
• Potenciar el coneixement de les etapes evolutives dels infants
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• Informar i orientar en temes formatius, laborals, legals sobre
regularitzacions o convenis reguladors, d’habitatge
• Potenciar la capacitat de realitzar tràmits i gestions
• Potenciar els hàbits alimentaris de les mares
• Potenciar la convivència entre tots els membres del pis
• Acceptar lo que suposa viure en un pis d’acollida
• Atendre per igual als fills/es dintre la diversitat d’edats
• Posar límits per igual als fills/es dintre la diversitat d’edats
• Involucrar a la mare cap a la responsabilització en el seguiment escolar
• Responsabilitzar-se de les seves opcions de vida
• Millorar l’atenció dels infants en els hàbits d’alimentació, son, ordre...
• Fomentar amb les mares del pis, una xarxa amb les mares que ja no
conviuen
• Preparar la sortida
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
• Potenciar el respecte de l’entorn
• Aprendre a reforçar les mancances d’instrucció
• Potenciar la convivència entre tots els membres del pis
• Fomentar l’hàbit de l’estudi com a perspectiva de futur
• Control esfínters diürn i nocturn

5. EQUIP
Està format per:
-

1 directora
1 coordinadora-educadora
2 educadores.

5.1. Funcionament
L’equip educatiu no cobreix les 24 hores del dia, es fan torns de dia i controls
periòdics de nits, caps de setmana i festius.
Les reunions de l'equip són setmanals i la seva tasca són:
- Coordinació de l’equip
- Valoració i coordinació dels projectes educatius individualitzats
- Seguiment del procés de les dones i els seus fills/es
- Programació de les activitats
- Revisió de les normes internes i documentació
- Valoració de les altes i baixes
- Avaluació dels procés de les dones
- Avaluacions qualitatives i quantitatives de cada família i de l’actuació de
l’equip educatiu
Per millorar la tasca i les intervencions, es fa supervisió externa mensualment.

6. ACTIVITATS
Tenen com a finalitat augmentar les capacitats personals de les dones, potenciar
l’autoestima i aconseguir una bona autonomia en les diferents àrees de la vida.
Es realitza un pla de treball individualitzat en funció de les necessitats de cada dona
i es prioritzen unes o altres activitats, les dirigides a la dona estan formades
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bàsicament per tres àrees;
procés d’entrada, període d’adaptació, activitats
individualitzades i grupals i activitats amb els nen/es sols i altres conjuntament
amb mare i nens/es.

6.1. Amb les dones
6.1.1.Procés d’entrada
• Els Serveis Socials derivants, realitzen un informe social.
• És citen les dones per fer una entrevista amb la directora que amb la
informació rebuda servirà per decidir definitivament a qui s’adjudica la plaça.
Totes les entrevistes es concerten, a traves del professional de referència. El
dia que la dona accedeix al pis, manté una entrevista amb la directora per
signar el conveni amb les condicions d’entrada, al finalitzar l’entrevista, una
educadora acompanya la família al pis.
• Parallelament es signa un compromís amb la dona, el servei derivant i la
Fundació.
• El període d’adaptació és d’un mes, durant aquest temps, l’equip observa i
valora la situació per elaborar el projecte educatiu individual.
• Finalitzats els primers tres mesos, la dona realitza una entrevista amb la
directora per valorar el procés que ha fet durant aquest temps, per tal de
prorrogar o no la seva estada. La temporalitat de les entrevistes següents serà
en funció de la situació i procés de cada família.

6.1.2. Activitats individualitzades
Per donar resposta adequada a les necessitats de cada família s’elabora un
projecte educatiu individual.

6.1.2.1.Suport emocional
Hi han uns espais de reflexió on es reforça els avanços que van aconseguint,
potenciant l’autoestima i l’autonomia personal.

6.1.2.2. Assessorament i/o acompanyament en lo referent a gestions
Se les ha assessorat i/o orientat sobre varies gestions: tràmits pels canvis
de doctora de capçalera i pediatre, tramitació de documentació..
Quant es necessari es fan acompanyaments, valorant els motius y amb la
finalitat de potenciar la pròpia autonomia.

6.1.2.3. Suport en la recerca de feina o curs de formació ocupacional
Amb el currículum vitae, se les ha orientat i assessorat a la recerca de feina
o d’algun curs de formació ocupacional. També, es fan les derivacions i
consultes oportunes amb coordinació amb el professional referent.

6.1.2.4. Suport en la recerca d’habitatge
Se les ha assessorat en les demandes al patronat, empreses de borsa de
pisos, adreces d’Internet...

6.1.2.5. Potenciació d’hàbits personals de les mares
S’ha potenciat els hàbits relacionats amb la cura personal com a mitjà per
potenciar l’autoestima.
Amb la inestabilitat emocional s’ha treballat sobretot l’alimentació, orientantles en l’elaboració de menús orientatius i amb un seguiment d’una
alimentació equilibrada.
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6.1.2.6. Potenciació de les tasques de la llar
S’ha potenciat els aspectes relacionats amb l’organització de la vida
quotidiana com: horaris d’àpats, tasques de neteja, ordre i normes bàsiques
de convivència mitjançant les assemblees i les tutories

6.1.2.7. Promoció de l’estalvi
S’ha potenciat l’estalvi, orientat en l’administració dels ingressos mínims.
Amb 2 mares, s’ha fet un control de despeses setmanals en les tutories.
Amb alguna família s’ha assumit el canvi de temporada del rober en la seva
totalitat (mare i filles).

6.1.2.8. Atenció d’infants en absència de la mare o per malaltia
En moments puntuals, s’ha valorat la necessitat de que les educadores
atenguéssim als nens/es i així les mares han pogut fer gestions.
S’ha treballat perquè es responsabilitzin de tots els aspectes de la cura dels
seus fills/es, en la seva absència.

6.1.2.9. Suport en el coneixement de l’ idioma
S’ha creat espais d’aprenentatge del castellà amb les mares que no té una
bona comprensió per la vida quotidiana. També s’ha fet amb el català amb
les mares que la seva llengua materna és el castellà.

6.1.2.10. Transmissió d’una educació no-sexista
S’ha treballat l’educació i la igualtat de sexes.

6.1.2.11. Reforç escolar
S’ha ajudat a una mare a obtenir el títol de secundària, aprovant 2 de 4
matèries presentades.

6.1.2.12. Responsabilitzar-se de les opcions de vida
Se les ha donat a conèixer alternatives davant els problemes per tal que
siguin capaces de 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/a que per les experiències viscudes han estat
molt desorientats/des i inestables, en molts moments. S’ha treballat la
contenció i la importància d’un seguiment psicològic.

6.2.2. Seguiment de la relació mare-fills i filles
S’ha potenciat la relació maternofilial per millorar la cura dels menors orientantles amb aspectes com: les etapes evolutives, la contenció, posar límits
adequadament, tolerar frustracions,
S’ha treballat conjuntament mare-educadora l’autonomia dels nens/es.

6.2.3. Potenciació dels hàbits alimentaris de les nenes
Se les ha assessorat i orientat en el canvi d’alimentació relacionat amb l’etapa
evolutiva de les nenes.

6.2.4. Control d’esfínters diürn i/o nocturn
Se les ha assessorat i orientat per portar-ho a terme.
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6.2.5. Transmissió d’una educació no-sexista
S’ha treballat l’educació i la igualtat de sexes.

6.2.6. Reforç escolar
S’ha ajudat a un nen de segon de primària fer els deures d’aquelles matèries
que la mare té dificultats. Seguidament se li va ajudar als deures de l’estiu i
també al començar el tercer de primària.
S’ha ajudat a una nena de primer de l’ESO amb els deures de Nadal

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

6.3.1.- Assemblees
Es realitzen amb la coordinadora i l’assistència de les dones és obligatòria, és un
espai per a la comunicació i el diàleg entre totes i la periodicitat és setmanal.
Es fan dos tipus d’assemblees:
- Terapèutica, on es reflexiona sobre diferents temes d’interès per a les dones
especialment relacionats amb l’educació dels fills/es.
- D’organització de la vida quotidiana, es realitza la distribució de les tasques
del pis diàries i setmanals. La responsabilitat de cada família d’algun espai
concret del pis, dels torns de rentadora, de televisió...I dels pactes que poden
sortir entre elles (com comprar a mitges).
Vol ser també un espai d’ajuda mútua entre les dones i de resolució de
conflictes i/o malentesos que puguin haver entre elles.

6.3.2. Educatives
 S’ha conscienciant de la importància dels nostres actes pel medi ambient (no
malgastar energia, aigua, plans de reciclatge...)

6.3.3. Lúdiques
 Taller de cuina infantil

Jocs de taula, didàctics amb mares i/o nens/es

Festa d’aniversaris dels nens/es

Tallers de manualitats: amb temàtiques festives o només amb l’objectiu
d’estimular la creativitat i imaginació dels nens i nenes
 Assistència del nen/es al casal de Nadal, casal de setmana santa, casal
d’estiu, colònies escolars

6.3.4 Culturals
 L’equip organitza un dinar de Nadal amb totes les famílies i es fa el Caga Tió
amb els infants.
 S’han realitzat les celebracions durant l’any: Nadal (tant caga tió com reis),
carnestoltes, Pasqua, Sant Joan, la castanyada.

6.4. ACTIVITATS EQUIP EDUCADORES QUANTIFICATS
•
•

Elaboració plans de treball: 43
Acompanyaments mares: 4

6.4.1. Contactes externs.
•
•
•
•
•
•

Converses amb els serveis derivants: 68
Entrevistes Directora 13
Tutories: 74
Converses institucions: 17
Reunions d’equip: 34
Assemblees: 28
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6.4.2. COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
S’ha fet coordinació amb tots els serveis que han intervingut en la situació
familiar, per elaborar conjuntament el pla de treball i possibilitar la intervenció,
en cada moment, en funció de l’objectiu i amb la valoració conjunta de quin és
el professional més adequat per fer la intervenció.
• Centre de serveis Socials del Clot
• Centre de serveis socials Guineueta-Verdum
• Centre de serveis socials de Sants
• Creu Roja
• Equip d’Atenció Primària del districte
• Escola de primària Marillac
• Escola de primària Auró
• SAIF Quatre Vents i l’espai materno-infantil Nou Horitzó
• SAIER (servei d’atenció als immigrants i refugiats)
• Programa Brújula del Programa de Salut i Famílies
• Advocat d’ofici
• PRAHU
• Hospital Sant Pere Claver
• Centre obert passatge
• Laris (servei de tractament de la violència familiar)
• Pensió edèn
• Fons formació
• Consorci d’educació de Barcelona
• Mossos d’esquadra de Barcelona
• Germanes de la caritat de Sabadell

7. AVALUACIÓ
Es realitza una avaluació conjunta i contempla les tres etapes següents:
• Avaluació inicial, parteix de la primera informació que dona la treballadora
social i la dona i les observacions del temps d’adaptació.
• Avaluació del procés, té com a finalitat conèixer el procés de la dona i dels
infants i ens permet proporcionar-li el suport més adequat a les seves
necessitats.
• Avaluació final o sumativa, ens permet determinar si s’han aconseguit o no, i
fins a quin punt, els objectius.

7.1. Avaluació qualitativa dels objectius
Alguns objectius s’han assolit a curt, mig o llarg termini, s’ha treballat amb una
avaluació continua.
L’objectiu amb més dificultats és el relacionat amb la cura i atenció dels menors: la
importància dels límits i com posar-los correctament, introduir els horaris dels àpats
i de la son. Fer entendre a la mare que encara que tingui fills/as grans són nens/es
i que si té més d’un se’ls ha d’educar en la igualtat dintre la diversitat perquè sinó
ens trobem amb els gelós, els rols d’adults, les responsabilitats que no els
pertoca...
Un objectiu que cal treballar és el foment de l’estalvi.

7.2. Avaluació quantitativa dels objectius
Es realitza amb els objectius de les dones i també amb els corresponents als nens i
nenes.

7.2.1. Amb les dones
• Oferir suport emocional 100%
• Palliar les carències afectives i emocionals 100%
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• Fomentar l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses. De les cinc
mares s’ha treballat amb 2 = 50%
• Potenciar el coneixement de les etapes evolutives dels infants 100%
• Informar i orientar en temes formatius, laborals, legals sobre
regularitzacions o convenis reguladors, d’habitatge 100%
• Potenciar la capacitat de realitzar tràmits i gestions 100%
• Potenciar els hàbits alimentaris de les mares. De les cinc mares s’ha
treballat amb 1 = 100%
• Potenciar la convivència entre tots els membres del pis. 80%
• Acceptar lo que suposa viure en un pis d’acollida. De les cinc mares s’ha
treballat amb 2 = 50%
• Atendre per igual als fills/es dintre la diversitat d’edats. De les cinc mares
s’ha treballat amb 4 = 100%
• Posar límits per igual als fills/es dintre la diversitat d’edats. De les cinc
mares s’ha treballat amb 2 = 100%
• Involucrar a la mare cap a la responsabilització en el seguiment escolar. De
les cinc mares s’ha treballat amb 1= 0%
• Responsabilitzar-se de les seves opcions de vida 100%
• Millorar l’atenció dels infants en els hàbits d’alimentació, son, ordre... De les
cinc mares s’ha treballat amb 1 100%
• Fomentar amb les mares del pis, una xarxa amb les mares que ja no
conviuen. De les cinc mares s’ha treballat amb 3 = 66%
• Preparar la sortida 100%

7.2.2. Amb els nens i nenes
•

Afavorir l’equilibri psicosocial dels infants. Dels deu menors s’ha treballat
amb 2= 100%
• Oferir suport emocional. Dels deu menors s’ha treballat amb 2 = 100%
• Interioritzar els hàbits bàsics. Dels deu menors s’ha treballat amb 4= 100%
• Fomentar l’autonomia dels nens/es. Dels deu menors s’ha treballat amb 4=
100%
• Potenciar el respecte de les persones Dels deu menors s’ha treballat amb
4= 100%
• Potenciar el respecte de l’entorn. Dels deu menors s’ha treballat amb 4=
100%
• Aprendre a reforçar les mancances d’instrucció Dels deu menors s’ha
treballat amb 6= 100%
• Potenciar la convivència entre tots els membres del pis 100%
• Fomentar l’hàbit de l’estudi com a perspectiva de futur. Dels sis menors s’ha
treballat amb 2= 0%
• Control esfínters diürn i/o nocturn. Dels sis menors s’ha treballat amb 3=
100%

7.3 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.

7.4 Avaluació de la documentació
S’ha modificat i ampliat el registre de l’obertura d’expedient, el registre de
seguiment psicològic, llistat de coses prestades, a més de la normativa i el
reglament intern de les mares per poder treballar més acuradament el pla de
treball.
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8. METODOLOGIA
La metodologia consisteix en una pedagogia activa amb la involucració de la pròpia
dona en el seu procés. S’elabora un pla de treball comú; els primers mesos del
període d'adaptació està dirigit a palliar 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), es prioritzen els temes relacionats amb la cura dels
nens/es, sobretot afectivitat, límits, hàbits d’alimentació, higiene, son.
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.

9. DOCUMENTACIÓ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projecte Educatiu de Centre
Memòria anual
Normativa Interna
Contracte de permanència al pis, signat per les tres parts
Normativa d’entrada al pis
Expedient de la família que consta de:
 Informe social del servei derivant
 Fitxa d’entrada
 Fitxa d’inici d’expedient amb el registre (anotacions de l’equip de l’evolució
diària)
 Registre d’observacions
 Projecte educatiu individual
 Taules d’avaluacions
 Full d’observacions mensuals de cada integrant del nucli familiar
 Fitxa d’escolaritat
 Fitxa del lleure i/o extraescolar
 Fitxa del seguiment sanitari de cada integrant del nucli familiar
 Fitxa del seguiment psicològics
 Llistat del material deixat a cada nucli familiar en dipòsit
 Fitxa formativa i/o laboral
 Registre de sortides/activitats programades i dels tallers realitzats per
l’equip
 Document d’autoritzacions d’una mare a un altre o a una educadora per
atendre al nen/a
 Document autoritzant voluntàriament a guardar diners i/o llibretes d’estalvi
 Registre de préstecs
 Avaluació de cada objectiu treballat
 Registre del rober
 Full de registre d’inspeccions
 Registre econòmic
 Taules de despeses
 Registre de la quota de serveis socials
 Renovacions
Actes de les reunions d’equip
Actes de les assemblees, llibreta de registre d’acords per les mares
Agenda on es registren les gestions de les mares
Fulla de torns neteja, rentadora, tasques diàries, setmanals, TV ...
Registre diari d’educadores
Llibreta d’organització interna de la tasca de les educadores
Fitxes de recursos
Agenda de telèfons necessària per coordinacions, compres i manteniment
Calendari dels torns de les educadores
Fulles de reclamacions
Talonari d’aportació econòmica
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•
•

Talonari de diners en préstec
Talonari de la quota de serveis socials

10.- 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 d’habitatges amb lloguers assequibles. Dificultat per poder accedir a
l’adjudicació de pisos de protecció oficial en règim de lloguer.
- Manca de recursos econòmics i pocs ajuts per part dels serveis derivants o de les
administracions.
- Incompatibilitat dels horaris laborals amb els horaris d’escoles bressol o les
escoles de primària/secundària i les dificultats que això comporta a l’hora de trobar
feina.
- Necessitat de tractament psicològic especialitzat en violència domèstica o familiar
per tal de restablir la seguretat, l’autoestima i l’autonomia de les dones.
Actualment hi ha saturació dels pocs existents i això retarda la possibilitat de
millora.
- Per poder garantir l’anonimat i la seguretat de les dones, és imprescindible no
donar l’adreça per no ser localitzables pels maltratadors. I això xoca amb el dia a
dia (administracions, hospitals, escoles...)
- Manca de xarxa família i social.
- Dificultat del treball amb un nen de 8 i dos nenes de 16 i 14 anys que ha
d’assumir tot el funcionament d’un pis que surt del rol pare-mare-fill a passar al
rol mare-fill-educadora, on no poden parlar amb els companys de classe on viuen.
- Problemes per mantenir el anonimat: un pare ha localitzat el nucli familiar
mitjançant Internet, introduint el nom de la nena ha sortit l’escola en que aquesta
es trobava, això ha produït tot un seguit de problemes per la família i de retruc
pel equip educatiu.
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JORNADA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL.
L’abandó infantil en la societat del benestar?
Amb motiu del 22è aniversari de la fundació i de la experiència acumulada durant
aquets anys i preocupats pe canvis en la conducta dels infants quant estan fora de
casa en jornades de 10 i 12 hores, varem organitzar la Jornada sobre Conciliació
de la Vida Familiar i Laboral, amb la intenció de reflexionar si això podria arribar a
ser una forma d’abandó infantil en la nostra societat.
De les intervencions es va arribar a les següents conclusions i propostes:

CONCLUSIONS I PROPOSTES
1. Cal una regulació que faciliti, realment, la conciliació de la vida familiar i la vida laboral.
2. S’ha d’abordar el tema dels horaris; s’han d’acceptar les reduccions de jornada i adaptació
als horaris europeus, i també dedicar-hi recursos, etc.
3. Cal partir de l’infant mateix, conèixer l’infant petit; escoltar-lo. Hi ha d’haver un coneixement
social de l’infant i de les seves necessitats, més enllà d’un coneixement tècnic; formar una
cultura de l’infant. I s’ha de creure en l’infant petit, creure que és portador de drets, que mereix
un respecte, que té drets de participació i que pot tenir un diàleg amb els adults, que ens pot
influir. Aquest és el veritable perquè de la conveniència de regular la vida familiar i la laboral.
L’infant mateix ens dirà, a la seva manera, què s’ha de regular.
4. Afavorir la formació dels pares, però també la dels professionals (abans s’aprenien coses a
la pròpia llar i actualment hi ha més dispersió); afavorir, també, una predisposició a escoltar
l’infant.
És necessari ajudar el cuidador/a a comprendre l’Infant. Cal transmetre als infants línees
clares, tendresa i contenció.
5. Els pares han d’estar físicament i mentalment presents amb els infants. És imprescindible
fer també un treball amb els progenitors, familiars o persones responsables si es vol
influir de manera suficient en el procés de criança d’un infant i també cal valorar més les
persones que cuiden els infants.
La condició ineludible per la substitució d’una figura representativa per a l’infant
l’estabilitat, i la individuació de la figura substitutiva.

petit és

6. Cal un treball d’elaboració i reelaboració constant dels processos, de tots els membres de
l’equip, i sempre que sigui possible amb un professional expert, supervisor, que faciliti una
mirada externa, no influïda per la tasca del dia a dia.
7. La solució, o solucions, per a la conciliació, ha d’anar més enllà de la creació de
recursos per col·locar els infants: els pares han de poder estar amb els seus fills; han de
poder, i han de saber, escoltar-los. Si la regulació no va al fons del problema, es pot
produir o provocar una mena d’abandó infantil difícil de superar. Aquest abandó, o semiabandó, o negligència, no deixa de ser un maltractament i es dóna en totes les classes
socials; per això s’ha de pensar que pot afectar a tots els infants, no solament als infants
identificats com de risc. L’abandonament és una forma molt significativa de maltractament i
més difícil de detectar. Manca més capacitat de detecció dels maltractes infantils.
8. Tant en àmbits desestructurats com benestants, podem trobar pares disposats a complir
amb les seves responsabilitats, però impossibilitats per les circumstàncies socials i/o laborals i
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en lloc del possible populisme d’inaugurar guarderies, seria millor subvencionar els
pares per tal que dediquessin temps a criar els seus fills fins els 3 anys.
L’augment d’hores fora de la llar dels infants comporta canvis importants negatius en el
seva conducta, cal posar els mitjans per evitar-ho.
9. Els estats parlen poc dels infants petits, sembla que no saben què fer-ne i cal crear un pla de
govern de lluita contra la pobresa infantil més agressiva; les polítiques actuals són dèbils. A
més a més, la prevenció no és tan cara. I cal fomentar més l’exercici dels drets dels infants, de
tots els infants.
10. Es podria crear una assegurança i/o crèdit de maternitat que faciliti que els pares puguin
dedicar-se a la criança dels infants.
11. Cal “forçar” l’administració pública perquè creï un pla de govern interdepartamental de lluita
contra la pobresa infantil, i cal rebaixar l’actual índex de pobresa infantil del 21% a Catalunya.
L`interès primordial del menor ha estat àmpliament promulgat en nombrosos textos legals, però
l’experiència ens demostra que és un principi que resta teòric, de vegades sobrepassat per
interessos d’altre tipus (polítics, econòmics, etc.). És necessària una planificació i coordinació
per a tota la infància i no tan sols els exclosos, per part de les administracions.
12. Aplicar L’Observació General del Comitè dels Drets de l’Infant dedicada a la realització dels
drets de l’infant en la petita Infància. És l’Observació General núm. 7, la qual proposa tot un
projecte d’actuació respecte a la petita infància. Parla de la necessitat d’establir programes, de
la necessitat de recerca sobre la petita infància. És el document CRC/C/GC/7/Rev.1, de 20 de
setembre del 2006, del Comitè dels Drets de l’Infant. Es pot trobar a la web de la fundació, en
castellà i català: www.4vents.org.

Finalment, podem dir que una bona criança en aquesta etapa precoç de la vida és la
millor protecció possible pel desenvolupament d’un trastorn mental.
Programa:
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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
- Borsa de Treball
- Pis d’Acollida Aura
- Menjador Quatre Vents
- Nou Horitzó

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 collaboren i s'han
interessat pel Centre, editem periòdicament un Full Informatiu.
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FINANCIACIÓ
AJUNTAMENT DE BARCELONA:
- Àrea de Serveis Socials del Districte (cessió locals).
- Serveis Personals Ciutat
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 Família

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

FUNDACIONS:
-

SANT PERE CLAVER

-

BANC D'ALIMENTS

-

HOSPITAL SANT PERE CLAVER

-

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

-

OBRA SOCIAL CAJA MADRID

-

OBRA SOCIAL CAIXA MANRESA

-

OBRA SOCIAL CAIXA TARRAGONA

-

CAIXA DE CATALUNYA

-

FUNDACIÓN JOSÉ TOMÁS

-

FUNDACIÓ FÈLIX LLOBET NICOLAU

-

FUNDACIÓ COTTET

-

FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS

EMPRESES:
-

ADMITEX

-

BARCELONA GESTIÓ ECONÒMICA IMMOBILIÀRIA

APORTACIONS PRIVADES
La vostra solidaritat s'ha concretat de forma diversa i variada: uns en espècies,
altres amb donatius econòmics, altres amb el seu temps lliure.

A tots:
MOLTES GRÀCIES
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INFORME AUDITORIA
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ANNEXES
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GRAFIQUES PIS D’ACOLLIDA AURA
Gràfica 1
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El nombre de persones ateses varia d’un any a un altre depenent del temps
d’estada de cada família.
Hem atès un total de 182 persones des de que es va iniciar el projecte, el que ens
dona un nombre de 13 persones per any.
A finals de desembre del 2010, hem pogut obrir un altre pis d’acollida, amb el que
aquest nombre augmentarà en successius anys.
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GRÀFICA 2
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Aquest gràfics ens mostren la franja d’edat de les persones ateses. Si parlem
d’infants, hem de destacar, que no només atenem infants petits, sinó que un gran
nombre d’aquest són fins als 14-16 anys.
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QUATRE VENTS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Durant el curs 2009 – 2010, diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò de les
nostres activitats donat la singularitat de les característiques dels nostres serveis.

15/10/2009

Com Ràdio

Entrevista amb la directora

16/10/2009

TV3

Reportatge del SAIF

Radio 4

Entrevista directora

19/04/2010

Cuatro

Reportatge del SAIF

14/06/2010

Diari Avui

Hores i hores fora de casa

Març 2010
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