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INTRODUCCIÓ 

 

Quatre Vents va iniciar les seves activitats l’any 1987. Els seus objectius principals són l’atenció a la 
petita infància, la família i la dona sense recursos econòmics.  Famílies en situació de vulnerabilitat, 
majoritàriament monoparentals o amb problemes de relació, sense suport familiar i/o social i  sense 
habitatge.  
 
Els nostres objectius són: 

 Facilitar una atenció integral a la infància i a la família en situació de risc social. 

 Acompanyar a la família i a la dona, sense llar, per aconseguir una vida digna i autònoma. 

 Dignificar a les persones excloses de la societat i ajudar-les a reintegrar-se amb tots els seus 
Drets. 

 Sensibilitzar els ciutadans dels problemes de la pobresa, per fer  realitat la solidaritat amb els 
col·lectius exclosos de la societat.  

 Denunciar causes de pobresa i d’exclusió de les persones i aportar propostes de solució a les 
Administracions.  

 
Els nostres valors són: 

 L’Atenció, com un procés actiu d’escolta i comunicació interpersonal. 

 Acceptació, acceptar en la seva totalitat a les persones tal i com són.  

 Respecte, de la història de cada persona, ritme i procés. 

 Personalització, a partir de les necessitats, demandes i capacitats, respectant el ritme de 
cada persona.  

 Diversitat, cada persona és única i irrepetible.  

 Dignitat de la persona, tot ésser humà té un valor, independentment d’altres persones. 

 Autonomia, cada persona ha de poder decidir sense imposicions ni dependències d’altres 
persones.  

 Voluntarietat, entesa com a generositat, disponibilitat i altruisme.      
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  SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I FAMÍLIES QUATRE VENTS (SAIF) DES DE 1987 

 
És un projecte, especialment socioeducatiu, d’atenció directa i global a infants i famílies en situació 
de risc social i/o pobresa.  OBERT les 24 hores de dilluns a dissabte, INCLOSES VACANCES ESCOLARS.  
És un projecte bàsicament de PREVENCIÓ. 
L’horari de 24h és per donar resposta a les necessitats familiars i facilitar l’accés al món laboral.  
Es tracta d’un projecte socioeducatiu per als infants i també per a les seves famílies. Els objectius 
amb els infants són la cobertura de les necessitats bàsiques, millorar la qualitat de vida i el 
desenvolupament dels seus aprenentatges: autonomia, interiorització d’hàbits, millorar la seva 
qualitat de vida cobrint necessitats bàsiques,  socialització… i amb la família, potenciar les habilitats 
parentals per a una millora de l’atenció i cura dels fills/es, oferir un suport emocional i personal, 
possibilitar l’accés al món laboral i/o formatiu, conciliar vida familiar i laboral, donar resposta a les 
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene... mitjançant beques i Xecs4Vents. 
Per a la situació familiar també ens proposem cobrir necessitats bàsiques i millorar la seva qualitat de 
vida, despertar la curiositat per aprendre i aconseguir desenvolupar l’autoconfiança, l’autonomia i la 
capacitat intel·lectual, així com potenciar les habilitats emocionals, com l’autoestima necessària que 
l’ajudi a construir una personalitat sana i equilibrada. 

DESTINATARIS  
Famílies amb infants fins a 5 anys, especialment monoparentals, sense feina i en situació de 
vulnerabilitat. Immigrants sense legalitzar la seva situació. 
Les famílies es beneficien d’una atenció directa amb assessoraments i donant  resposta a les      
necessitats d’aquests infants i les seves famílies d’una manera àmplia i personalitzada, sempre des de 
la vessant socioeducativa, arribant al major nombre possible.  
 
 

  
OBJECTIUS 
Generals  

 Pretén cobrir les necessitats bàsiques de la petita infància fins als 5 anys, millorar la seva 
qualitat de vida, perquè el desenvolupament d’estímuls que reben els infants durant els 
primers anys de la seva vida és important, és quan es forma la base de la seva futura 
personalitat.  

 També pretén millorar la situació familiar, en coordinació amb els Serveis i Entitats Socials 
derivants, mitjançant un suport personal i/o social a les famílies, reforçant les seves 
capacitats per consolidar un procés d’inclusió laboral i, en conseqüència, social. Amb les 
famílies és necessari realitzar un treball d’inclusió social per ser dels col·lectius més 
vulnerables i que actualment pateixen situacions més greus de pobresa i crisi familiar, amb 
les conseqüències negatives que suposa per als infants.  

 
Específics  

 Amb els infants 
o Detectar i pal·liar  possibles carències dels infants.  
o Afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats 

bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social, prevenint retards d'origen 
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sociocultural i trastorns de la personalitat que poden portar a l’absentisme escolar 
primer i a la marginació després. 

o Afavorir en l’infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i 
d’interpretació d’ell mateix i de l'entorn, tot facilitant l'adquisició d'uns instruments 
d’aprenentatge. 

o Potenciar el procés d’autonomia i socialització del nen/a perquè sigui capaç de viure 
unes relacions estables i afectives amb si mateix i amb els altres.  
 

 Amb la família 
o Oferir un horari flexible per poder compatibilitzar la vida familiar i laboral. 
o  Responsabilitzar a la família de les obligacions que suposa el fet de ser pares.  
o Ajudar a les dones a superar les mancances que tenen en la relació, educació i cura 

dels seus fills, mitjançant la formació sobre normes bàsiques d'educació sanitària, 
primers auxilis, nocions de puericultura: d’alimentació, higiene, sanitat, etapes 
evolutives del nens/es, i potenciar els recursos personals per millorar la relació 
mare/pare-nen/a. 

 
ACTIVITATS 
Els infants estan distribuïts per grups d’edats i cada un disposa d’una programació adequada.  
Procés d'adaptació. L'adaptació de l’infant al centre i de la família és un procés que es desenvolupa 
de manera diferent per a cada infant i cada família.  
Els infants aprenen jugant, amb activitats presentades com a jocs: experimentació amb diversos 
materials, danses, cançons, titelles, joc lliure al pati i a l’aula, i activitats  sempre experimentant amb 
les situacions diàries i a través de la interacció amb els altres. És un servei gratuït per a les famílies, 
no han de pagar cap  quota, però sí participar, com a contraprestació, en activitats de la Fundació, 
unes amb els infants i altres en un grup de dones.  
 
Les activitats són per educar i ajudar els infants a fer camí cap a la maduresa. Per aquest motiu ens 
plantegem estimular i optimitzar el desenvolupament global del nen/a, respectant la diversitat i les 
possibilitats de cada un d’ells.  Crear un ambient ric d’estímuls que ajudin als nens i nenes a 
desenvolupar-se físicament, emocionalment i intel·lectualment, perquè els primers anys de vida 
tenen una influència decisiva en el seu creixement.  Promoure un entorn de sentiments i afecte que 
aporti confiança i seguretat personal, tot treballant uns hàbits bàsics que permetin aconseguir 
l’autonomia necessària per adaptar-se primer a l’escola i després a la societat. 
Aspecte afectiu. Aprendre a estimar i respectar-se a si mateix i a partir d’aquí fer-ho també als altres. 
Activitats didàctiques. Creiem en l’aprenentatge a partir del joc, els contes, l’experimentació, 
l’exploració i la manipulació, sense oblidar en cap moment les emocions, els sentiments i l’afecte 
com a eines d’integració i interiorització de coneixements, mitjançant les programacions, sempre 
tenint en compte les necessitats dels infants, especialment perquè són fills de famílies en situacions 
de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social. 
Els continguts que es donen a l’aula varien en funció del centre d’interès, i estan definits en les 
programacions: Centre, Família, Cos humà, Tardor, Nadal, Joguines, Animals, etc. 
 
Aspectes intel·lectuals. Els infants han d’aconseguir un bon desenvolupament sensorial i perceptiu a 
partir d’un munt de recursos: joc simbòlic, imitació, joc heurístic; fer els seus aprenentatges 
significatius avançant dia a dia, i tenen necessitat de comunicació verbal i no verbal. Els infants 
aprenen tot jugant. A través d'activitats presentades com a jocs: danses, cançons, contes, titelles; 
experimentació amb materials com ara farina, aigua, sorra, pintura, etc.; situacions de joc 
planificades: panera dels tresors, joc heurístic, racons, joc simbòlic... Jugar per jugar: joc lliure i 
planificat al pati. 
 
Unitats complementàries. De forma coordinada i amb el personal qualificat, es realitzen unes àrees 
complementàries pel correcte desenvolupament dels nens/es: psicomotricitat, música. Reforç de les 
mancances dels infants mitjançant un PEI sempre que es consideri necessari. 
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Aspecte social. Els infants han de ser els protagonistes i valorar-se, per tant cal potenciar la relació 
amb el companys i iniciar-los a col·laborar amb els altres i els adults. 
Activitats festives. Durant l’any celebrem junts: pares, infants, famílies i centre, totes les festes 
tradicionals, amb una motivació i preparació especial: Castanyada, Nadal, Reis, Carnestoltes, Sant 
Jordi, Setmana Santa i Revetlla de San Joan. 
 
Contacte amb les famílies. Encara que el contacte informal entre pares/mares i educadores és molt 
freqüent, permet una comunicació immediata i traspàs d'informacions necessàries sense demores, 
també es realitzen reunions amb les famílies: 

 Reunió general amb totes les famílies a l’inici del curs per explicar el funcionament del 
centre, així com tots els tallers que s’organitzen. 

 Reunions per grups d’edat amb els pares i mares per explicar-los les activitats que 
desenvoluparan els seus fills durant el curs, incloses les desenvolupades al Casal.  

 
Coordinació amb els serveis i entitats socials derivants. 
Contactes amb la família. És fonamental per implicar-la en el procés, mitjançant la comunicació, amb 
entrevistes amb els educadors/es, amb la directora i les reunions per grups d’edat i reunió general. 
També es realitzen Tallers de motivació amb mares, el seu nom és el Punt de trobada. Un espai que 
té per finalitat facilitar l’intercanvi d’experiències a l’entorn de la criança i necessitats dels infants i 
potenciar la seva funció social i preventiva. Promou la millora de l’autoestima de les dones, la creació 
de xarxes socials i potencia grups d’autoajuda.  
Compartim el Joc. És un projecte de suport a la criança i educació dels fills i filles, centrat en els 
infants i orientat a les famílies, un espai amb un abordatge socioeducatiu des del treball grupal, 
considerant el grup com el motor potenciador de la integració. 
 
 

 
 

AVALUACIÓ 
Es realitza per grups d’edat dels infants i té les tres fases següents: 

 Avaluació inicial. Partim de la primera informació que dóna la mare/pare i de les 
observacions que realitza l’educadora durant el període d’adaptació. Intenta determinar les 
necessitats i coneixements previs de l’infant, quan entra al centre i també al començament 
d’un nou aprenentatge. 

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

 Avaluació final o sumatòria. Ens permet determinar si s’ha aconseguit, o no i fins a quin punt 
la cobertura de les seves necessitats i dels aprenentatges previstos. Per efectuar tot aquest 
procés d’avaluació s’utilitzen els següents instruments: 

o Registre d’aprenentatges i desenvolupament dels infants. 
o Observació dels infants, tant individual com grupal. 
o Entrevistes amb la família. 
o Intercanvi d’informació entre educadores i família. 
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o Tutories. 
o Reunions d'equip. 
o Atenció individualitzada. 
o Programació general i també individualitzada. 
o Jocs lliures i dirigits. 
o Atenció especial al període d'adaptació. 
o Aprenentatges preceptius. 
o Avaluació. 

  
INDICADORS 
Infant 

 Carències en la cobertura de necessitats bàsiques. 

 Carències en els hàbits bàsics d’alimentació, higiene i son. 

 Carències i/o deficiències físiques i/o psíquiques. 

 Mancances afectives i/o emocionals. 

 Dificultats d'aprenentatge. 

 Assumeix adequadament els aprenentatges bàsics. 

 Sap comportar-se d’acord amb les normes bàsiques. 

 Inicia a ser pacient en les tasques. 

 Inicia a ser constant en les tasques que realitza. 

 Comença a descobrir el seu cos. 

 Comença a conèixer i controlar el seu cos. 

 Inicia una autonomia personal. 

Família 
 Si accedeixen al món laboral, es concilia la vida familiar i laboral. 

 Mancances en el coneixement del fill/a. 

 Mancances en el coneixement dels hàbits bàsics. 

 Carències d’afectivitat, higiene, alimentació, son i joc. 

 Mancances en la pròpia responsabilitat de pares. 

 Tipus de relació mare/pare-fill/a. 

 Tipus de conflicte familiar. 

 Si manté contacte periòdic amb l’educadora del fill/a. 
 

RESULTATS  
Infant 

 Cobertura de les necessitats bàsiques 100% 

 Millora de la qualitat de vida de l'infant 100% 

 Derivacions realitzades a especialistes 10% 

 Han assolit hàbits bàsics: alimentació 100%, higiene 90%, son 80% i ordre 85% 

 Millora de l'evolució de l'infant 95%  

 Evolució adequada a l'edat de l'infant 95% 

 Adquisició dels aprenentatges adequats a cada edat 75% 

 Utilitzar formes socials de salutació i comiat 95% 

 Interès a participar en jocs i activitats 75% 

 Comprensió d'ordres senzilles 90% 

 Progressió en el llenguatge oral 100% 

 Control progressiu del propi cos en els desplaçaments 95% 

 Iniciar en l'esforç davant les pròpies necessitats 70%                        

  Respectar les normes senzilles de convivència 90% 
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Família 
 Accés al món laboral.  

 Conciliació vida familiar i laboral 90% 

 Millora del coneixement dels fills/es 64% 

 Millora del coneixement dels hàbits bàsics de l’infant 76% 

 Millora del coneixement de les necessitats afectives, d’higiene, alimentació, son i joc dels 
seus fills 76% 

 Millora de la relació mare/pare-infant 76% 

 Assumir la importància del contacte amb l’educadora 63% 

 Han demanat assessorament 52% 
 

 
TOTAL BENEFICARIS DEL PROJECTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96                               

dones han participat 

als tallers  

168                 
infants atesos 

165 
famílies 
ateses 

333               

beneficiaris en total 
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PROJECTE LLAR DE RECUPERACIÓ 

 

Pretén ser un suport a la família, especialment monoparental, i essencialment a la dona, per tal que 
pugui accedir i/o conservar una feina de per si precària, però necessària, per sortir de la situació de 
pobresa. És un projecte que permet  continuar conciliant  la vida familiar i laboral i també  de 
prevenció en l'àmbit de la salut d'un col·lectiu especialment vulnerable com és la petita infància i que 
contempla  la participació activa de la família. 

DESTINATARIS  
Projecte per a infants malalts, de malalties comunes.  
Infants amb una atenció i seguiment de la salut deficitària i negligent, sent, per tant, imprescindible 
la participació activa de la família, per tal que la millora d'atenció sigui adequada i rellevant. La mare 
ha d’involucrar-se en la cura, l’atenció de l’infant, la continuació del tractament  i portar el seu fill/a 
al pediatre quan s’escaigui. 
Famílies, especialment monoparentals, fonamentalment dones, sense xarxa social ni familiar, en 
situacions d’exclusió social, amb infants de 3 mesos fins a 4 anys, amb malalties comunes que no 
poden estar a l’escola, però no suficientment greus per a una hospitalització. 
Famílies que treballen, amb pocs recursos econòmics i gran precarietat laboral. 

 

OBJECTIUS 
Conciliar la vida  laboral i familiar, molt necessària per a les famílies en risc d'exclusió al haver de 
mantenir les seves feines, precàries quasi sempre. 
Potenciar l'atenció i cura, la promoció de la salut dels infants i la participació activa de la família, que, 
al mateix temps, ha suposat una millora significativa i qualitativa en l’atenció general als seus fills, i, 
en particular, de la pròpia malaltia, evitant contagis, recaigudes i cronificació.  
Oferir una atenció sanitària adequada, amb continuïtat i permanència en el temps, especialment, en 
la petita infància.  
Facilitar la  conservació del  lloc de feina, a la mare,  com a conseqüència d’una  malaltia no greu.  

ACTIVITATS 
Donades les característiques del projecte, les activitats han depès inicialment del diagnòstic mèdic, 
no obstant, la implementació i metodologia del projecte ha seguit sempre una mateixa seqüència 
d’aplicació i cronologia. 
S’ha produït una participació activa, responsable i compromesa per part de les famílies en totes 
aquelles accions indispensables o activitats rellevants a través de les quals s’ha executat el projecte, 
fet que ha permès que les mares hagin pogut involucrar-se de forma integral i responsable en tot el 
procés de millora de la salut i atenció dels infants que patien malalties comunes.  
Recepció de l’infant malalt, sempre i sense excepció, amb el diagnòstic pertinent del metge/pediatre. 
Aquest procés ha implicat la rebuda de l’infant, la formalització de la inscripció, l’ingrés a la Llar de 
Recuperació perquè la mare pugui continuar amb la seva responsabilitat laboral, de formació, 
recerca de feina... Inici de les seves cures i atencions i, finalment, començar a sensibilitzar a la mare 
sobre la malaltia i sobre la importància de la seva participació activa en tot el procés per tal de 
remetre-la, eliminar-la i evitar les recaigudes i cronificacions potencials. 
Hem seguit l'evolució de cada infant de manera individualitzada i exclusiva.  
Dins del possible, i sempre, evidentment, tenint en compte el grau o el moment precís de 
desenvolupament i evolució de la malaltia, hem promogut la creació d’un clima en què els nens i 
nenes, hagin estat distrets i estimulats amb activitats lúdiques apropiades i adaptades per al seu 
estat de salut. 
Hem contactat amb les mares permanentment sobre  l’evolució dels infants, donant-los, en tot 
moment, orientacions i indicacions sota supervisió professional, sobre els aspectes d’atenció, 
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curatius i preventius de la malaltia del seu fill/a, aclarint dubtes, qüestions, incerteses, etc., sobre les 
necessitats del seu fill/a. 
S’han seguit les mesures sanitàries i higièniques profilàctiques pertinents, per tal d’evitar contagis o 
d’altres complicacions. 
Hem proporcionat alimentació adient, pertinent i ajustada segons les necessitats i l’estat de salut de 
cada nen/a. La nostra atenció individualitzada a tots els nens i nenes ha estat basada en afecte, 
calidesa i sensibilitat que han requerit en totes i cadascuna de les fases del procés. 
Hem administrat els medicaments a les  hores indicades i segons les indicacions pertinents, anotant 
cada dosi subministrada a la fitxa del nen, hem mesurat la febre i anotat tots els detalls a la fitxa. 
Totes les indicacions mèdiques han estat seguides i respectades escrupolosament, i hem pres nota 
del seu degut compliment. 
S’ha fomentat una participació activa i positiva de la mare en tot el procés, responsabilitzant-la tant 
de la cura i atencions durant la malaltia, com, posteriorment, en els aspectes preventius per evitar 
recaigudes i cronificacions. Això ha estat possible mitjançant xerrades, trobades formals i reunions.  
S’ha realitzat una atenció individualitzada, afectiva, adient i professional als infants en funció de les 
seves necessitats. 
 

 

 

 

AVALUCIÓ 
Donades les característiques específiques d’aquest projecte innovador i únic, l’avaluació per tal 
d’adaptar-la en tot moment a les necessitats reals del nen/a i de la família, l’hem fet seguint les tres 
fases següents: 

 Avaluació inicial. S’ha partit de la primera informació que ens ha donat la/el mare/pare, de 
l’informe i diagnòstic del pediatra i de les observacions que ha realitzat l’educadora durant el 
temps de permanència de l’infant a la Llar. Hem intentat en aquesta fase inicial, determinar 
les necessitats i coneixements de la mare i el pare respecte la salut del fill/a. Ha estat també, 
el moment que comença l’aplicació del tractament corresponent, pertinent i competent, 
sempre sota l’atenta supervisió i observació de l’educadora corresponent. Hem establert i 
definit les necessitats de l'infant i de la mare i el pare. 

 Avaluació formativa. Consta de tota la informació que ha  registrat l’educadora i que ens ha 
permès  veure el procés de la malaltia  de l’infant i  ajudar a la mare a millorar l’atenció cap el 
seu fill/a pel que fa a la cura i prevenció de la malaltia. 

 Avaluació final o sumatòria. Ens ha permès determinar si s’ha aconseguit o no, i fins a quin 
punt, la millora de la salut de l' infant. 

Per efectuar tot aquest procés d’avaluació hem utilitzat els següents instruments: 

 Registre de l'estat de salut.  

 Observació activa i participativa de l'infant. 

 Entrevistes amb la família. 

 Intercanvi d’informació entre educadores i família. 

 Atenció individualitzada. 

 Registres d’evolució de l'infant.   

 Avaluació. 
 

RESULTATS 
La valoració sobre l’impacte del projecte és summament positiva, voldríem destacar els següents 
resultats que han incidit directament en la potenciació i desenvolupament de la capacitació de les 
mares pel que fa a l’atenció dels seus fills/es, la millora de la sensibilització en temes de salut i 
prevenció i una major qualitat de vida en termes d’integració social i igualtat d’oportunitats: 
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 Totes les mares participants del projecte, han pogut conciliar millor, i de forma més efectiva, 
pràctica i eficient, la vida familiar i laboral. 

 Cap mare ha hagut de deixar la feina definitivament, temporalment o esporàdicament amb 
absències intermitents, la qual cosa ha afavorit la seva estabilitat laboral en la conservació 
del lloc de feina, la garantia d’uns ingressos mínims, o la recerca activa i continuada de feina. 

 S’ha aconseguit que la participació de la família (mare) en tot el procés de millora de la salut 
de l'infant hagi estat responsable, rigorosa, perllongada i sostinguda en el temps.  

 Les mares han interioritzat una sèrie de competències fonamentals per a la potenciació de 
les seves capacitats i habilitats a l’hora de cuidar i atendre als seus fills/es, amb la millora dels 
coneixements sobre les mesures preventives i curatives quan els seus fills/es esdevenen 
malalts/es. 

 Han efectuat un procés de sensibilització i de responsabilitat activa respecte els seus fills, 
conscienciant-se de la importància d’un bon tractament i de la seva aplicació rigorosa i 
racional davant la malaltia, així com també, del coneixement de mesures curatives i 
preventives per evitar recaigudes, contagis i cronificacions.  

 Les mares han adoptat una actitud i participació activa tant davant els problemes de salut de 
l’infant, com en la recuperació dels seus fills amb una continuació correcta del tractament a 
casa seva. 

 Les mares han adoptat una actitud més responsable pel que fa a les visites  als serveis 
d’urgència. Hem aconseguit que, en la majoria dels casos, ja no es deixin portar per actituds 
alarmistes o negatives assistint quasi amb quotidianitat, i, en canvi, ara, al haver rebut 
formació, informació, eines, coneixements i pautes d’actuació, hagin forjat un criteri que les 
permeti davant qualsevol contingència de salut, actuar amb més calma i serenor. 

 Els nens i nenes han millorat sensiblement el seu estat i els seus hàbits de salut. 

 Els nens i nenes que han esdevingut malalts s’han recuperat en un temps adequat, gràcies a 
un tractament adient, ben temporitzat i aplicat. El tractament ja sigui de prevenció o cura 
s’ha efectuat amb rigor, respectant dosi, temporització, una correcta aplicació,etc., la qual 
cosa ha provocat que no hi hagi hagut recaigudes, ni contagis a tercers, ni ingressos 
hospitalaris, ni d’altres complicacions derivades. 

 Hem aconseguit escurçar el període de la malaltia i la convalescència el màxim possible. 

 Hem contribuït a superar la desigualtat entre dona i home a la llar familiar. 

 Les beques de productes d'higiene, alimentació i neteja ha estat un gran suport per a les 
famílies. 

TOTAL BENEFICARIS DEL PROJECTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 infants i les seves 

famílies han estat els 

beneficiaris 
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PROJECTE SERVEI D’ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA DE 
FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL NOU HORITZÓ (NH). Des de 2004-2005 

Té com a finalitat la integració social i/o laboral d’aquestes famílies a la societat. Funciona tot l’any, 
excepte el mes d’agost, en horari de 9 a 14h. 
 

DESTINATARIS  
Total  FAMÍLIES  que han estat  ATESES durant el  curs (siguin pocs o molts dies): 38 famílies i 43 
infants, fent un total de  81 beneficiaris. 

 Famílies, especialment monoparentals, amb fills/es  a càrrec. 

 Manca de recursos personals. 

 Manca de recursos econòmics. 

 Manca de feina o feina precària. 

 Famílies monoparentals o amb poc suport de la parella.  

 Inestabilitat d’habitatge.  

 Poca o nul·la xarxa social. 
A nivell personal es detecten també importants mancances afectives, una baixa autoestima i 
valoració d’una mateixa. 
La situació té com a resultat rares i excepcionals possibilitats de sortir de l’ambient domèstic, 
mantenint poques relacions fora de l’espai privat, presentant, en conseqüència, força dificultats per 
assolir la seva  integració. 
A totes aquestes situacions hem d’afegir les dificultats lligades al fet de ser dones, ja que pateixen 
sovint discriminació per raó de gènere, ja sigui en el seu país com en el país d’acollida. A moltes els  
agradaria treballar, però les circumstàncies personals, familiars, socials i administratives ho 
impedeixen o al menys ho dificulten. 

 
OBJECTIUS 
Potenciar la integració progressiva i total en la societat de les famílies i persones en situació i risc de 
discriminació i/o d’exclusió social, mitjançant actuacions i estratègies destinades a augmentar la seva 
capacitació i habilitats personals, que els permeti una millor i més ràpida integració social i accedir al 
món laboral.  
Aportar elements formatius i socioeducatius, que suposi millorar la qualitat de vida de les famílies, 
mentre els seus fills/es, al mateix temps, gaudeixen d’una atenció personalitzada, integral amb 
aprenentatges adequats a la seva edat, necessitats i moment evolutiu.   
Potenciar el nucli familiar a partir d’un suport socioeducatiu específic i integral que contempli la 
realització d’activitats familiars conjuntes o individuals per afavorir també, d’aquesta manera, la 
situació, la relació i el vincle amb els infants. 
 

ACTIVITATS 
Es segueix una programació en funció del grup de persones beneficiàries: 

 Hi ha una atenció personalitzada amb la família, assessorament, informació i orientació 
laboral, introducció a la cultura catalana i espanyola, celebració d’aniversaris i festes 
tradicionals, visites culturals i excursions, seguiment de la salut de l’infant, assessorament 
sobre les necessitats dels infants, tallers de català i castellà, servei de bany i bugaderia, servei 
de menjador per a l’Infant i la mare. 

 Grups de dones per potenciar les responsabilitats familiars, millorar l’autoestima i autonomia 
de la dona i  potenciar  grups  d’autoajuda.  

 Formació sobre les necessitats bàsiques de la infància. 

 Activitats mares-nens/es per millorar l’atenció i cura  de l’infant. 

 Formació en els aspectes de sanitat, higiene, alimentació, son i la relació pares/fills, 
especialment mare-fills. 

 Intercanvi de coneixement de les diferents cultures. 

 Activitats mare-nen, educatives i lúdiques. 
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 Celebració de les festes tradicionals. 

 Integrar les famílies en el seu entorn, mitjançant visites culturals i excursions. 

 Activitats individualitzades en funció de les necessitats personals de dones i fills. 

 Menjador per millorar l’alimentació dels infants. Les mares rotativament elaboren els 
menjars per als infants propis i d’altres mares. 

 Taller de cuina. 

 Coordinació amb els serveis i entitats socials derivants. 
 

 
 

TALLERS 
Amb les mares 

 Es  realitzen tallers de cuina, manualitats,  i grups de dones amb finalitat d’autoajuda. 

 Borsa de feina per inserir a les famílies en el món laboral mitjançant assessorament, 
informació i orientació laboral, confecció de CV, recerca de feina, formació per fer 
entrevistes i seguiment (objectiu que  les famílies puguin deixar els infants en el SAIF Quatre 
Vents). 

 S’ha fet  ENTREGA SETMANAL D’ALIMENTS de primera necessitat: oli, llet, arròs, pasta, fregit, 
cigrons, llenties, pinya en almívar, galetes i cereals. 

Amb el nen/a 

 Facilitar la seva integració escolar i social. 

 Cobrir les seves necessitats bàsiques. 

 Adquirir els hàbits bàsics: higiene, sanitat, alimentació, son, etc. 

 Jocs educatius i lúdics. 

 Possibilitat de relacionar-se amb altres nens/es. 

 Atenció afectiva personalitzada. 

 Seguiment sanitari. 

 
 

 

 
 
 



15 
 

TOTAL BENEFICARIS PROJECTE I BEQUES CONCEDIDES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43             

infants atesos 

38                

famílies ateses 

 

415 beques                 

cost total 4.150€ 

 

81                        

beneficiaris en 

total 
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PROJECTE PISOS D’ ACOLLIDA AURA (PA). DES DE 1995 

 
Els Pisos d’Acollida Aura estan destinats a dones amb fills/es sense  habitatge i/o sense recursos 
econòmics, i víctimes de violència de gènere. Els pisos d’Acollida 1 i 2 van iniciar la seva activitat l’any 
1995 i 2010 respectivament, i els pisos d’inclusió Aura 3 i 4 van iniciar la seva activitat al juliol de 
2013. Els pisos donen servei els 365 dies de l’any, l’àmbit geogràfic d’atenció pot ser tota Catalunya, 
en funció de la problemàtica de les dones, i com a característica especial s’acull a dones amb fills/es 
fins a 17 anys. 
La orientació i seguiment per legalitzar la  situació  personal és un treball que afavoreix i dóna 
seguretat a la dona. Aconseguir tenir legalitzada la seva situació al país. 
El temps d'estada al pis s'estableix en funció del procés que realitza cada dona. Per tant, cal 
personalitzar-lo al màxim, realitzant-se les pròrrogues de la estància en la vivenda mitjançant 
revisions trimestrals, conjuntament amb la pròpia dona, en què es valora el pla de treball establert i 
el procés aconseguit. 
La finalitat principal és que quan deixin el pis d' acollida puguin accedir a un habitatge propi que els 
permeti augmentar la pròpia autonomia i integració en la societat. 

DESTINATARIS 
Dones amb fills/es, fins a 17 anys. És un projecte de continuïtat que té una característica important 
perquè accepta dones amb fills i filles fins a 17 anys. 
Durant l'estada al pis es cobreixen les necessitats bàsiques de la dona i dels fills/es: alimentació, 
higiene, afectivitat...  
 

OBJECTIUS 
Amb les dones 

 Proporcionar refugi anònim, digne, autònom i temporal a dones amb fills/es que han patit 
maltractaments i/o pateixen una situació de desemparament, manca d’habitatge i pobresa. 

 Fer  un  treball en xarxa entre entitats de dones, afavorint  l'intercanvi d'experiències,  l'accés 
a  activitats que promoguin  espais de debat, de relació, de coneixement, d'ajuda mútua, 
encaminades a potenciar l'empoderament de la dona, per tal que pugui prendre decisions per 
ella mateixa. 

 Pal·liar les carències afectives, emocionals i econòmiques, fomentant la responsabilitat i la 
independència en totes les vessants de la seva vida, oferint un marc estable per a l’assumpció 
de les responsabilitats familiars i personals, potenciant la millora en l’atenció i cura dels 
infants, desenvolupant la capacitació i enfortiment de la dona en les diverses accions. 

 Realitzar una atenció socioeducativa i formativa amb les dones dins la llar i  posant al seu 
abast els recursos necessaris per accedir al món laboral i l'accés a un habitatge digne, com el 
primer pas per la integració social, així com el rebuig de tota mena de discriminació i/o 
violència de gènere, defensant els drets i deures de les dones i dels seus fills/es. 

 Convertir els pisos d’acollida en un suport integral, complet i de mig/llarg termini  
excepcional. 

Amb els infants 
 Potenciar el procés d’autonomia i socialització de l’infant perquè sigui capaç de viure unes 

relacions estables i afectives amb si mateix i amb els altres. 

 Afavorir en l’infant el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i 
d’interpretació d'ell mateix i de l'entorn, tot facilitant l'adquisició d'uns instruments 
d’aprenentatge. 

 Aconseguir que tots els nens visquin un seguit d’experiències positives que els ajudin en el 
seu futur desenvolupament i integració. 

 Assegurar que totes les seves necessitats bàsiques quedin cobertes (higiene, alimentació, 
escolaritat, afectivitat...) 
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ACTIVITATS 
Tenen com a finalitat potenciar les capacitats personals de les dones, la pròpia autoestima i la seva 

autonomia en les diferents àrees de la vida. 

També fomentar una bona relació entre els diferents nuclis familiars. 

Es realitza un pla de treball individualitzat en funció de les necessitats de cada família i es prioritzen 
unes o altres activitats en funció de la personalitat i necessitats de cadascuna.  
Procés d’entrada. Totes les famílies venen derivades de Serveis Socials i/o entitats socials, mitjançant 
un informe de derivació. 

Amb les dones 
 Activitats individualitzades. Tenen com a finalitat principal el suport emocional i, mitjançant 

tutories, potenciar les capacitats personals, millorar l’autoestima, l’autonomia de la dona, les 
habilitats parentals i la bona criança dels fills/es.  

 Assessorament i/o acompanyament en lo referent a gestions. S’ha assessorat i/o orientat 
sobre gestions diverses: convenis reguladors, tràmits amb les Administracions Públiques i 
Privades. Quan és necessari es fan acompanyaments, valorant els motius amb la finalitat de 
potenciar la seva autonomia. Suport en la recerca de feina o curs: s’han fet les derivacions, 
coordinacions i consultes necessàries amb els professionals referents. 

 Suport en la recerca d’habitatge. S’ha assessorat i acompanyat en diverses gestions per fer 
sol·licitud de pisos de protecció oficial, empreses i recerca per Internet...  

 Potenciació d’hàbits personals. S’han potenciat els hàbits relacionats amb la cura personal 
com a mitjà per potenciar l’autoestima i la importància d’una bona alimentació.  

 Potenciació de les tasques de la llar. Hem potenciat els aspectes relacionats amb 
l’organització de la vida quotidiana: horaris d’àpats, tasques de neteja, ordre i normes 
bàsiques de convivència. 

 Promoció de l’estalvi. S’ha potenciat l’estalvi i orientat en una bona administració dels 
ingressos mínims i, si cal, un control de les despeses. Si la família no té cap ingrés econòmic, 
quan és possible, la Fundació assumeix temporalment totes les despeses del nucli familiar. 
També s’han fet beques de bolquers i de productes d’alimentació, higiene i neteja mitjançant 
els Xecs4Vents.  

 Responsabilitzar-se de les opcions de vida i assumir conseqüències: Es donen a conèixer 
diferents alternatives, davant els seus problemes, per ajudar a prendre decisions.  

Amb els infants 

 Suport emocional. És un suport bàsic en alguns nens/es que per les experiències viscudes 
han estat desorientats/des, inestables en molts moments.  

 Seguiment de la relació mare-fills i filles. S’ha potenciat la relació maternofilial per millorar la 
cura dels menors orientant amb diferents aspectes: etapes evolutives, la contenció, posar 
límits i totes les que van sorgint i en funció de cada nucli i edat dels infants.  

 Reforç escolar. Amb dues nenes adolescents que van a una escola especial i no tenen deures, 
s’ han fet uns dossiers per ajudar-les amb les matèries que tenen més dificultat.  

 Transmissió d’una educació no sexista. S’ha treballat l’educació i la igualtat de sexes. 
 Activitats grupals. Són activitats amb uns objectius  socioeducatius, lúdics i culturals. 

 Assemblees. L’assistència de les dones és obligatòria. És un espai per a la comunicació i el 
diàleg entre totes, i la periodicitat s’intenta que sigui setmanal. Es fan dos tipus 
d’assemblees: 

o Monogràfica. Com un espai de confiança on es reflexiona sobre diferents temes 
d’interès per a les dones. Vol ser també un espai d’ajuda mútua entre elles i de 
resolució de conflictes i/o malentesos que puguin haver. 

o D’organització de la vida quotidiana. Es realitza la distribució de les tasques i torns i 
dels pactes que puguin fer entre elles i que pot afectar l’organització quotidiana del 
pis. 

o Es conciencia de la importància dels nostres actes pel medi ambient i el reciclatge. 
o Es motiva a mares i fills/es per anar a la biblioteca, amb acompanyaments puntuals. 
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AVALUACIÓ 
L’avaluació es realitza per grups d’edat dels infants i té les tres fases següents: 

 Avaluació inicial. Partim de la primera informació que dóna la mare/pare i de les 
observacions que realitza l’educadora durant el període d’adaptació. Intenta determinar les 
necessitats i coneixements previs de l’infant, quan entra al centre i també al començament 
d’un nou aprenentatge. 

 Avaluació del procés. Té com a finalitat conèixer el procés de la dona i dels infants, ens 
permet proporcionar-li el suport més adequat a les seves necessitats i parteix de les 
observacions realitzades. 

 Avaluació final o sumatòria. Ens permet determinar si s’han aconseguit o no, i fins a quin 
punt, els objectius proposats. Aquesta avaluació es pot portar a terme mitjançant el registre 
d’observacions, des de l’inici del procés i en conjunt ens permet veure i analitzar l’evolució 
de tot el nucli familiar i per tant adaptar el pla de treball a les situacions noves que es 
presenten. 

Es fa un seguiment temporal dels nuclis familiars que han sortit del pis. Donada la relació intensa de 
les dones amb les educadores i el grau de confiança establert es decideix mantenir un seguiment 
temporal, fer una separació progressiva i no sobtada. 
Avaluació general amb percentatges, amb les dones: 

 Hem ofert suport emocional 100% 

 S'han pal·liat les carències afectives i emocionals  100% 

 Millora de l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses 50% 

 Millora  del coneixement de les etapes evolutives dels infants 40% 

 S'ha informat i orientat en temes laborals, legals... 100% 

 Ha millorat la capacitat de realitzar tràmits i gestions 85% 

 Han millorat  els  hàbits alimentaris 75%  

 Potenciar la convivència 50% 

 Acceptació de  la seva situació personal  20% 

 Millora de la responsabilitat del seguiment escolar 80% 

 Capacitat per prendre  autònomament les seves decisions 20% 

 Millora l’atenció dels infants en els hàbits d’alimentació, son, ordre...  90% 

 Fomentar la bona convivència  100% 

 Promoure  un ambient tranquil, estructurat, segur i equilibrat. 100% 
 
Avaluació general amb percentatges, amb els nens i nenes:  

 Hem ofert  suport emocional 100% 

 Interioritzar els hàbits bàsics 80% 

 Millora de  l’autonomia dels nens/es 100% 

 Millora del respecte de les persones i de l’entorn 100% 

 Potenciar una bona convivència 100% 

 Millora dels  vincles familiars i afectius 100% 

 Recolzar l’etapa de l’adolescència i la sexualitat 100% 

 Reforçar i pautar l’hàbit i les tècniques d’estudi 90% 

 Potenciar la recerca laboral 100% 
 

TOTAL BENEFICARIS DEL PROJECTE I BEQUES CONCEDIDES 
 
 
 
 

 

10 dones i              

11 infants 

atesos 

320 
Xecs4Vents 
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METODOLOGIES 

 
 
Es fonamenta en la corrent pedagògica del constructivisme, que afirma que el coneixement de totes 
les coses és un procés mental de la persona, que es desenvolupa de manera interna a mesura que 
aquest obté la informació i interacciona amb el seu entorn, com un procés de construcció de 
significats. Partint dels coneixements i necessitats previs de la família i dels infants tracta d’atendre 
les necessitats detectades i donar respostes efectives, individualitzades i exclusives. 
Les activitats  que es realitzen  responen a les demandes de les pròpies dones i a les necessitats dels 
infants, en funció de cada projecte. 
 
Les estratègies metodològiques són: 

 Atenció individualitzada en funció de les necessitats personals de dones i fills. 

 Observació participativa per afavorir la descoberta del desenvolupament de les mares i dels 
propis  fills i filles, donant importància a la interpretació de les demandes de mares i infants 
per poder oferir-los respostes adequades i experiències estimulants tot comentant els 
progressos dels infants i de les famílies, les seves característiques,  ampliant el coneixement 
que té la mare del fill/a i donar a conèixer les evolucions dels nens i nenes. 
 

Posteriorment i segons les característiques del nucli familiar, s’elabora el Projecte Educatiu Individual 
(PEI), ja encaminat a treballar l’autonomia del nucli familiar a tots els nivells i poder recolzar a la dona 
en la recerca d’una estabilitat a nivell laboral, d’habitatge, amb les relacions, amb la família, etc., per 
tal d’afavorir la sortida del nucli de la manera més adient possible. 

Les estratègies metodològiques més utilitzades, en funció de cada dona, són: l'observació 
participativa, l’observació d’equip, l'escolta activa, l'empatia, el modelatge, la mediació per a la 
resolució de conflictes, el reforç positiu, el registre i l’anàlisi de la informació que recull l’educador/a, 
entrevistes. 
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SERVEIS DE LA FUNDACIÓ QUATRE VENTS 

 

SERVEI DE MENJADOR 
Es tracta d’un servei per donar suport a aquelles famílies amb necessitats econòmiques que no 
poden suplir una bona alimentació als seus Infants. També, un suport per a aquelles famílies que 
necessiten un acompanyament en el procés d’alimentació del seu fill/a  per tal de treballar els hàbits, 
rutines i límits.   

 
 
SERVEI DE BANY I BUGADERIA 
És un servei destinat a aquelles famílies que hagin de donar resposta a la necessitat d’higiene. 
També, poden rentar la roba. Es tracta d’un servei destinat a aquelles famílies que no disposen 
d’aigua a la llar o de productes de neteja.  
 

 
 
BORSA DE TREBALL 
Es tracta d’un servei que oferim a les famílies de la Fundació per tal de potenciar  la seva inserció al 
món laboral.  

 
 
BEQUES I XECS4VENTS 

Tots els infants han estat becats amb bolquers. S’han donat bosses de menjar quinzenalment. 
Les famílies han pogut demanar beca per productes d’alimentació, higiene i neteja. 

 
TALLERS 
Informàtica. Alfabetització. Llengua catalana i castellana. 
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IMPACTE SOCIAL DE LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ ANY 2016 

 
La Fundació ha considerat sempre necessària la transformació social, és a dir, la millora del context 
en el qual creixen i es desenvolupen les persones, per això defensa els Drets dels Infants i de la 
Família, perquè estem convençuts del valor de les accions socioeducatives com a instrument de canvi 
social, de creixement personal, i possibilitador d’igualtat d’oportunitats. 
 
Les actuacions de la FUNDACIÓ QUATRE VENTS han tingut  unes conseqüències positives en  infants i  
famílies. Gràcies a  les activitats socioeducatives realitzades s’ha facilitat l’accés al mercat laboral i/o 
formatiu,  han pogut conciliar la vida familiar i laboral i altres han pogut conservar la feina pel fet 
d’entrar els seus fills al SAIF i a la Llar de Recuperació. L’accés als pisos de la Fundació ha estat un 
suport emocional i formatiu envers els fills i filles i també per als infants adolescents. Els tallers han 
suposat un reforç per millorar la xarxa social i l’autoajuda. Les beques han donat suport econòmic a 
les famílies.  
 
Ens ha fet adonar-nos, mitjançant l’avaluació quantitativa, que és útil i necessària, tant 
educativament com socialment, i és el que dóna sentit a totes les activitats de la Fundació. 
 

DADES DE L’IMPACTE SOCIAL DE FUNDACIÓ QUATRE VENTS   DURANT L’ANY 2016  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

222        

infants 

213       

famíles 

435              
beneficiaris 

atesos 

3855        

Xecs4Vents 
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 FINANÇAMENT 

 

També cal valorar les aportacions de les administracions: local, auronòmica i estatal. 

El pressupost de l’any 2016 va ser de 597.274,92€ 

Finançament públic:  448.846,96€ 

Finançament privat. 149.111,50€  

            

 

Donatius privats que han recolzat els projectes de la Fundació: 

          

         

 

Parròquies, Congregacions, Empreses i particulars. 

La vostra solidaritat s’ha concretat de forma diversa i variada: uns en espècies, altres amb donatius 

econòmics i els voluntaris amb el seu temps lliure. 

 
                     

 GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES! 
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