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1.- INTRODUCCIÓ
El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre, som un equip
multidisciplinari format per professionals dels àmbits de l’educació social, la psicologia, el
treball social i la integració social. Un dels àmbits d’intervenció del SIS és l’acompanyament
intensiu amb les famílies.
Objectius:
•

Proporcionar a les famílies suport, orientació, assessorament en la criança i educació
dels seus fills/es.

•

Oferir espais individuals o grupals per treballar el vincle amb els progenitors, les
habilitats parentals, la relació amb els iguals, l’educació emocional i la gestió de les
emocions.

•

Prestar els serveis necessaris adaptats a la realitat de cada família: “Espai Abraçades”,
“Cafè en Família”, “La Tribu”, franja 16-18, grups i dinàmiques familiars.
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2.- ORGANITZACIÓ
Els destinataris són famílies amb fills/es d’entre 0 i 18 anys, derivades des de EBASP i EAIA.
Ens coordinem periòdicament amb els/les professionals de l’EBASP i EAIA per tal de treballar tots en
la mateixa direcció i fer un seguiment.

Ens hem distribuït el territori per tal de facilitar la feina i atendre amb major rapidesa als
usuaris dels serveis i hem cregut convenient que estigui la figura del psicòleg en totes les
poblacions.
Per portar a terme aquests serveis, s’acorda amb cada població l’espai més apropiat per dur
a terme les activitats programades, mirant en tot moment d’optimitzar els recursos de la
comunitat (escoles, ajuntaments, biblioteques, instituts, CAP’s, centres cívics, etc).
Els referents ubicats per localitats es distribuiran de la següent forma:
•

Imma Bernat i Cinta Valmaña són les referents de L’Ametlla de Mar i l’Aldea

•

Imma Bernat i Marta Llaó són les referents de Camarles i Benifallet.

•

Ana Blasco i Marta Llaó són les referents de Deltebre, Aldover, Xerta, Tivenys i
Alfara de Carles.

•

Nuri Salamó i Cinta Valmaña són les referents de Roquetes, Paüls, L’Ampolla i El
Perelló.

Aquest acompanyament és individualitzat per a cada situació familiar, les professionals ens
adaptem a les necessitats, demandes i horaris de cada família.
Actualment, hem atès un total de 36 famílies de tota la comarca del Baix Ebre, les quals 32
han estat derivades des del EBASP i 4 des de l’EAIA.
Coordinacions:
Periòdicament ens hem coordinat amb l’EBASP i/o EAIA referent de cada població.
Hem realitzat coordinacions amb altres equips i/o professionals (escoles, CSMIJ, CSMA,
CDIAP...) amb la mesura que hem cregut oportuna.
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3.- CALENDARI
Dies i horari:
La temporalització dels acompanyaments són 6 mesos, prorrogables fins a 1 any.
Ens citem amb les famílies de forma setmanal a l’inici, i ho espaiem a quinzenalment;
adaptant-nos a les necessitats i els horaris de les famílies.

4.- TEMÀTIQUES
Que hem treballat
Es realitzen un conjunt d’actuacions dirigides a donar a les famílies el suport necessari per
poder millorar la relació familiar, mitjançant el treball individual o en grup, l’adquisició
d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats
relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.
La cobertura de les necessitats és responsabilitat de la família, com a primer agent
socialitzador, un sistema i nucli bàsic per al desenvolupament de la infància i l’adolescència.
Per aquest motiu, el SIS vetlla per millorar les competències parentals de les famílies per tal
de tenir cura, protegir i educar els seus fills/es, assegurant un desenvolupament
suficientment sa en l’àmbit personal, social i afectiu dels seus fills i filles. Les capacitats
parentals fonamentals són la capacitat de vinculació amb els fills, l’empatia, els models de
criança, la capacitat de participar en xarxes socials i utilitzar recursos comunitaris, l’existència
de xarxes familiars, socials i institucionals, etc.
Objectius específics
•

Orientar, assessorar i donar suport a la família o unitat de convivència de l’infant
o adolescent.

•

Oferir eines a les famílies per tal de millorar les capacitats i habilitats d’aquestes
per atendre de manera satisfactòria les necessitats de l’infant o l’adolescent.

•

Promocionar les relacions familiars, la criança i les relacions sanes entre els
membres de la unitat de convivència.

•

Reforçar els sistemes de suport de la xarxa social i familiar.

•

Reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament al nucli familiar.
7

•

Enfortir la capacitat dels membres de la família per afrontar eficaçment els
problemes.

Per tal de concretar els aspectes a treballar es realitza un Pla d’Intervenció juntament amb la
família, per tal de centrar-nos en allò que els preocupa.

5.- VALORACIONS PER PART DE LES PROFESSIONALS
Assistència i participació:
En els següents gràfics veiem reflectida l’assistència de les famílies que s’han portat des del
SIS aquest 2018 a les diferents poblacions:

Assistència dels acompanyaments

22%
Sessions assistides
Sessions no assistides

78%

Al cap de 6 mesos d’acompanyament, es realitza una avaluació per valorar el treball fet amb
la família i si s’han complert els objectius establerts en el Pla Individual.
En el següent gràfic es representa el recull de totes les avaluacions:
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Compliment dels objectius
2%

23%

24%

Gens
Poc
Bastant
Molt

22%

Totalment

29%

6.- VALORACIONS PER PART DELS USUARIS
El finalitzar l’acompanyament amb les famílies, se’ls demana que valorin el servei ofert.
En aquest gràfic es plasmen les diferents valoracions, distingint per ítems:

Valoració dels usuàris
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
Ens estem donant comte que per crear un vincle de confiança que ens faciliti un treball més
eficient amb la família, hem d’invertir més temps; per la qual cosa ens plantegem allargar la
temporalització.
Si ampliem l’atenció a les famílies d’acompanyament, podem assumir un major nombre de
famílies.
Creiem que per una millor atenció, hauríem de disposar d’un espai en cada població, ja que
actualment estem anant molt als domicilis, i hi ha entrevistes que és preferible fer-les en un
espai neutral.
Actualment, les poblacions que no gaudim d’un espai són: El Perelló, l’Ampolla, Benifallet.
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ESPAI ABRAÇADES
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1.- INTRODUCCIÓ:
Justificació del projecte:
El Servei d’Intervenció Socioeducativa hem creat l’Espai Abraçades, destinat a famílies amb
infants de 0 a 3 anys. L’Espai Abraçades és un grup d’habilitats parentals adreçat a mares,
pares i tutors legals amb els seus infants de 0 a 3 anys. És un espai de trobada,
acompanyament, joc, socialització i suport a la petita infància i a les seves famílies, incidint en
la prevenció precoç, prioritzant l’actuació en aquesta etapa primerenca, clau per assegurar el
millor inici a la vida de tots els infants.
L’Espai Abraçades no són xerrades d’experts sobre temes relacionats amb la criança dels
fills/es, sinó un espai d’intercanvi on les professionals poden donar informació que faciliti la
reflexió al voltant de pautes útils les quals serveixen per escoltar i comprendre el
desenvolupament maduratiu i les necessitats de cada infant.
Oferim un espai de trobada de mares i pares per compartit, reflexionar i donar suport a la
criança, des del respecte i la valoració de les seves capacitats parentals, i així enfortir la seva
confiança i seguretat, potenciant les relacions mares/pares-fills/es.
Amb aquestes sessions es vol afavorir un espai on el qual les mares/pares puguin veure, viure,
compartir i interpretar, amb altres famílies, el creixement dels seus fills/es; tenint en compte
que cada família, és única i les pautes s’han d’adaptar a la seva realitat.
Aquest espai està previst portar-se a terme a totes les poblacions de la comarca del Baix Ebre,
excepte Tortosa. Aquest any 2018 s’ha realitzat a les poblacions de L’Ampolla i El Perelló.
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Objectius:
•

Formar i donar suport a les famílies en la criança positiva per l’adequat
desenvolupament integral de l’infant en situació de risc.

•

Detectar les mancances que tenen els infants per reduir la situació de risc i prevenir
situacions de desprotecció que afavoreixin el desenvolupament integral de l’infant.

•

Treballar el vincle entre infants i adults de referència.

•

Potenciar la vinculació de les famílies amb el territori i la resta de xarxes i serveis.

•

Informar, orientar i acompanyar a recursos existents.

2.- ORGANITZACIÓ:
Coordinacions:
Per muntar els grups per l’Espai Abraçades vam contactar amb les llars municipals de la
població de L’Ampolla i El Perelló per presentar-los la proposta i saber si estaven disposades
a participar. Un cop van mostrar la seva predisposició, els vam facilitar un díptic explicatiu
sobre l’espai i també una enquesta de disponibilitat (annex) perqueè repartissin a totes les
famílies assistents a la llar d’infants La Marinada i La Cadernera; d’aquesta manera, i després
de fer el buidatge d’aquestes enquestes, podríem saber el dia i la franja horària que els aniria
millor per assistir a l’espai.
Paral·lelament vam contactar amb les educadores socials de la localitat de L’Ampolla i El
Perelló per a que ens derivessin a usuaris de serveis socials amb fills de 0 a 3 anys.
També vam intentar contactar amb els CAP dels dos municipis però com hi han hagut canvis
de personal tant en un com en l’altre, no ens van poder derivar a cap família.
A més a més, vam contactar amb els ajuntaments per informar-los d’aquest nou espai que es
portaria a terme a la seva localitat.
Vam deixar 1 mes per a que tinguessin temps de respondre en tranquil·litat l’enquesta i passat
aquest temps, en aquest temps, les llars de la Marinada i la Cadernera van enviar circulars a
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les famílies recordant-los el retorn de les enquestes de disponibilitat, ja que semblava que hi
havia poca gent interessada.
Un cop vam tenir major volum d’enquestes, vam realitzar un buidatge i allí vam poder
determinar quin dia i quina hora portaríem a terme l’espai.
En el cas de L’Ampolla a les enquestes va haver-hi majoria absoluta, però en el cas de El
Perelló va haver-hi empat entre matí i tarda i vam decidir realitzar una sessió i amb les
persones assistents, acabar d’escollir la franja horària que els anés millor.
Un cop tancats els dies i les hores de l’espai a cada municipi, vam elaborar un correu electrònic
per als ajuntaments perquè ens fessin difusió a través de l’APP EBANDO (annex), tot
adjuntant-hi el cartell informatiu.
Un cop vam realitzar tota la difusió, ens vam posar en contacte en totes les persones que ens
havien enviat un WhatsApp, trucada i/o correu electrònic per citar-los en el dia i hora
programats.
En ambdues poblacions a la primera sessió vam passar a les famílies una fitxa d’inscripció
(annex) on consten dates personals i autoritzacions, també els vam demanar un compromís
d’assistència a les 7 sessions. A cada sessió passàvem un full per tenir un control sobre
l’assistència a l’espai (annex).
Un cop signades les autoritzacions, vam crear dues llistes de difusió al WhatsApp amb tots els
participants de l’Espai Abraçades, una per cada població, la finalitat d’aquest grup era
exclusivament informativa, ja que els recordàvem la propera sessió un parell de dies abans i
a més a més, els passàvem articles, vídeos, tests... sobre la temàtica que anàvem a tractar
aquella setmana.
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3.- CALENDARI:
Dies i horari:
A L’Ampolla l’Espai Abraçades es va portar a terme els dimarts de 18h. a 19.30h i en el cas de
El Perelló els dimarts en horari de 9.15h. a 10.45h.
AMPOLLA DIMARTS (18 A 19.30H)
Presentació

23/10/2018

El son

6/11/2018

L’alimentació

20/11/2018

El joc

4/12/2018

El joc

18/12/2018

Els límits

8/1/2019

Els límits i cloenda 22/1/2019

EL

PERELLÓ

DIMARTS

(9.15

A

10.45H)
Presentació + El son 15/11/2018
L’alimentació

20/11/2018

El joc

4/12/2018

Els límits

18/12/2018

Els límits

8/1/2019

Emocions

22/1/2019

inesperades de la
maternitat i cloenda
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4.- TEMÀTIQUES:
Que hem treballat?
Nosaltres hem proposat quatre sessions per reflexionar i compartir amb els dos grups:
➢ El son
➢ L’alimentació
➢ El joc
➢ Els límits
Aquests creiem que són els temes que poden generar major debat i dubte pel que fa a la
criança dels nostres fills/es.
Hem estat obertes a propostes que ens puguin fer les famílies assistents a l’espai i els vam
proposar que escollissin algun tema que els interessés o preocupés i va suggerir parlar sobre
els sentiments inesperats de la maternitat /paternitat. A partir de la seva proposta vam
elaborar una sessió sobre aquesta temàtica.
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5.- VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS:
Assistència i participació:
L’Espai Abraçades és un espai de petit grup, la idea és no acollir més de 8 famílies per afavorir
un clima d’intimitat i confiança grupal.
Han assistit a l’espai un total de 14 famílies amb els seus infants entre les dues poblacions: 6
al Perelló i 8 a l’Ampolla.
L’assistència a l’Ampolla ha sigut bastant discontínua, en general; dues mares han assistit al
90% de les sessions i dues només ho han fet a un parell de sessions (una d’elles creiem motivat
per la diferència d’edat amb la resta d’infants del grup). Tot i que l’horari el van escollir les
participants, en algun moment han manifestat que els anava prou malament, més sent hivern
i fent-se de nit tan aviat. Des del primer moment vam valorar aquesta dificultat però vam
decidir respectar el resultat de les enquestes. És per això que en el cas de l’Ampolla, vam
haver de crear un Formulari de Google amb la valoració del grup de famílies i la vam passar a
les famílies que no havien assistit a la cloenda per a poder obtenir un feedback de totes i
cadascuna d’elles.
Al Perelló l’assistència ha sigut més constant, la majoria de mares han faltat només a 1 sessió
i han justificat la no assistència.
A poc a poc i al llarg de les sessions les mares que han assistit a l’espai han augmentat la seva
participació i les ganes de compartir les experiències de la seva maternitat.
Pel que fa a les temàtiques que vam proposar i preparar per a les diferents sessions, creiem
que totes van ser del seu interès; però vam proposar el tema del massatge i vam haver
d’aparcar-lo, ja que ni l’espai era adequat ni les mares i els infants se sentien còmodes.
A més a més, des del primer moment vam deixar obert els temes per a que elles ens
indiquessin sobre quins temes els agradaria tocar, vam veure que no hi havia propostes i per
això vam decidir anar-los introduint nosaltres. Per tal de conèixer les seves preferències, vam
decidir deixar l’última sessió oberta, a la proposta que elles en fessin de manera anònima a la
resta del grup, només una mare va aportar una idea, la qual va ser la que vam dur a terme a
la sessió de cloenda.
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6.- VALORACIÓ PER PART DELS PARTICIPANTS:
Vam decidir facilitar a les famílies una enquesta de valoració sobre el grup de l’ESPAI
ABRAÇADES anònima amb 9 ítems en quatre opcions de resposta (molt d’acord, d’acord, poc
d’acord i gens d’acord), 2 ítems de pregunta oberta i un apartat d’observacions i
suggeriments.

VALORACIÓ FAMÍLIES L'AMPOLLA
8

Nª d'enquestats

7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº d'ítems
MOLT D'ACORD

D'ACORD

POC D'ACORD

GENS D'ACORD

NO CNT

Pel que fa als 3 ítems de pregunta, el qual no s’ha reflectit al gràfic, les respostes de les famílies
enquestades han estat:
➢ Temes que heu trobat a faltar: cap, els temes que s’han tractat eren els més

importants i les professionals demanaven consell per adequar l’espai.
➢ Recursos educatius adreçats a les famílies que creuen que fan falta al territori: ofertes

d’oci en família o altres recursos com aquest espai, qualsevol recurs per realitzar
activitats d’aprenentatge per a pares, zones lúdiques, zones familiars, ludoteca o
similar, espai on els infants puguin anar alguna tarda i relacionar-se encara que no
vagin a la llar d’infants.
➢ Observacions: ha agradat compartir l’espai amb els infants tot i que això, en algunes

ocasions, ha dificultat el seguiment de les sessions, per repetir, contenta, satisfeta i
agraïda,
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VALORACIÓ FAMÍLES PERELLÓ
7

Nº d'enquestats

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº d'items
MOLT D'ACORD

D'ACORD

POC D'ACORD

GENS D'ACORD

Pel que fa als 3 ítems de pregunta, el qual no s’ha reflectit al gràfic, les respostes de les famílies
enquestades han estat:
➢ Temes que heu trobat a faltar: cap.
➢ Recursos educatius adreçats a les famílies que creuen que fan falta al territori: espai

de trobada de mares i pares, assessorament de lactància, activitat en família (ioga,
ball...), cursets adreçats a famílies, ludoteca.
➢ Observacions: falten més sessions d’aquest espai, s’hauria de buscar la manera

perquè l’espai tingui continuïtat, major difusió, falta la participació dels pares, han
trobat a faltar més fotocòpies amb informacions.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
Estem molt satisfetes amb els resultats d’aquests dos grups, tot i que, per exemple en el
moment de decidir dia i franja horària que es porta a terme l’espai, ens 21erc la sensació que
perdem molta estona. Mirarem de realitzar-ho d’una altra manera en els següents espais que
engegarem a la resta de la comarca del Baix Ebre.

21

8.- ANNEX:
Enquesta de disponibilitat:
Des del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) volem saber si estaríeu interessats/des en
assistir a l’ESPAI ABRAÇADES (un espai de trobada de mares i pares amb els seus infants de 0
a 3 anys on compartir, reflexionar sobre la criança, jugar...) i la franja horària que us aniria
millor.
Estàs interessat/da en assistir al taller?

SI

NO

Perquè?

Moltes gràcies per la teva opinió.
Us proposem diferents opcions per que ens assenyaleu quina us va millor.

Dia:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Horari:
Matí

Migdia

Tarda

Tarda- nit

(9.00 -10.30)

(15.00 -16.30h)

(17.00 – 18.30) (19.0020.30h)

Un altre. Quin?
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*Intentarem adaptar-nos a les preferències i disponibilitat de la majoria de les famílies que
esteu interessades. Ara, ens calen les vostres dades de contacte.

•

Nom de l’infant:

•

Edat (en mesos):

•

Nom mare/pare/ tutor:

•

Telèfon de contacte:

•

Quants membres de la unitat familiar assistireu?

Temàtiques del vostre interès que us agradaria tractar a l’”Espai Abraçades”:

Ens posarem en contacte amb vosaltres quan haguéssim extret les dades de l’enquesta per
informar-vos del dia i l’horari amb major disponibilitat i realitzar així les inscripcions a l’Espai
Abraçades.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!!
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Text EBANDO:
L’AMPOLLA → El proper dimarts 23 d’octubre, a les 18h a la llar d’infants LA MARINADA de
l’Ampolla, s’iniciarà L’ESPAI ABRAÇADES, un espai de trobada per compartir vivències, dubtes,
neguits i alegries.
Si tens un fill/a acabat de néixer nascut o fins als 3 anys t’hi esperem!
Les inscripcions són gratuïtes i limitades. Informa’t a la llar d’infants o al telèfon
606.26.12.35. Moltes gràcies!

EL PERELLÓ → El proper dijous 15 de Novembre, a les 9.30h a la llar d’infants LA CADERNERA
de El Perelló, s’iniciarà L’ESPAI ABRAÇADES, un espai de trobada per compartir vivències,
dubtes, neguits i alegries. Si tens un fill/a acabat de néixer o fins als 3 anys t’hi esperem! Les
inscripcions són gratuïtes i limitades. Informa’t a la llar d’infants o al telèfon 606.26.12.35.
Moltes gràcies!
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Fitxa d’inscripció:
Dades personals de l’adult/s referent que assistirà a l’espai:
Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

Data de naixement:

Data de naixement:

Adreça:

Adreça:

Població:

Població:

Telèfon:

Telèfon:

Nivell

d’estudis: sense-

elementals- Nivell

secundaris- superiors

d’estudis: sense-

elementals-

secundaris- superiors

Dades personals de l’infant/s:
Nom i cognoms:
Edat (en mesos):

Preguntes d’interès:
Qui viu a casa?

Què esperes d’aquest espai?

Què creus que pots aportar en aquest espai?

Què destacaríeu del vostre fill/a?
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Autorització:

•

Que es pugui fer captació, reproducció i publicació de la imatge i/o de la veu de tots

els membres de la família a qualsevol mitjà i de qualsevol forma de comunicació per part
del Servei.
Si
•

No

Que es puguin incorporar les meves dades personals a un fitxer denominat “Imatge

i/o veu”, titularitat del Consell Comarcal, amb la finalitat de controlar i gestionar les
imatges que es capten en les diverses activitats que s’organitzen per part del Servei.
Si
•

No

Que s’utilitzi el meu número de telèfon per fer una llista de difusió al WhatsApp amb

tots els participants de ”l’Espai Abraçades”. La finalitat d’aquets grup és exclusivament
informativa.
Si

No

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició heu d’adreçar un escrit
acompanyant còpia del document oficial que l’identifiqui a Consell Comarcal del Baix Ebre, C/
Barcelona, 152 43500 Tortosa (Tarragona), indicant la referència: Protecció de Dades.

I signo conforme em comprometo a participar a les sessions de “L’ESPAI ABRAÇADES”.

_________________________, a _____de ______________________del 20___

Signatura:
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Full d’assistència
Assistents

Sessió 1 -

Sessió 2 -

Sessió 3 - Sessió 4 -

Sessió 5 -

Sessió 6 -
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Valoració del grup de famílies sobre l’Espai Abraçades

MOLT
D’ACORD

D’ACORD

POC

GENS

D’ACORD

D’ACORD

Estàs content/a amb la quantitat de
sessions?
L’horari ha estat l’adequat?
S’ha

complert

que esperaves de les

el
sessions

grupals?
El que s’ha tractat et servirà per
al teu dia a dia?
Has participat

en

les

activitats

realitzades?
El lloc on s’ha fet és apropiat?
Has gaudit

de

les

activitats

realitzades?
T’ha agradat el tracte rebut per les
professionals?
Recomanaries l’espai?
Quins temes heu trobat a faltar en
aquest espai?
Quins recursos educatius adreçats a
les famílies creieu que fan falta al
municipi?
Observacions / suggeriments:
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Cartells:
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Díptics
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Document per les llars

ESPAI ABRAÇADES
L’espai abraçades és un grup d’habilitats parentals adreçat a mares i pares amb els seus
infants de 0 a 3 anys, pretén ser un espai de trobada, acompanyament, joc, socialització i
suport a la petita infància i a les seves famílies, incidint en la prevenció precoç, prioritzant
l’actuació en aquesta etapa primerenca, clau per assegurar el millor inici a la vida de tots els
infants.
QUI HO REALITZA?
Es porta a terme des del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) de la Comarca del Baix Ebre,
el qual intervé a les diferents poblacions.
Som un equip multidisciplinar format per professionals de l’àmbit de l’educació social, la
psicologia, el treball social i l’integració social.
EN QUE CONSISTEIX?
“L’espai abraçades” no són xerrades d’experts sobre temes relacionats amb la criança dels
fills, sinó un espai d’intercanvi on les professionals poden donar informació que faciliti la
reflexió al voltant de pautes útils les quals serveixen per escoltar i comprendre el
desenvolupament maduratiu i les necessitats de cada infant.
Oferim un espai de trobada de mares i pares per compartir, reflexionar i donar suport a la
criança, des del respecte i la valoració de les seves capacitats parentals i així enfortir la seva
confiança i seguretat, potenciant les relacions pares- fills.
Es vol afavorir un moment durant el qual els pares puguin veure, viure, compartir i interpretar,
amb altres famílies, el creixement dels seus fills/es, veient a cada infant i la seva família des
de la seva particularitat. Com cada família, cada infant és únic i les pautes s’han d’adaptar a
cada realitat.
No oferim un mètode, tampoc una recepta, sinó la possibilitat d’apropar-nos a cada realitat
seguint unes pautes bàsiques, les quals facilitin la dinàmica familiar i el desenvolupament sa
dels infants. Aquests, juntament amb les seves famílies podran jugar en un espai preparat per
aprendre, divertir-se i descobrir fent diverses activitats.
A QUI VA DIRIGIT?
Aquest espai va adreçat a infants d’entre 0 i 3 anys, els quals han d’anar acompanyats sempre
d’una persona adulta.
Podrem acollir un grup màxim de 8 famílies, d’aquesta manera realitzarem un treball més
directe i individualitzat per afavorir un clima d’intimitat i confiança grupal, perquè així es
puguin crear xarxes de suport entre les famílies en el temps de criança, moment on és molt
necessari sentir-se acompanyat.
Hem creat un espai per a tu i per al teu nadó, on compartir experiències, dubtes i alegries
amb altres mares i pares ja que hem de tenir en compte que aquesta etapa evolutiva és molt
important per al futur desenvolupament de l’infant.
QUAN ES REALITZARÀ?
La data d’inici està prevista la setmana del 15 d’Octubre.
Es desenvoluparan un total de 5-6 sessions en una distribució quinzenal.
HORARI:
A convenir entre totes les famílies a través de l’enquesta proporcionada.
ON ES FARÀ:
Les sessions es realitzaran a la llar d’infants Municipal “La Cadernera”, c/ Escoles, s/n, d’El
Perelló.
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MEMÒRIA SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA (TRIBU) 2018

EQUIP 1: ROQUETES
EQUIP 2: DELTEBRE
EQUIP 3: L’AMETLLA DE MAR, EL PERELLÓ, L’AMPOLLA
EQUIP 4: L’ALDEA, CAMARLES, XERTA, ALDOVER
BENIFALLET, PAÜLS, ALFARA DE CARLES i TIVENYS
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ÍNDEX PER EQUIPS:
1. Programació mensual.
2. Avaluació mensual de diferents aspectes de la dinàmica i activitats dutes a terme.
3. Avaluació del treball amb les famílies: participació, implicació.
4. Avaluació d’aspectes generals i propostes de possibles canvis o millores:
•

Personal que dona suport al servei: coordinació SIS, alumnes serveis a la
comunitat, pràctiques, voluntariat.

•

Activitats organitzades pel servei i obertes a tot el municipi.

•

Entitats, associacions, persones que han col·laborat amb el servei.

5. Enquesta de satisfacció de les famílies i els infants i comentari dels resultats.
6. Dades estadístiques d’interès:
•

Total d’infants.

•

Infants derivats per serveis socials.

•

Sexe.

•

Procedència.

•

Infants amb germans.

•

Distribució dels infants per edats/cursos.

7. Període de vacances escolars
8. Valoració Tribu estiu per part de les professionals
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EQUIP 1- ROQUETES
1.- Programació mensual i avaluació mensual
ABRIL: Ens Coneixem!
•

•

Estructuració de les tardes:
o

Rebuda, berenar i jocs semi- dirigits.

o

Reforç escolar – Espai Aprenentatge.

o

Activitats diverses per conèixer-nos entre nosaltres.

Activitats fixes setmanals:
o Dimecres conta-conte

Activitats 3 a 12 anys:
o

o

Coneixença
o

Rotllana presentació, director d’orquestra

o

Ens coneixem a traves dels gestos

o

Pedra paper tisora

o

Peixos rotllana

o

Joc del mirall

Hàbits saludables: alimentació
o

Coneixem la piràmide alimentària i construirem un menú.

o

Dissenyar un menú.

o

Quins són els aliments que mes m’agraden per un dieta saludable.

o

Sant Jordi. Roses i punts de llibre (activitat oberta a les famílies)

o

Teranyina d’aliments.
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Hem fet dinàmiques de coneixença per trencar el gel ja que molts nens son nous i no es
coneixen entre ells.
Treballem els hàbits alimentaris a traves de la piràmide alimentària , quins son els aliments
mes saludables i quins menys. A mes a mes en imatges hem dissenyat menús saludables.
El dia de Sant Jordi vàrem fer activitat oberta a les famílies. La participació va ser baixa però
els que vàrem participar o vam fer motivats ajudant als seus fills fent una manualitat, hem de
continuar oferint aquest tipus d’activitats per què les valoren molt positiu tant les famílies
com els infants.
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Fem una flor gegants amb tants pètals com valors hem de tenir al servei diürn , hem fet una
llistat de tots i després hem consensuat amb tots els infants els més importants per al servei.
Tot seguit l’hem penjat a la porta per recorda cada com que estem al servei.
-ADOLESCENTSPluja d’idees a traves de pòsits de colors. Propostes del que mes m’agraden, les que
m’agradaria... Tots varen dir la seva, una de les propostes que mes els hi agradava era anar al
Skate parc de Tortosa. És valora molt positiu per què tots tenen moltes ganes der fer coses.
Sortida en patinets per la via verda fins al Skate parc. Primer molt be però al veure que hi
havia mes nens alguns d’ells ja no volien patinar, ja que els altres tenien molt de nivell. Tot i
ser una activitat pensada per ells no vàrem acabar de disfruta ja que hi havia molts nens
Jocs de taula a la sala , alguns han demanant la Play, molt be per què son jocs que feia molt
temps que no jugaven.
MAIG: LES EMOCIONS
•

•

Estructuració de les tardes
o

Rebuda, berenar i jocs semi- dirigits.

o

Reforç escolar – Espai Aprenentatge.

o

Activitats diverses al voltant de les emociones

Activitats fixes setmanals:
o Dimecres conta-conte

Activitats 3 a 12 anys:
•

EMOCIONS
o El cub de les emocions (variant targetes) . Triar les emocions en funció de l’edat
dels infants: tristesa, disgust, admiració, por, amor, sorpresa, ràbia, alegria...

o

Identificar emocions a partir de la representació. ( Visualització d’un vídeo on
identificarem diferents emocions).
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o Les frases incomplertes: quan en renyen em sento...,quan em felicitem en
sento..., estic jugant amb els meus amics...
o Eel monstre de colors a partir d’aquí desenvolupar el seguit d’activitats: pots
de colors, pintar el monstre, identificar les emocions .....
•

JOCS
o

El joc de les abraçades o crispetes saltarines

o

Una tarda dedicada a jocs de taula

o

Joc de la cadena (comença un que ha d’atrapar a l’altre i quan l’agafa dos
junts.... fins que tots formen part de la cadena.

o

Joc SOBRE es necessita una pilota. Formen un cercle, el que té la pilota la tira
enlaire dient “sobre Joan”, aquest té que agafar la pilota. Mentre, la resta
comencen a córrer i quan té la pilota diu “STOP” , tots han de parar quiets
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Continuem una mica més amb els hàbits alimentaris ja que algunes activitats del mes anterior
les tenim pendents d’acabar.
Tot seguit hem treballat les emocions. Què és ? quines són? .... Totes aquestes preguntes les
hem treballat en contes i vídeos. Monstre de Colors, Quin gust fa la lluna, Endevina com
T’estimo, el secret d’estimar, el peix irisat.... En tots els contes hem fet manualitats i petites
representacions. Tots els contes els coneixien així que han estat molt participatius on tots
tenim coses a explicar. Veure les emocions dels altres els hi resultat mes fàcil que les d’un
mateix.
Si jo fos un gat (mitjans) . Ens hem posat al lloc de l’altre primer com si fóssim gats, però han
sortit tots tipus d’animals per ajudar-nos a posar-nos al lloc de l’altre, ha estat molt
participativa i seu han passat molt be han valorat molt positivament està activitat.
Karina ha preparat tots tipus d’activitats relacionades amb el seu país, cada dijous hem fet
activitat d’Ucraïna. Colors de la bandera, menjars típics, festes i vestits , balls i instruments.
Els infants molt be ja que en tot moment han estat aprenent de manera lúdica com es viu a
un país com Ucraïna. Tant els infant , com els educadors com ella mateixa u valora molt
positivament fer aquest tipus d’activitats, per que en tot moment esta a l’expectativa de que
ens explicarà de nou.
Aquest mes han començat els adolescents de Serveis a la Comunitat. Molt be. Sempre han
estat amb el grup de petits. Les estones de pati, han dinamitzat una mica el joc, sempre amb
l’ajuda de les educadores. A tots aquets adolescents se`ls ha ofert participar al grup dels
Dimarts amb altres adolescents. Tos tenen les tardes ocupades o són de municipis fora de
Roquetes.
-ADOLESCENTSAquest mes amb els joves , hem conegut l’escola naturalista i el seu projecte del hort. Els hi
va agradar força aquesta activitat i ens vàrem comprometre a que tots els dimarts dedicaríem
una estoneta al hort, ja que sempre hi ha feineta, regar, treure males herbes.....
Hem anat a mes a mes algunes tardes a les instal·lacions esportives.... sempre hem jugat a
futbol, l’últim cop vàrem fer jocs com el psicoloco i trucs amb els patinets.
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Visualització de curtmetratges sobre l’empatia i sobre com ens parlem entre nosaltres i si a
tots ens agradar que ens u diguin. Visualització del curt “cuerdas” i “por 40ercer razones”. El
curt de “cuerdas” ha donat molt de parlar, es va crear un diàleg molt divers i participatiu, una
valoració molt positiva. En canvi amb el curt “Trecer razones” ha costat mes treballar-lo per
que entre ells ja és parlen insultant, pegant.... no veuen que es parlen de manera molt
despectiva .
JUNY
•

•

Estructuració de les tardes:
o

Rebuda, berenar i jocs semi- dirigits.

o

Activitats diverses al voltant de la temàtica.

Activitats fixes setmanals:
o

Dimecres conta-conte

Activitats 3 a 12 anys:
•

Hàbits Esportius:
o

Reptes cooperatius:
▪

Repte 1 :canviar la corda: tots han de passar a l’altre costat de la corda
sense interrompre el balanceig.

▪

Repte 2: passar per sota la corda: igual que el repte 1 però els nens no
han de saltar la corda sinó passar corrents. El balanceig es mes alt que
l’anterior.

▪

Repte 3: Jugar al rellotge, tots hem de salta alhora.

▪

Repte 4: estira la corda, dos grups iguals!!

o

Gimcana pels voltants del centre cívic

o

Jocs d’aigua

o

Sortida al parc

40

41

Aquest mes ja no han fet estones de deures ja que el 5 de juny han començat a fer jornada
intensiva a l’escola i ja no porten casi deures.
Hem fet tardes de jocs. Una tarda jocs cooperatius a les instal·lacions esportives , molt be tots
es nota que tenen ganes de jugar plegats al que sigui, les mes grans no vàrem fer cap joc
mogut, van jugar al joc dels disbarats i el telèfon.
Jocs d’aigua, molt bé ja que la calor ja la tenim aquí. Vàrem jugar plegats a jocs de punteria ,
tenis amb camisetes de coto.... però sempre amb l’objectiu de xalar i mullar-nos
Gimcana pels voltants del centre cívic . Molt be, els hi agradar descobrir coses que ens porten
a descobrir unes de noves, a traves de pistes hem fet tot tipus de proves algunes demanaven
jugar a pilota, altres salta a corda.....
L’ultima setmana hem fet sortida al parc de roquetes. Prou be tot i que les mes grandetes no
tenen ganes de jugar a res en canvi els mes petits xalen molt i molt a la zona infantil mentre
que els mitjans hem fet jocs dirigits com a fer i amagar , mata-conills.....
-ADOLESCENTSDurant aquest mes hem continuat anant al hort. Una de les tardes vàrem venir els de
L’EduBitem, també u havien proposat ells, una xarrada molt interessant i participativa al
mateix temps. Han remarcat molt molt la importància de fer esport i sobretot de fer coses
sense esperar res a canvi, aquesta entitat si no fos per tots els voluntaris res seria possible.
També aquest mes hi ha hagut força baixes.

2.- Avaluació del treball amb les famílies: participació, implicació...
La participació de les famílies ha estat escassa. Han estat molt poques les famílies que s’han
quedat a l’estona d’esbarjo ha jugar i compartir aquest moment de joc amb els infants i
educadores, sempre se’ls ha convidat a quedar-se mes que sigui una estoneta.
El dia de Sant Jordi l’activitat va està oberta a totes les famílies , moltes es van comprometre
a venir però alhora de la veritat solament van venir famílies del grup dels petits. Hem de
treballar mes el vincle amb les famílies.
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Les referents de roquetes ( Nuri i Cinta) també van fer activitat amb famílies i infants. Molt be
tot i que van participar poques famílies. Les que van participar molt be i van valora molt
positivament fer una activitat amb pares i fills.

3.- Avaluació d’aspectes generals i propostes de possibles canvis o millores:
•

Personal que dona suport al servei: coordinacions SIS, alumnes serveis a la comunitat,
pràctiques, voluntariat...
Les limitacions de temps per dur a terme la programació i la limitació d’accés a
material ha reduït les variants d’activitats i també la intencionalitat d’aquestes. Per
poder oferir una millor atenció a les famílies i en gran mesura als infants creiem que
hauríem de disposar de més hores per dur a terme les tasques i més pressupost per a
material i activitats per tal de donar una varietat i una intencionalitat a aquestes.
L’avaluació es positiva, des de Roquetes hem tingut alumnes del serveis a la
comunitat. És valorar positivament aquest projecte ja que el grup dels mes petits te
moltes necessitats de jocs i acompanyament i en aquest cas la majoria dels alumnes
ho han fet molt be també es valora molt positiu els fet que estiguin a l’estona de joc
ja que la interacció amb els ha estat positiva . Cal remarcar que amb el grup dels
mitjans son massa joves per ells ja que la franja d’edat es mes curta hi interfereix
alhora de desenvolupar les seves tasques.
A Roquetes tenim des del primer dia una voluntària europea d’Ucraïna a traves de
l’associació Obre’t Ebre. Molt be, tot i que al principi l’idioma era un problema però a
mesura que han passat les setmanes molt millor. Interactuar amb tots els infants,
proposa activitats, I ens ajudar a organitzar una mica els grup d’infants, ella també ha
estat sempre amb el grup dels petits ja que tenen més necessitats. Les setmanes que
han estat els alumnes de serveis a la comunitat ella ha passat al grup dels mitjans. Es
veu solta quant esta amb els petits que no pas amb els grans.
Aquest curs no hi ha hagut cap alumne de practiques.

•

Entitats, associacions, persones que han col·laborat amb el servei.
GEPEC: GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS: Aquesta entitat
ha col·laborat amb el servei fent una xerrada i explicació dels seus orígens i també ens
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va ensenyar l’hort que tenen al costat del centre cívic . També durant aquest curs un
infant de servei ha estat becat tot el curs. Valorem molt positiva la participació del
GEPEC amb el servei ja que la majoria dels nens els hi agradar tot el tema de natura i
horts.
CLUB ESPORTIU MONTASPRE “ENDUBITEM”: Es una entitat esportiva de Bitem, vàrem
contacta amb ells a traves d’una adolescent del grup , ja que ell coneixia molt be
aquesta entitat. Vam fer una xerrada dels seus orígens i tot seguit ens vam passar a
l’acció veien i vivint l’experiència de baixa en bici per les muntanyes ja que els vídeos
eren en primera persona. A mes a mes van incidir molt amb el voluntariat, una part
també molt important tant per l’entitat com per la societat.
OBRE’T EBRE: Molt bé. Com cada any hi ha hagut un voluntari europeu. Ens hem
reunit varies vegades per valora la voluntària i organització d’horaris ja que la
compartim amb la biblioteca de Roquetes. Durant l’estiu també vindrà a la Tribu on ja
hem acordat els dies.
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4.- Enquesta de satisfacció de les famílies i els infants i comentari de resultats:

Les valoracions generals fets per les famílies de Roquetes al servei són molt positives. La
primera qüestió sobre la preocupació pels infants dels professionals és on es mostra més
acord.
En les qüestions sobre les activitats famílies-fills veiem que algunes famílies no han respost i
n’hi ha que estaven poc d’acord en què fossin profitoses o suficients. Han respòs un total de
7 famílies.

Les valoracions per part dels infants en general han estat molt positives. Han respòs un total
de 16 infants.
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5.- Dades estadístiques d’interès:
•

Total d’infants: Aquest curs hem estat 35 infants.

•

Infants derivats per serveis socials: 100% derivats de serveis socials

0%
0%
0%

Infants derivats per serveis
socials

Derivats

100%

•

Sexe : 13 nenes i 22 nens

Sexe
0% 0%

37%

63%

Nens
Nenes
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•

Procedència: Musulmana ( 10 infants) catalana (25 infants)

PROCEDÈNCIA
0% 0%

29%

71%

Catalana
Musulmana

•

Infants amb germans: Un total de 21 nens tenen germans al servei

Infants amb germans
0% 0%

40%

60%
Amb germans
Sense germans
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•

Distribució dels infants per edats/cursos: Som un total de 35 infants distribuïts amb
dos franges d’edat. De P3 fins a 6è de primària ( 3-12 anys) i adolescents (12-15 anys)

Distribució cursos
6
5
4
3
2
1
0

Serie 1

Columna2

Columna1

Tots els dimarts hem esta amb els adolescents i dilluns dimecres i dijous amb la resta
dels infants.

48

EQUIP 2- DELTEBRE
1.- Programació mensual i avaluació.
El Servei Diürn de Deltebre (La Tribu) s’ha organitzat de manera que els adolescents assisteixen al servei els dilluns a la tarda i els infants petits i mitjans assisteixen els dimarts, dimecres
i dijous a la tarda.
Durant el mes de maig, que va ser quan vàrem iniciar el servei, vam realitzar activitats de
coneixença i de cohesió de grup per tal que els infants es coneguessin entre ells i fessin cohesió.
Algunes de les activitats que vam dur a terme durant aquest primer mes van ser la dinàmica
de la llana, ruleta de presentació, la d’ordenar-se segons les directius que se’ls hi dona (com
ara l’edat, el mes de naixement, altura, nombre de germans, etc.), peus quiets, i altres jocs
del seu interès.
Aquestes activitats les vam realitzar tant amb els infants mitjans i petits com amb els adolescents, adaptant-les quan feia falta a l’edat de cadascú.
Pel que fa a l’avaluació del primer mes, val a dir que es van poder dur a terme la majoria de
les activitats que es van plantejar. Tot i així, ha estat una tasca complicada, ja que amb als
infants més petits i mitjans és difícil poder realitzar una activitat en la que hagin de prestar
atenció molta estona.
El mes de juny el vam dedicar a treballar educació emocional. Així, fèiem activitats com ara
posar cara a les emocions, dibuixar diferents expressions emocionals, identificar les emocions
dels altres, fer representació d’emocions que senten en algun moment del dia, etc. També ho
vam acompanyar amb contes com ara “El emocionario”, “El gran llibre de les emocions”, etc.
Pel que fa a l’avaluació del segon mes, val a dir que la majoria d’activitats amb els infants
petits i mitjans no es van poder dur a terme totalment, ja que els infants es mostraven molt
alterats i no prestaven atenció al que se’ls explicava. A més, a aquests se’ls feia difícil escoltar
les indicacions que se’ls hi donaven per tal de realitzar les activitats pautades. Es podria dir
que durant l’últim mes ens hem trobat amb moltes baralles durant la tarda que han distorsionat la dinàmica, fent que moltes de les activitats es quedessin a mitges i que altres no es
poguessin realitzar.
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En relació a l’espai utilitzat pel servei, val a dir que el Servei Diürn a Deltebre s’ubica dintre de
l’escola Sant Miquel. En aquesta escola ens hem trobat amb desavinences amb els professionals que hi treballen, fent així que es compliqués la nostra tasca degut a la falta de comunicació i a què en ocasions no podíem disposar dels espais que en principi se’ns havien cedit. Així,
algunes de les activitats que teníem programades no han pogut dur-se a terme ja que no hem
disposat de l’espai adequat i s’han intentat realitzar al pati amb el material i l’espai que es
disposava en aquell moment.
Finalment, val a dir que amb els adolescents ens ha estat més fàcil poder dur a terme les
activitats que estaven pautades. La majoria d’aquests es mostren més madurs en quant a
respecte i atenció de cara als professionals. Tot i això, l’últim mes alguns d’aquest no han
assistit al servei, ja que segons deien estaven amb els exàmens i treballs de final de curs i
també perquè moltes de les noies adolescents estaven enmig del ramadà.
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2.- Avaluació del treball amb les famílies: participació, implicació...
Durant els gairebé dos mesos de servei, s’han realitzat dues sessions conjuntes amb les famílies. Aquestes s’han desenvolupat de manera adequada tot i que en les dues sessions hi ha
hagut desavinences entre algunes de les famílies.
En relació a la participació, gairebé en les dues sessions han participat les mateixes famílies,
que han estat més o menys la meitat dels progenitors.
3.- Avaluació d’aspectes generals i propostes de possibles canvis o millores:
Les limitacions de temps per dur a terme la programació i la limitació d’accés a material ha
reduït les variants d’activitats i també la intencionalitat d’aquestes. Per poder oferir una millor
atenció a les famílies i en gran mesura als infants creiem que hauríem de disposar de més
hores per dur a terme les tasques i més pressupost per a material i activitats per tal de donar
una varietat i una intencionalitat a aquestes.
En quant a l’escola, un possible canvi de millora seria augmentar la comunicació i la predisposició a què es desenvolupi aquest tipus de servei a dintre de l’escola.
o Personal que dona suport al servei: coordinacions SIS, alumnes serveis a la comunitat,
pràctiques, voluntariat...
Durant aquests gairebé dos mesos, un dels adolescents de dotze anys ha intentat fer de voluntari un dia a la setmana. Finalment però, només ha acabat assistint al recurs tres dies com a voluntari, i quan ho ha fet, hem hagut d’estar
pendents d’ell ja que en alguns moments era com un infant més.
o Activitats organitzades pel servei i obertes a tot el municipi: Fins al moment,
des del Servei Diürn no s’ha realitzat cap activitat oberta al municipi de
Deltebre.
o Entitats, associacions, persones que han col·laborat amb el servei. No hi ha
hagut cap entitat, associació ni cap persona que ha col·laborat amb la tribu.
o Coordinacions diverses: escola, educadora...
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5.- Enquesta de satisfacció de les famílies i els infants i comentari dels resultats.

En general les valoracions són força altes. L’ítem menys valorat és el 8, que parla de si han
hagut suficients activitats en família, solament se n’han fet dues. Han contestat l’enquesta un
total de 8 famílies.

En general les puntuacions són altes. Les menys valorades son les qüestions que fan
referència a l’espai (ítem 6); i l’ítem 7 que pregunta si han notat canvis amb ells mateixos,
creiem que es deu al poc temps que porta el servei en marxa. Han contestat l’enquesta un
total de 20 infants.
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6.- Dades estadístiques d’interès:
•

Total d’infants: El serveis diürn ha contat en un total de 37 infants, dels quals 12 són
adolescents i la resta de 3 a 12 anys.

Total Infants

32%

33%

35%

3-7 anys

•

8-12 anys

12-14 anys

Infants derivats per serveis socials: El servei diürn conta amb 33 infants derivats per
serveis socials. 4 dels quals es van apuntar al servei diürn perquè hi tenen un
amic/amiga que hi assisteixen.

Infants derivats per serveis socials

9%

91%

Derivats

No derivats
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•

Sexe: El servei diürn conta amb 18 nenes i 19 nens.

•

Procedència

55

•

Infants amb germans: Dels 37 infants que formen part del servei diürn 26 tenen
relació familiar dintre d’aquest.

•

Distribució dels infants per edats/cursos: Els infants i adolescents que formen part del
servei diürn cursen des de P3 fins a 3r de la E.S.O. Les sessions amb els infants es
realitzen en grups separats. Els dilluns es fan sessions amb els adolescents que cursen
la E.S.O (12-14 anys). De dimarts a dijous realitzem les sessions amb els infants i els
nens/nenes que cursen des de P3 fins 6é (3-12 anys).
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EQUIP 3- L’AMETLLA DE MAR, EL PERELLÓ, L’AMPOLLA
1.- Programació mensual.
ABRIL

Alimentació saludable i hàbits

INFANTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (alimentació saludable)

Dies festius:
30 d’abril (dia de lliure disposició)
Activitats programades:
•

Es pinten dibuixos de menjar, han de pintar només els menjars saludables

•

Es fa el joc de la macedònia

•

Fem fruites amb plastilina

•

A l’Ametlla de Mar es dona un tomb per veure les parades de Sant Jordi

•

Contem el conte de Sant Jordi

•

Pintem imatges de Sant Jordi

MITJANS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (alimentació saludable)
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Dies festius:
30 d’abril (dia de lliure disposició)
Activitats programades:
•

Fem la piràmide dels aliments entre tots

•

Expliquem la xarxa tròfica

•

Creem un menú sà amb els ingredients i on ho compraríem

ADOLESCENTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Xerrada sobre com ha anat la setmana (si algú necessita reforç escolar, es fa
paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (alimentació saludable)

Dies festius:
30 d’abril (dia de lliure disposició)
Activitats programades:
•

Es parla sobre els hàbits de cadascú: hores de son, alimentació, exercici, higiene...

•

“Realfooding”: què és? Es fa recerca, explicació i debat

•

Parlem sobre Sant Jordi: què han fet, llibres, roses, simbolisme...

MAIG

Educació Emocional

INFANTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (educació emocional)
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Activitats en família:
Dia 22 (Perelló), dia 23 (Ampolla) i dia 28 (Ametlla de Mar), es fa activitat en famílies, parlem
sobre el retrat, fem el retrat de la persona (els pare/mare del fill/a i a la inversa) i li posem
una frase que el defineixi (afectuosa). Juguem al joc de les estatues.
Dies festius:
1 i 21 de maig
Activitats programades:
•

Contem en conte “El monstre de colors”

•

Associem emocions pròpies a colors

•

Pintem dibuixos del monstre amb el color de l’emoció que estem sentint

•

Associar emocions a situacions i dibuixar-les

•

Relaxació

•

Contem el conte ”El peix irisat”

•

Fem representació del conte

•

Anem a la platja a buscar petxines per fer un dibuix del conte (AMPOLLA)

•

Representem emocions

•

Tècnica del semàfor

•

Contem el conte “El secret d’estimar”

•

Creem un regal per a una persona estimada (polsera, postal, figura amb plastilina...)

•

Contem el conte “De què fa gust la lluna”

•

Es pinten amb tises al terra i es medeixen

•

Pintem jocs tradicionals al terra amb les tises i juguem
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MITJANS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (educació emocional)

Dies festius:
1 i 21 de maig
Activitats programades:
•

Contem el conte “El monstre de colors”

•

Xarrem sobre les emocions (quan les sentim, què sentim, com reaccionem...

•

Relaxació

•

Contem el conte ”El peix irisat”

•

Fem representació del conte

•

Ens dibuixem al mà i posem una emoció a cada dit

•

Joc de la teranyina amb aspectes positius de cadascú

•

Tècnica del semàfor

•

Contem el conte “El secret d’estimar”

•

Creem un regal per a una persona estimada (polsera, postal, figura amb plastilina...)

ADOLESCENTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Xerrada sobre com ha anat la setmana (si algú necessita reforç escolar, es fa
paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (educació emocional)
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Dies festius:
1 i 21 de maig
Activitats programades:
•

Xarrem sobre les emocions

•

Juguem posant-nos una emoció al front i intentant endevinar-la

•

Juguem al joc de les pel·lícules amb emocions

•

Ens dibuixem al mà i posem una emoció a cada dit

•

Joc de la confiança

•

Es guien per parelles (parlant amb els ulls tancats, amb els ulls oberts sense parlar)

•

Dibuix guiat d’espatlles

•

Laberints en dibuix guiats per parelles (un amb els ulls tapats l’altre guia)

•

Fragment d’una descripció: joc del telèfon. Reflexionem sobre els rumors.

JUNY

Jocs del món

INFANTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (jocs del món)

Dies festius:
Cap
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Activitats programades:
•

Joc “El llop menja fruita”

•

Joc “Reina, reina bella”

•

Excursió
o

Ametlla de Mar: GR, direcció fortificacions.

o

Perelló: molí i coll de forques.

o

Ampolla: platges i cales properes (direcció Cap Roig)

•

Joc de la bandera

•

“Escondite”

•

Fem “slime”

•

Joc “batalla dels continents”

•

Dibuixem la mà i posem les persones importants (1 a cada dit), posem anell al dit de
la persona que mai ens fallarà i una polsera amb una paraula que defineixi les persones
de la mà.

MITJANS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Jocs de pati (si algú necessita reforç escolar, es fa paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (jocs del món)

Dies festius:
Cap
Activitats programades:
•

Joc “El llop menja fruita”

•

Joc “Reina, reina bella”
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•

Excursió
o

Ametlla de Mar: GR, direcció fortificacions.

o

Perelló: molí i coll de forques.

o

Ampolla: platges i cales properes (direcció Cap Roig)

•

Joc de la bandera

•

“Escondite”

•

Fem “slime”

•

Joc “batalla dels continents”

•

Dibuixem la mà i posem les persones importants (1 a cada dit), posem anell al dit de
la persona que mai ens fallarà i una polsera amb una paraula que defineixi les persones
de la mà.

ADOLESCENTS
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda i berenar

•

Xerrada sobre com ha anat la setmana (si algú necessita reforç escolar, es fa
paral·lelament)

•

Activitats diverses al voltant de la temàtica a tractar (jocs del món)

Dies festius:
Cap
Activitats programades:
•

Excursió
o

Ametlla de Mar: GR, direcció fortificacions.

o

Perelló: coll de forques i ermita.

o

Ampolla: geocatching direcció Cap Roig
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•

Fem “slime”

•

Dibuixem la mà i posem les persones importants (1 a cada dit), posem anell al dit de
la persona que mai ens fallarà i una polsera amb una paraula que defineixi les persones
de la mà.

2.- Avaluació mensual de diferents aspectes de la dinàmica i activitats dutes a
terme.
Ampolla: les activitats han estat molt positives. Els infants han participat i reflexionat sobre
els seus propis hàbits. Els infants mostren interès per parlar sobre les emocions i hi ha un bon
feedback. Amb els mitjans ens costa que s’impliquen i hi ha complicacions amb un infant, ja
que distorsiona les dinàmiques. Els infants aspectes positius. Amb els mitjans millora la
implicació i la seva actitud, la gestió de les dinàmiques de les tardes és positiva. Continua
havent complicacions amb un infant, perquè distorsiona les dinàmiques.
Perelló: els adolescents han mostrat molta implicació i ganes de fer activitats, estan oberts i
participatius. Els petits també mostren aspectes positius. Els mitjans mostren desgana ja que
són pocs i no volen estar amb els petits (amb els adolescents tampoc poden). Els adolescents
continuen mostrant molt interès i continuen molt implicats, arriben a deshora. Amb els petits
continua també havent aspectes positius. Els mitjans comencen a fallar ja que s’avorreixen
perquè es troben desplaçats dels dos grups. Els adolescents continuen mostrant molt interès
i continuen molt implicats, continuen arribant a deshora. Amb els petits continua també
havent aspectes positius. Els mitjans continuen fallant ja que s’avorreixen perquè es troben
desplaçats dels dos grups.
Ametlla de Mar: les activitats han estat molt positives. Els infants han participat i reflexionat
sobre els seus hàbits. La gestió de les dinàmiques i les tardes continua sent bona. La gestió
de les dinàmiques i les tardes continua sent bona.
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3.- Avaluació del treball amb les famílies: participació, implicació.
L’AMPOLLA
Participació: un 66% de les famílies van participar de l’activitat en família. L’assistència és molt
alta. Tots els infants que assisteixen venen acompanyats tret de l’infant C.F.R. Dos infants que
són germans i assisteixen habitualment no van assistir ells i tampoc la seva progenitora. A
més, hi ha 2 germans que tenen la inscripció realitzada però no han assistit al servei. Durant
aquest període s’ha realitzat una activitat amb les famílies. A més, diverses famílies
compartien el moment del berenar amb els infants.
Implicació: Durant l’activitat, les famílies es van mostrar participatives i col·laboradores.
Algunes d’aquestes van manifestar que valoraven molt positivament l’activitat i van sol·licitar
fer-ne amb més assiduïtat.
EL PERELLÓ
Participació: un 50% de les famílies van participar de l’activitat. L’assistència no va ser alta,
donat que dos dels infants estaven indisposats i l’altre infant no va assistir. Tots els infants
que van venir a l’activitat ho van fer acompanyats dels seus familiars.
Implicació: Durant l’activitat, les famílies es van mostrar participatives i col·laboradores.
Algunes d’aquestes van manifestar que valoraven molt positivament l’activitat i van sol·licitar
fer-ne amb més assiduïtat.
Cal concretar que al Perelló es va realitzar l’activitat amb el grup de petits i mitjans. No s’ha
iniciat, de moment, l’activitat en famílies amb adolescents.
L’AMETLLA DE MAR
Participació: l’assistència dels progenitors va ser baixa, d’un 28% ja que van acudir dues
famílies. La resta d’infants van venir sols a realitzar l’activitat. D’aquests infants n’hi ha 4 que
són germans de dues famílies diferents.
Implicació: la implicació de les famílies que van assistir va ser positiva ja que van participar
activament de les activitats.
Cal seguir treballant per tal d’augmentar la participació de les famílies.
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4.- Avaluació d’aspectes generals i propostes de possibles canvis o millores:
Les limitacions de temps per dur a terme la programació i la limitació d’accés a material ha
reduït les variants d’activitats i també la intencionalitat d’aquestes i, en definitiva, la qualitat
del servei i l’atenció dels infants i les seves famílies. Per poder oferir una atenció adequada a
les famílies i en gran mesura als infants i, d’aquesta manera realitzar un treball preventiu en
la situació de risc dels infants atesos, cal disposar d’un major nombre d’hores d’atenció als
infants i, també, d’un nombre més elevat d’hores de documentació i planificació per tal de
dur a terme les tasques. No obstant això, no cal menystenir la manca de materials i recursos
per atendre als infants, el qual ha estat un impediment agreujant a la qualitat i atenció del
servei.
o Personal que dona suport al servei: coordinació SIS, alumnes serveis a la comunitat,
pràctiques, voluntariat.
Per l’any vinent seria d’interès per al servei la participació d’un alumne/a de
pràctiques i/o algun/a voluntari/a per una major fluïdesa del servei i per donar una
millor atenció i més individualitzada als infants i adolescents.
Cada setmana realitzem coordinacions amb el SD per recollir incidències,
desenvolupament de les activitats. Ho realitzem de forma setmanal, sobretot ara que
ha estat el principi per poder realitzar les modificacions oportunes.
De manera mensual, realitzem la coordinació amb l’educador/a de cada municipi on
realitzem l’intercanvi de la informació.
Al municipi del Perelló, hem notat a faltar aquesta figura de l’educador social, és per
això que ha hagut informació que s’ha perdut.
El SIS és un nou servei, hem iniciat les presentacions als diferents centres escolars dels
municipis per donar-nos a conèixer.
o Activitats organitzades pel servei i obertes a tot el municipi.
No s’han pogut fer activitats obertes a tot el municipi.
o Entitats, associacions, persones que han col·laborat amb el servei.
Ampolla: no ha hagut col·laboració de cap entitat ni associació, tampoc de l’escola.
Perelló: hi ha col·laboració de l’associació colla de diables “Foc a la Metxa” de la
població. Cap entitat més ha col·laborat.
66

L’Ametlla de Mar: hi ha molta col·laboració per part de l’escola, ens cedeix tot el
material de la sala d’esport i dues aules. A més de la implicació de la directora i la gran
acollida que hem tingut. No hi participa cap entitat més.

5.- Enquesta de satisfacció de les famílies i els infants i comentari dels
resultats.
L’AMPOLLA:

En general, les famílies han fet una valoració positiva del servei. Alguna família percep que els
seus fills no transmeten una actitud positiva en algunes activitats. També hi ha famílies que
consideren que s’han poques activitats de tarda en família (fa poc que va el servei i se n’han
pogut fer poques). Han contestat l’enquesta un total de 7 famílies.

67

Els infants i adolescents es mostren molt d’acord o d’acord amb les diferents qüestions
plantejades, sobretot valoren haver aprés.
Només un infant diu no venir a gust al recurs i un altre reconeix no parlar ni jugar ni compartir
amb els companys/es del servei. Han contestat l’enquesta un total de 7 infants.
EL PERELLÓ:

Totes les famílies del Perelló valoren molt positivament el servei, només 1 família considera
que l’horari no és del tot adequat. Han contestat l’enquesta un total de 8 famílies.
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Adolescents i infants opinen de manera molt positiva dels aspectes plantejats sobre el servei.
Destaquem que alguns no han respost la qüestió sobre si han notat algun canvi en ells/es
mateixos des que van al servei; potser perquè és una pregunta un tant confosa. I 2 han respost
a la mateixa que no hi estan d’acord. Han contestat l’enquesta un total de 12 infants.
L’AMETLLA DE MAR:

Han contestat l’enquesta un total de 7 famílies.

Han contestat l’enquesta un total de 7 infants.
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6.- Dades estadístiques d’interès:
L’AMPOLLA
•

Total d’infants: 21

•

Infants Derivats de Serveis Socials: 100%

Infants Derivats de Serveis Socials
0%
0%

100%

Derivats

•

No Derivats

Sexe:

Sexe
0% 0%

33%

67%

Nenes

Nens
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•

Procedència

Procedència
9%
19%

5%
5%

Eslovaca

5%
9%

Espanyola
Marroquina

5%

Russa
Colombiana
Catalana

43%

Suïssa
Romanesa

•

Infants amb germans

Infants amb germans
0% 0%
19%

81%

Amb germans

Sense germans
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•

Distribució dels infants per edats/cursos

Distribució dels infants per cursos escolars
4,5
4
3,5
3
2,5
2

EL

1,5
1
0,5
0
P2

P3

P5

1r Primària

2n
3r Primària 4t Primària
6è
Primària
Primària

1r ESO

PERELLÓ
•

Total d’infants: 20

•

Infants derivats per serveis socials:

Infants Derivats de Serveis Socials
0% 0%

25%

75%

Infants Derivats

Infants No Derivats
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•

Sexe

Sexe
0% 0%

Nens45%
Nenes55%

Nenes

•

Nens

Procedència:

Procedència

28%

28%

Catalana

Romanesa

33%

11%

Anglesa

llatinoamericana
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•

Infants amb germans

Infants amb Germans
0% 0%

45%
55%

Amb Germans

•

Sense Germans

Distribució dels infants per edats/cursos

Distribució dels infants per cursos escolars
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
P4

1r
2n
3r
4t
5è
1r ESO
Primària Primària Primària Primària Primària

3r ESO No cursa
(16 anys)
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L’AMETLLA DE MAR
•

Total d’infants: 18

•

Infants derivats per serveis socials

Infants Derivats per Serveis Socials
0%
00%
%

100%

Infants Derivats de Serveis Socials

•

Infants No Derivats de Serveis Socials

Sexe

Sexe

0%

0%

44%
56%

Nenes

Nens
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•

Procedència

Procedència
22%

22%

17%
39%

Marroquina

•

Catalana

Romanesos

Espanyola

Infants amb germans

Infants amb Germans
0% 0%
17%

83%

Infants amb Germans

Infants sense Germans
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•

Distribució dels infants per edats/cursos

Distribució dels Infants per cursos escolars
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
P3

P5

2n
3r Primària 4t Primària 5è Primària
Primària

1r ESO

4t ESO
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EQUIP 4 – L’ALDEA, CAMARLES, ALDOVER, XERTA
1.- Programació mensual.
Estructuració de les tardes:
•

Rebuda, berenar i joc lliure, semi dirigit.

•

Activitats programades.

•

Joc lliure, semi dirigit.

MAIG:
Activitats programades:
•

Jocs de presentació.

•

Jocs del món.

•

Manualitat del 3 en ratlla.

JUNY:
Activitats programades:
•

Conte: quin gust té la lluna?

•

Pintar els animals i fer l’escala dels animals.

•

Fitxa: quant medeixo jo?

•

Joc de les emocions: repartim als nens/es paperets amb emocions. Les tenen que
representar en mímica o dient situacions, i la resta les ha d’endevinar.

•

Activitat de l’empatia: els xiquets/es escriuen una frase a un full d’una situació que
sigui conflictiva, molesta, vergonyosa... Per a ells. Després entre tots em de dir: quin
problema hi ha i quina solució té la situació.

•

Dinàmica de la manta: per treballar el treball en equip. S’han de posar damunt d’una
manta, i entre tots tenen que girar la manta.

•

Conte: el monstre de colors.
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•

Fer el cub de les emocions.

•

Manualitat de la granota.

•

Gimcana.

•

Pel·lícula Inside Out.

•

Pintar els dibuixos i fer el memory de la peli.

•

Fer un mural.

Pobles petits (Benifallet, Paüls, Tivenys, Alfara de Carles):
•

Taller d’emocions.

2.- Avaluació mensual de diferents aspectes de la dinàmica i activitats dutes a
terme.
AVALUACIÓ MAIG:
ACTIVITATS

AVALUACIÓ

Jocs presentació

CAMARLES:

Manualitat tres en ratlla
Jocs de taula
Taller per treballar l’empatia , l’estima i les
diferents maneres d’estimar als altres .

Els nenes i nenes s’ho han passat molt
bé , les manualitats els agraden molt ,
els encanta pintar .
Pel que fa als jocs de taula , les nenes
i els nens no estan acostumats a jugarhi , així que els jocs de taula estan
molt presents tots els dies , per a que
aprenguin a jugar en equip i sobretot
que entenguin que no sols es juga
amb

el

telèfon

mòbil

o

amb

l’ordenador .
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Els més grans , els costa més seguir els
tallers ja que sempre hi ha algú que
distorsiona el grup .
Els jocs de taula els agraden , sobretot
les cartes .

Jocs de presentació

ALDEA:

Jocs del món: dia internacional del joc

Les nenes i els nens s’ho han passat

Manualitat del joc tres en ratlla

molt be . Els agrada molt jugar a jocs
de pati i jocs de taula , pocs jocs de
taula el hi teníem que explicar .
La manualitat del joc del tres en ratlla
els hi va encantar , estaven molt
contents .

Taller emocions :

BENIFALLET:
El taller va anar molt be , els nens i

Llibre: Receptes de pluja i sucre .

nenes molt participatius , els va
agradar molt el taller .
Sols vam observar que teníem que
canviar una activitat . L’activitat de
endevinar les emocions, ja que tan sols
em vam fer tres, i eren molt fàcils. Els
xiquets/es les endevinaven molt ràpid.

Taller emocions :

Llibre: El conte de la tortugueta.

Llibre: Receptes de pluja i sucre .

PAÜLS:
-Conte de la tortugueta; petits P3 a
Primer de primària .
Els

nens/es

han

estat

molt participatius i seu han passat
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molt bé! Han sabut identificar molt bé
les emocions en totes les activitats.
Llibre Receptes de pluja i sucre ; 2n de
primària a 6é
Els nens i nenes han estat molt
participatius , el hi ha agradat molt el
taller de les emocions
Vam explicar millor el joc de les
crispetes, però no acaba de funcionar.
Els nens/es s’alteren. Així que hem
decidit que canviarem aquest joc.

Jocs de presentació : repartim als nens/es ALDOVER :
paperets amb emocions. Les tenen que Els nens i nens s’ho han passat molt be.
representar en mímica o dient situacions, i la Els agraden molt els jocs de taula , son
resta les ha d’endevinar.

molt participatius .

Manualitat del joc tres en ratlla

Les manualitats es el que més el

Joc de les emocions

agrada .
Estan molt contents de venir als servei,

Jocs de taula

ja que voldrien més dies .

Jocs de presentació : La rotllana amb globus, XERTA:
joc de les crispetes i el pistoler.

Va anar molt be estaven molt atents i

Joc lliure

participaven en tot .

Joc de les emocions ; es van repartir papes
amb diferents emocions i tenien que Els jocs de carrer els hi agraden molt .
representar-les .
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AVALUACIÓ JUNY
ACTIVITATS

AVALUACIÓ

-

Conte: quin gust té la lluna?

-

Pintar els animals i fer l’escala dels Ha anat molt bé, alguns nens/es han

-

ALDEA:

animals.

volgut llegir el conte, així que cadascú

Fitxa: quant medeixo jo?

llegia una pàgina. Després, les activitats
també molt bé, a quasi tots els agrada

-

Pel·lícula Inside Out.

-

Memory de la pel·lícula Inside Out.

pintar.

Pel que fa a la pel·lícula es va agradar
- Mural de l’estiu

bastant

,

es

van

mostrar

molt

participatius en l’activitat de la pel·lícula.

- Jocs de taula .

Els vam explicar el que era un mural , ja
que molts dels nens i nenes so havien fet
mai cap mural .
Activitat

de

l’empatia:

els

xiquets/es CAMARLES :

escriuen una frase a un full d’una situació Els nens i nenes petits , els hi encanta
que sigui conflictiva, molesta, vergonyosa... pintar i fer manualitats , participen a les
Per a ells. Després entre tots em de dir: quin activitats , els agraden els jocs de taula ,
problema hi ha i quina solució té la situació.

però no hi solen jugar a casa , així que a
alguns jocs els hem tingut que explicar

Dinàmica de la manta: per treballar el treball com es juga . Ela jocs de pati son els que
en equip. S’han de posar damunt d’una més els agrada fer .
manta, i entre tots tenen que girar la manta
Conte: el monstre de colors.

Els nens i nenes adolescents , els hi costa

Fer el cub de les emocions

més seguir les activitats .

Activitat de la mà :

Ja que segons el dia estan més

L’activitat era dibuixa la ma i ficar-li anells als predisposats a segui-les que uns altres
dits

que

signifiquen les dies .

persones importants a la seva vida i una
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polsera que significa la més important per a Els agraden més les activitats curtes i que
ells .

es resolguin ràpidament .
Segons com els veiem , fem l’activitat i
després parlem amb ells , ja que molts
cops busquen més sentir-se recolzats

- Pel·lícula Inside Out.

que seguir fen activitats o jocs .

- Pintar els dibuixos i fer el memory de la peli.

Conte de l’estiu ; hem mirat a l’ordenador el
conte de l’estiu , on s’explica als nens i nenes
com es tenen que protegir del sol i perquè .
El perquè tenen que beure molta aigua a
l’estiu i quines hores del dia el sol es més fort
i perillós .
Hem pintat dibuixos d’estiu , per a que a
l’agost tinguem dibuixos per enganxar al
mural .
Taller Emocions :

TIVENYS:

Llibre ; Receptes de pluja i sucre .

Els nens i nenes s’ho van passar molt be.
Vam canviar el joc de les abraçades ,per
un altra dinàmica d’abraçar als companys
i no es van alterar tan i vam poder seguir
el taller amb molta facilitat .
El que més els agrada es la caixeta de les
carícies i l’espill .

Taller Emocions :

ALFARA DE CARLES :
Conte de la tortugueta: P3 a 1 de Primària.

Llibre ; El conte de la tortugueta.

Va anar molt be , els nens i nenes van
saber identificar les emocions i s’ho van

Llibre ; Receptes de pluja i sucre .

passar molt be .
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Conte de receptes de pluja i sucre ; 2n de
primària a 6é .
Es va canviar el joc de les crispetes per
abraçar-se per un altre, abraçar-se amb el
company del costat un segons .
El taller va anar molt be , les caixetes de
carícies i l’espill els encanta .
Manualitat de la granota

XERTA:

Gimcana

En general tot molt bé , en quan a la

Jocs d’aigua

gimcana , els costa treballar en equip i la
rivalitat els fa ser cruels amb els altres
companys.
En quan als jocs d’aigua els van agradar
moltíssim .

Gimcana

ALDOVER:

Manualitat de la granota

S’ho han passat molt bé , les manualitats

Jocs de taula

els agraden i la manualitat de la granota
els va agrada molt .
En quan a la gimcana , la rivalitat no era
molt gran , però encara els falta aprendre
a treballar amb equip .

3.- Avaluació del treball amb les famílies: participació, implicació...
•

Camarles: són 5 les famílies que s’impliquen amb els fills, que al portar-los i venir-los
a buscar, parlen en nosaltres. Però quan els parlem pel telèfon, quasi totes ens
responen.

•

Aldea: són 7 les famílies que s’impliquen amb els seus fills, que al portar-los i venir-los
a buscar, parlen en nosaltres. Però quan els parlem pel telèfon, quasi totes ens
responen.
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•

Aldover i Xerta: com els nens/es venien i marxaven soles, les famílies no han tingut
cap tipus d’implicació, tot i que pel telèfon contestaven sempre.

4.- Avaluació d’aspectes generals i propostes de possibles canvis o millores:
Les limitacions de temps per dur a terme la programació i la limitació d’accés a material ha
reduït les variants d’activitats i també la intencionalitat d’aquestes. Per poder oferir una millor
atenció a les famílies i en gran mesura als infants creiem que hauríem de disposar de més
hores per dur a terme les tasques i més pressupost per a material i activitats per tal de donar
una varietat i una intencionalitat a aquestes.
Personal que dona suport al servei: coord. SIS, alumnes serveis a la comunitat, pràctiques,
voluntariat...
Seria convenient tenir una persona en pràctiques o voluntariat com ajuda a la integradora i
educadora per realitzar les activitats més fluides.
Activitats organitzades pel servei i obertes a tot el municipi:
No ens ha donat temps per realitzar activitats obertes al municipi, donat que vam començar
el servei diürn a final de curs.
Entitats, associacions, persones que han col·laborat amb el servei:
No hi ha hagut temps real per poder buscar entitats, associacions, persones... que col·laborin
amb el servei.
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5.- Enquesta de satisfacció de les famílies i els infants i comentari dels
resultats.
CAMARLES:
Només una família ha realitzat l’enquesta de valoració i no recollim les respostes perquè no
és representatiu.

Un total de 18 infants han realitzat l’enquesta de valoració.
ALDEA:

Han contestat l’enquesta un total de 5 famílies.
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Han contestat l’enquesta un total de 10 infants.

ALDOVER:
No passem la valoració a les famílies ja que solament s’ha desenvolupat el servei dos dies.

Les qüestions que reben majora puntuacions, són la 2 i la 9, que parlen de l’ajuda que reben
els infants/adolescents per par de les professionals i si van a gust al servei; respectivament.
L’ítem que destaca com ha poc puntuat és el 6, que parla de l’espai.
*Modifiquem l’enquesta, suprimint ítems, ja que s’ha anat pocs dies i considerem que hi ha
coses que no es poden valorar.
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XERTA:
No passem la valoració a les famílies ja que solament s’ha desenvolupat el servei tres dies.
*Modifiquem l’enquesta, suprimint ítems, ja que s’ha anat pocs dies i considerem que hi ha
coses que no es poden valorar.

6.- Dades estadístiques d’interès:
•

Total d’infants:
o Camarles: 20
o Aldea: 18
o Xerta: 15
o Aldover: 6

•

Infants derivats per serveis socials:
o

Camarles:

Nens/es derivats de serveis socials
0%
0%

100%

Derivats

No derivats
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o

Aldea:

o Xerta

Nens/es derivats de Serveis Socials
0%
0%
7%

93%

Derivats

No derivats
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o

Aldover:

Nens/es derivats de Serveis Socials
0%
0%

100%

Derivats

•

No derivats

Sexe:
o

Camarles:
0%

0%

Sexe

36%

64%

nens

nenes
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o Aldea

SEXE
0% 0%

35%

65%

Nenes

o

Nens

Xerta

Sexe
0% 0%

47%
53%

Nens

Nenes
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o

Aldover:

Sexe

Nens

•

Nenes

3r Trim

Procedència:
o

Camarles:

Procedència
0%

25%

10%
65%

Espanyola

Paquistaní

Rumana
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o

Aldea:

Procedència
0%
5%
16%

79%

Espanyola

o

Marroquí

Rumana

Xerta:

Procedència
0%
7%
7%

86%

Espanyola

Marroquí

Equatoriano
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o

Aldover

Procedència
0%
0%
0%

100%

Espanyola

•

Infants amb germans:
o

Camarles:

Infants amb germans
0% 0%

•

Aldea:

20%

80%

Amb germans

Sense germans
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Infants amb germans
0% 0%

26%

74%

Amb germans

•

Sense germans

Xerta:

Infants amb germans
0%
0%
0%

•

Aldover:

100%

Amb germans

Sense germans
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Infants amb germans
0% 0%

33%

67%

Amb germans

•

Sense germans

Distribució dels infants per edats/cursos:
•

Camarles:

6

Distribució dels infants per cursos
5
4
3
2
1
0
P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5é

6é

1ESO

2ESO

3ESO

96

o Aldea:

Distribucioó dels infants per cursos
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
P2

P3

P4

P5

1r

•

2n

3r

4t

5é

6é

1ESO

2ESO

3ESO

Xerta:

Distribució dels infants per cursos
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5é

6é
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•

Aldover:

Distribució dels infants per cursos
2,5

2

1,5

1

0,5

0
3r

4t

5é
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BENIFALLET, PAÜLS, ALFARA DE CARLES i TIVENYS
CALENDARI DINÀMIQUES
MAIG 2018
1ra Dinàmica Dimarts 22 Benifallet
1ra Dinàmica Dimarts 29 Paüls

2na Dinàmica
2na Dinàmica
2na Dinàmica
2na Dinàmica
3ra Dinàmica

OCTUBRE 2018
Dimarts 2
Benifallet
Dimarts 9

Paüls

Dimarts 16

Tivenys

Dimarts 23

Alfara

Dimarts 30

Benifallet

JUNY 2018
1ra Dinàmica Dimarts 5
1ra Dinàmica Dimarts 12

Tivenys
Alfara

NOVEMBRE 2018
3ra Dinàmica Dimarts 5
Paüls
3ra Dinàmica Dimarts 13
Tivenys
3ra Dinàmica Dimarts 20
Alfara
4ta Dinàmica Dimarts 27
Benifallet

DESEMBRE 2018
4ta Dinàmica Dimarts 4
Paüls
4ta Dinàmica Dimarts 11 Tivenys
4ta Dinàmica Dimarts 18 Alfara

TEMÀTIQUES DINÀMIQUES
Per tal de realitzar un treball integral de les temàtiques escollides, les professionals de l’equip
4 del Servei d’Atenció Diürna (SD) programaran dinàmiques que estiguin lligades amb les xerrades, i és realitzaran de forma mensual a cada població. Les dinàmiques treballades són:
Les professionals de l’equip 4 del SD “La Tribu” programen una dinàmica per treballar de
forma pràctica l’educació emocional amb els alumnes de primària a les diferents poblacions.
Adapten

les

diferents

activitats

a

les

edats

dels

participants.

Al final de la dinàmica s’entrega un diploma .

VALORACIONS PER POBLACIÓ
Benifallet:
•

Es va dur a terme el dimarts 22 de maig de 2018, a les 15:00h. al CEIP Benifallet.

•

Van participar un total de 30 alumnes entre 1er i 6è de primària.

•

La dinàmica és va desenvolupar amb èxit.
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Paüls:
•

El

dimarts

29

de

maig

de

2018,

a

les

15:00h.

al CEIP Paüls.
•

Van participar un total de 48 alumnes, 20 entre la llar d’infants i parvulari, 28 de pri-

mària.
•

Les activitats van agradar molt, tant a alumnes com professors.

Alfara de Carles:
•

El dimarts 12 de juny de 2018, a les 11:30h. al CEIP d’Alfara de Carles.

•

Van participar un total de 21 alumnes, entre P-5 a 6è de primària

•

Els alumnes van disfrutar molt de les activitats, i als professors els van agradar.

Tivenys:
•

El

dimarts

5

de

juny

de

2018,

a

les

11:30h.

al CEIP Tivenys.
•

Van participar un total de 33 alumnes, de primària.

•

Tant els professors com els alumnes van trobar interessant la dinàmica.
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9.- Període de vacances escolars
Durant el període de vacances escolars d’estiu el Servei d’Atenció Diürna continua a través
del Programa de suport al manteniment de les activitats realitzades durant el curs, garantint
l’àpat dels infants i adolescents atesos. Es porta a terme en horari de matí i s’ofereix servei
d’esmorzar i dinar. Aquest Programa es porta desenvolupant des de l’estiu 2015, dins el
contracte Programa 2013-16.
Durant el mes de Juliol es va portar a terme La Tribu a les poblacions de:
-

Roquetes

-

Deltebre

-

L’Aldea

-

L’Ametlla de Mar

Durant el mes d’Agost es va portar a terme La Tribu a les poblacions de:
-

Roquetes

-

Deltebre

-

Camarles

-

L’Ampolla
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10.- Valoració Tribu estiu per part de les professionals

102

104

105

106

107

CAFÈ EN FAMÍLIA
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1.- INTRODUCCIÓ
Per les famílies el més important és l’educació dels seus fills. Sovint sorgeixen dubtes:
com podem actuar de manera correcta si mai ens han format per educar als nostres fills
i filles? Podem arribar a tenir amb ells una comunicació més positiva? Podem millorar el
nostre ambient familiar si ens sentim millor i més segurs en l’àmbit personal? Com a
mares i pares ens interessa, i així ho demanem moltes vegades, formació, intercanvi amb
altres pares i mares.
Objectius
-

Oferir un espai per a aquestes famílies on podran compartir vivències, adquirir
noves eines i readaptar el rol parental per tal de viure de forma positiva aquesta
nova etapa.

-

Enfortir els rols familiars, prenent consciència de cadascun, per tal d’afavorir el
desenvolupament d’habilitats personals, emocionals i educatives en la família.

-

Promoure la criança positiva, ajudant a prevenir i afrontar de forma constructiva
problemes i conflictes familiars.

-

Facilitar que els pares i mares desenvolupin competències d’autoregulació
emocional i de tolerància a la frustració davant comportaments no cooperatius
dels seus fills/es.

-

Propiciar que els pares i mares reflexionen, identifiquin i reconeguin la
importància de tenir en compte els sentiments dels seus fills, per desenvolupar
amb ells, processos d’escolta i de comunicació positiva que facilitin la
convivència en la família.

Fent ressò, d’aquestes inquietuds, vam iniciar el Projecte Cafè en Família, per pares i
mares de fills/es de 5 a 16 anys.
Hem fet dos “ formats” diferents, un Cafè en Família per pares i mares de xiquets/etes que cursen primària i un altre Cafè en Família per pares de secundària.
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Davant la preocupació que molts pares tenen del pas de primària a l’ESO vam creure
oportú realitzar un Cafè en Família específic per a pares i mares d’adolesecents, ja que
l'adolescència és una etapa important de canvi, única i diferent en cada persona: en
la que s’entra sent un infant i se'n surt com a jove. Entremig, l’adolescent haurà d'afrontar grans transformacions físiques, psicològiques, emocionals i socials, durant les
quals necessitarà l'acompanyament dels adults (pare, ma- re, tutor o tutora), que hauran de mantenir-se a prop però a la vegada lluny, per respectar el desig de llibertat i
d'independència del fill o filla en aquesta etapa.
Sovint sorgeixen dubtes: Com podem actuar de manera correcta si mai ens han format
per educar als nostres fills i filles? Podem arribar a tenir amb ells una comunicació més
positiva? Podem millorar el nostre ambient familiar si ens sentim millor i més segurs
en l’àmbit personal? Com a mares i pares ens interessa, i així ho demanem moltes
vegades, formació, intercanvi amb altres pares i mares i suport per tal que aquests
dubtes puguin ser resolts el millor possible. I per a les famílies el més important és
aconseguir que els fills tinguin una educació adequada.
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2.- ORGANITZACIÓ
L’any 2018 s’han realitzat tres Cafès en Família:
Les dues primeres edicions de Cafè, en Família van ser a Roquetes i a Deltebre, anaven
dirigides per a famílies amb fills/es de primària. Es van realitzar 10 sessions setmanals,
9 amb els pares i una conjunta amb els fills.
La tercera edició de Cafè en Família va ser a Camarles i anava dirigit a famílies de
preadolescents, es van realitzar 7 sessions.

Abans de començar Cafè en Família, una de les parts que creiem més importants és la
difusió, com fer arribar i engrescar a les famílies a què participen.
Com a SIS, apostem per donar més èmfasi a aquelles famílies que per les seves
circumstàncies personals, familiars, socials, econòmiques, tenen més dificultats en la
criança dels seus fills/es, potenciant els lligams emocionals i relacions familiars i de
parentalitat, entre infants i adults de referència.
La capacitació en competències parentals, necessàries per a la cura, educació i desenvolupament personal, social i afectiu dels seus fills/es.

Amb qui ens coordinem:
Ens coordinem amb els Serveis socials d’atenció primària del municipi, qui ens deriven
famílies que porten en seguiment i als qui els aniria molt bé aquest espai.
Ens reunim amb el regidor/a de SSAP del municipi per tal d’informar i concretar l’espai.
I ens posem en contacte amb tots els professionals que estan en contacte amb les
famílies: Escoles, EAP, AMPA, professionals de salut,....
Prèviament a la coordinació amb els professionals, dissenyem una petita enquesta , on
expliquem l’iniciativa , per conèixer quins dies i horaris els aniria millor a les famílies
assistir.
A cada municipi el contacte s’ha fet de diferents maneres:
•

Roquetes:
Ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària.

•

Deltebre:
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Ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària i també ens vam
reunir el mateix dia amb els tres directors de les tres escoles, es va acordar que
ells repartirien les circulars a les diferents aules.
•

Camarles:
Ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària i ens vam reunir
amb els directors dels dos CEIPS per separat i vam acordar poder anar a la reunió
que l’escola tenia convocada amb els pares. D’aquesta manera nosaltres vam
poder explicar directament a molts pares i mares aquesta iniciativa i vam repartir
les enquestes de disponibilitat.

La difusió:
Desprès de dos setmanes vam recollir les enquestes i vam triar el dia i hora més votat
per les família.
Un cop acordada la data i lloc, vam fer cartells de difusió per poder penjar-los als
diferents llocs estratègics (escoles, IES, CAP, Ajuntament, farmàcies, ...), ho vam publicar
a l’Ebando, WhatsApp d’AMPA, Instagram SIS.

El primer dia e de Cafè en Família donem un full amb totes les dates i el temes que
tractarem a les sessions. També repartim un full d’inscripció que la família emplena el
primer dia d’assistència i vam crear un grup de WhatsApp de difusió.
Cada setmana, el dia abans de la sessió ,enviem un WhatsApp recordatori i algun
vídeo/frase interessant sobre la temàtica treballada.
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3.- CALENDARI
Dates, horari i lloc.
A cada poble l’horari ha estat diferent:
•

Deltebre: dimecres de 9:30 a 11h, inici del cafè en família el 4 d’abril de 2019.
Lloc: Ebreterra Deltebre.

•

Roquetes: dimarts de 9:30 a 11 i inici del cafè en família el 3 d’abril 2019.
Lloc: Dependències municipals de l’Ajuntament de Roquetes.

•

Camarles: dijous de 19 a 20:30 inici del cafè en família el 25 d’octubre de 2019.
Lloc Sala Polivalent de l’Ajuntament de Camarles.

114

4.- TEMÀTIQUES
La preparació del programa Cafè en Família adreçat a pares de primària l’hem realitzat
principalment per la formació rebuda i el material “Programa de desenvolupament
d’habilitats parentals per a famílies” de l’Agència de Salud Pública i el Programa
“Aprendre junts, créixer en família” de l’Obra Social La Caixa.

I el Cafè en Família de Preadolescents a partir del dossiers esmentats i “Créixer en
Família” Guia 12-16 anys del Departament de Benestar Social i Família.
A més de seguir els programes formatius de la Generalitat, i l’Obra social La Caixa,
també utilitzem altres fonts com la revista Criatures, articles sobre la temàtica d’Eva
Bach, Jaume Funes...

Organització/ estructura de les sessions
✓ Presentació si és el primer dia o resum de la sessió anterior.
✓ Relaxació, de tres minuts, per tal de donar èmfasi a la importància de cuidarnos, trobar un espai per nosaltres per poder aplicar-ho al nostre dia a dia. Ja que
està demostrat que depèn de com els pares emprenem els conflictes, aquests es
gestionen millor.
✓ Power point, de la temàtica tractada.
✓ Dinàmica de grup relacionada amb la temàtica.
✓ Passi d’un curtmetratge o vídeo relacionat .

Temàtiques de Cafè en Família primària:
1- Com son els nostres fills.
2- Com entendre el comportament dels fills/es amb afecte i respecte.
3- Com sentir-nos bé com a pares i mares
4- Com aconseguir que els nostres fills/es es sentin realitzats i confiïn en ells
mateixos i en nosaltres com a pares i mares.
5- Com saber escoltar i posar-se al lloc de l’altre. Parlar de manera positiva.
Expressar els nostres sentiments.
6- Com aconseguir una comunicació eficaç.
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7- Com ajudar activament als nostres fills/es perquè puguin resoldre els seus
problemes.
8- Com arribar a acords amb els nostres fills.
9- Organització quotidiana de la vida familiar
10- Com fomentar la responsabilitat amb els nostres fills

Temàtiques del Cafè en Família preadolescents:
1- Com son els nostres fills

2- I si, mirem d’entendre’ls
3- Com ens comuniquem
4- Tenir conflictes nio és tenir problemes
5- Som capaços de negociar i establir acords
6- Ser-hi sense que es noti
7- Què ens emportem?
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5.- VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS
Assistència i Participació:
En cada municipi ha estat diferent, el punt en comú dels tres ha estat que la majoria de
participants han estat dones.
A Roquetes el primer dia van assistir varies famílies derivades de SSAP i un nombre
important de famílies immigrants que no entenien ni parlaven gaire el català o castellà.
Degut al problema de la comunicació , que no ens podíem entendre, desprès de parlar
amb SSAP i Immigració, es va realitzar un grup paral·lel, el mateix dia i hora, per a
aquelles persones que no entenien ni parlaven el català i castellà.
Constatar que moltes famílies derivades de SSAP van anar deixant l’assistència.
Famílies inscrites inicialment: 29
Famílies que per idioma van formar part de l’altre grup: 15
Famílies que assistien regularment: 6

117

6.- VALORACIÓ PER PART DELS USUÀRIS
Es va realitzar una enquesta de valoració per tal de tenir el seu punt de vista i estar
oberts a realitzar canvis i millores.
L’enquesta era anònima on es valorava:
➢ Horari del Cafè en família
➢ Acompliment de les expectatives
➢ Lloc de la realització
➢ Valoració dels professionals
➢ Si recomanarien el Programa Cafè en Família

A les següents gràfiques podem observar l’opinió dels participants:

VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS - DELTEBRE
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord

VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS - ROQUETES
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord
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VALORACIÓ DELS PARTICIPANTS - CAMARLES
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Molt d'acord

D'acord

Poc d'acord

Gens d'acord

En les dos primeres edicions (Roquetes i Deltebre) també vam passar una enquesta de
l’Agència de Salut Pública, on només preguntaven qüestions sobre la família (edat,
procedència estudis, tipus de família). Ja que desprès l’Agència publica uns estudis de
participació.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
A Roquetes algú va recomanar fer més difusió, a veure si s’apuntava més gent.
A Deltebre es van fer diferents propostes:
-

Tractar més a fons l’autoestima i les emocions

-

Utilitzar més dinàmiques i vídeos a les sessions

-

Introduir temes de salut en general

-

-Fer més sessions conjuntes pares i fills, aquesta proposta va ser feta per la
majoria dels assistents.

A Camarles es va proposar introduir als propers cafès en família, temes que els
preocupen com els trastorns alimentaris, l’alcohol i drogues i la sexualitat en la
preadolescència.
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8.- ANNEX
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FITXA D’INSCRIPCIÓ CAFÈ EN FAMÍLIA
NOM I COGNOMS:
DNI/NIE:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:
TELÈFONS:
CORREU ELECTRÒNIC:

POBLACIÓ:

Qui viu a casa?
Edats dels fills:
Sou família monoparental o nombrosa?

Què esperes d’aquest curs?

Què creus que pots aportar?

Quines són les qualitats dels meus fills?

129

AUTORITZACIÓ
Que es pugui fer captació, reproducció i publicació de la imatge i/o de la veu de tots els
membres de la família a qualsevol mitjà i de qualsevol forma de comunicació per part
del Servei. Igualment, autoritzo la incorporació de les seves dades personals a un fitxer denominat “Imatge i/o veu”, titularitat del Consell Comarcal, amb la finalitat de controlar i gestionar les imatges que es capten en les diverses activitats que s’organitzen
per part del servei.
Que utilitzen el meu número de telèfon per fer un grup de difusió de hatsApp amb tots
els participants del grup “Cafè en família”. La finalitat d’aquets grup és exclusivament
informativa.
Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha d'adreçar un escrit
acompanyant còpia del document oficial que l'identifiqui a Consell Comarcal del Baix
Ebre, C/ Barcelona, 152 43500 Tortosa (Tarragona), indicant la referència: Protecció de
Dades.
SI

No

A la vegada, signo conforme EM COMPROMETO A PARTICIPAR EN AQUEST GRUP DE PARES “CAFÈ EN FAMÍLIA”.
_________________________, a _____de ______________________del 20___
Signatura:

130

VALORACIÓ DEL GRUP DE FAMÍLIES “CAFÈ EN FAMÍLIA”

MOLT
D’ACORD D’ACORD

POC
D’ACORD

GENS
D’ACORD

Esteu contents amb les hores de formació?
L’horari ha estat l’adequat?
S’ha complert el que esperàveu
de les sessions grupals?
El que s’ha tractat us servirà per al
vostre dia a dia?
Heu participat en les activitats realitzades?
El lloc on s’ha fet el taller és apropiat.
Heu gaudit de les activitats realitzades.
Us ha agradat el tracte rebut pels
professionals.
Recomanaríeu el taller
Penseu que es necessari algun altre
taller?
• Quin?
Observacions / suggeriments:
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XERRADES
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1.- INTRODUCCIÓ

La prevenció és un element prioritari en el nostre àmbit d’actuació, ja que ens permet
avançar-nos a les possibles situacions de risc, treballant les dificultats des d’un principi. I
les xerrades són una bona eina per fer prevenció.
Decidim començar per l’educació emocional, ja que és la filosofia base de tot el nostre
servei, educar amb el cor. I no s’han fet xerrades d’aquesta temàtica en les poblacions.
Es decideix iniciar les xerrades a les poblacions d’Alfara de Carles, Benifallet, Paüls i
Tivenys, ja que són les que tenen menys nombre d’habitants i es valora que per aquest
motiu és el projecte grupal més indicat.
Dites xerrades estan orientades a mares i pares amb fills/es d’entre 3 i 15 anys, i són
obertes a tota la població.
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2.- ORGANITZACIÓ
Per tal d’organitzar les xerrades, prèviament ens reunim amb els Ajuntaments i els
equips directius de les escoles de les diferents poblacions, per presentar-nos i exposarlos la nostra proposta, tant de la primera temàtica sobre educació emocional, com
l’organització de futures xerrades adaptades a les inquietuds de les poblacions.
Fem un sondeig als equips directius dels centres educatius de les quatre poblacions
mitjançant una enquesta on se’ls ofereixen diferents temàtiques que podem abordar
des del nostre servei, deixant espai per a noves propostes (annex pàg. 10) i en aquesta
enquesta també se’ls pregunta per la disponibilitat horària. Donem una còpia d’aquests
documents per a les AMPES. La mateixa enquesta la passem als assistents de la primera
xerrada, de cada població, i amb el recull de totes les dades obtenim aquest rang per a
les següents xerrades:

Els Ajuntaments col·laboren amb la difusió de les xerrades i ens cedeixen l’espai per dur
a terme les mateixes.
Ens coordinem amb els Equips Bàsics d’Atenció a la Infància (EBASP) de cada població
per explicar-los el projecte i que puguin fer difusió entre els seus usuaris/es.
Aquesta primera xerrada la lliguem amb una dinàmica que realitzen a les escoles les
companyes del Servei d’Atenció Diürna de la Tribu.
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Creiem molt important tractar el tema de forma integral amb tots els membres de la
família; així doncs, com tenim el recurs dels dos professionals del Servei d’Atenció
Diürna de l’equip 4, proposem a les escoles fer una dinàmica amb els alumnes que
creguin, dins o fora de l’horari escolar, i treballar la mateixa temàtica que amb els pares
i mares. Tots els centres educatius accedeixen al fet que es realitzin les dinàmiques en
horari escolar i en dos grans grups, per tal que tots els alumnes puguin gaudir-ne.
Ja que la xerrada i la dinàmica són complementàries una de l’altra, la mateixa setmana
realitzem ambdues a la mateixa població.
Després de reunir-nos amb les diferents entitats de cada població, acordem organitzar
de cara el curs 2018-2019 una xerrada trimestral, a cadascuna de les poblacions més
petites de la comarca, i que a l’enquesta es desprèn que l’horari més adequat per
facilitar l’assistència és iniciar la xerrada entre les 19:00h i les 20:00h.
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3.- CALENDARI
La Xerrada “Emociona’t” es realitza a finals del curs 2017-2018 en les següents dates a
les diferents poblacions:
•

Benifallet: dimecres 23 de maig de 2018, a les 20:00h. al centre d’interpretació.

•

Paüls: dimecres 30 de maig de 2018, a les 20:00h. al casal.

•

Tivenys: dimecres 6 de juny de 2018, a les 20:00h. a l’escola La Pineda.

•

Alfara de Carles: dijous 14 de de juny de 2018, a les 20:00h. a l’escola d’Alfara de
Carles.

La Xerrada “Límits?” es realitza durant el primer trimestre del curs 2018-2019, els
següents dies a les diverses poblacions:
•

Alfara de Carles: dimarts 11 de desembre de 2018, a les 20:00h. a l’escola
d’Alfara de Carles.

•

Tivenys: dimecres 12 de desembre de 2018, a les 20:00h. al CEIP La Pineda.

•

Benifallet: dilluns 17 de desembre de 2018, a les 20:00h. al centre
d’interpretació.

•

Paüls: dimecres 19 de desembre de 2018, a les 19:00h. al casal.
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4.- TEMÀTIQUES
1a Xerrada - Emociona’t:
Aquesta primera xerrada la titulem “Emociona’t!”, a la que tractarem de l’educació
emocional, dirigida a mares i pares.
En ella parlem de les característiques dels menors, les seves necessitats, com ens podem
implicar com a progenitors en els processos d’aprenentatge, els hàbits saludables, com
parlar-los-hi, etc.
L’educació emocional és un pilar fonamental en l’educació dels nostres fills i filles, i el
nucli familiar és el que deixa més empremta.
Objectius específics
•

Ajudar a comprendre les característiques i necessitats del menor i a implicar-se
en els processos evolutius.

•

Dotar els pares i mares d’habilitats bàsiques per a donar resposta a les situacions
quotidianes en la relació amb els seus fills.

•

Oferir consells o orientar respecte a l’organització del nucli familiar (normes i
límits, pactes, hàbits alimentaris i d’horaris, com parlar amb el fill/a, etc.).

•

Treballar la xarxa relacional entre les persones assistents.

•

Reflexionar sobre la importància de tenir en consideració les emocions dins del
nostre dia a dia, per conèixer-les, identificar-les, gestionar-les...

2a Xerrada- taller – Límits?:
Aquesta segona xerrada l’hem titulat “Límits?”, en la qual tractarem sobre els límits que
posem als nostres fills.
I li hem afegit la paraula taller perquè volem intentar que els/les assistents participin i
facin aportacions des de la seva experiència. I això ho farem a través de jocs,
dinàmiques... sobre el tema.
Com a mares i pares és complicat trobar l’equilibri a l’hora de posar límits.
És per aquest motiu que hem dissenyat una xerrada-taller dirigida a pares, mares, tutors,
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cuidadors, etc. per tractar sobre els límits que posem als nostres fills/es, la quantitat de
límits que posem, com els posem...
La família és el primer model i el que deixa més empremta en la conducta de tota
persona. Cal que recordem aquest paper i que ens nodrim per a poder aportar als fills i
filles els valors que els volem transmetre perquè es desenvolupin amb seguretat,
respecte i una autoestima alta.
Parlarem sobre que entenem per límits, la diferència entre aquests i les normes, on està
l’equilibri, perquè no funcionen certs límits i que podem fer per a que funcionin millor,
dels càstigs, i de la importància de la comunicació i del respecte.

Objectius específics:
•

Presentar a les mares i als pares assistents informació sobre els límits que posem
als nostres fills/es i com posar-los.

•

Reflexionar sobre el nostre paper com a mares i pares en quant als límits.

•

Compartir les dificultats que ens trobem en el dia a dia sobre aquesta qüestió.

•

Oferir eines per aplicar en l’educació dels seus fills/es.
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5.- VALORACIONS PER POBLACIÓ
Benifallet:
Xerrada “Emociona’t”:
•

Van assistir una vintena de famílies, una gran participació tenint en compte que

a Benifallet són 790 habitants.
•

Comptem amb l’assistència de l’alcaldessa i de la directora de l’escola.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, tot i que costa que els assistents
interactuïn.

•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.
Xerrada-taller “Límits?”:
•

Van assistir unes onze famílies, valorem positivament la participació tenint en

compte que ha Benifallet són 790 habitants.
•

La xerrada-taller es va desenvolupar amb naturalitat, i els assistents van

participar força.
•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.

Paüls:
Xerrada “Emociona’t”:
•

Van assistir una quinzena de famílies, una gran participació tenint en compte que

ha Paüls són 602 habitants.
•

Comptem amb l’assistència de l’alcalde i de la directora de l’escola.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, els assistents es mostren

participatius a mesura que avança la xerrada.
•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.
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Xerrada-taller “Límits?”:
•

Van assistir una tretzena de famílies, una bona participació tenint en compte que
a Paüls són 602 habitants.

•

Comptem amb l’assistència de l’alcalde.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, els assistents es mostren molt
participatius.

•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.

Tivenys:
Xerrada “Emociona’t”:
•

Van assistir unes vint-i-cinc persones, una gran participació tenint en compte que

a Tivenys són 916 habitants.
•

Comptem amb l’assistència de l’alcaldessa i de la directora de l’escola.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, tot i que costa que els assistents

interactuïn.
•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.

Xerrada-taller “Límits?”:
•

Van assistir unes vint-i-cinc persones, considerem una gran participació tenint en

compte que ha Tivenys són 916 habitants. Comptem amb l’assistència de l’alcaldessa
i de la directora de l’escola.
•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, i amb alta participació dels

assistents.
•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.
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Alfara de Carles:
Xerrada “Emociona’t”:
•

Van assistir una quinzena de persones, una gran participació tenint en compte

que hi ha a Alfara de Carles són 399 habitants.
•

Comptem amb l’assistència de l’alcaldessa i de la directora de l’escola.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, a mitjans de l’acte es van anar

mostrant participatius i al final alguns van compartit situacions en les que s’havien
trobat amb els seus fills/es.
•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.

Xerrada- taller “Límits?”:
•

Van assistir sis persones, una correcta participació tenint en compte que ha Alfara
de Carles són 399 habitants. La gran majoria es van excusar de la no assistència.

•

Comptem amb l’assistència de la directora de l’escola.

•

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, des del primer moment les
assistents es mostren molt participatives i, de fet, s’allarga molt més del previst
per aquest fet.

•

Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora

d’organitzar la xerrada, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.
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6.- VALORACIÓ PER PART DE LES PERSONES ASSISTENTS
En el cas de les xerrades, com són puntuals, no s’ha realitzat cap eina de valoració.
Així i tot preguntem als assistents per si els ha estat útil els temes tractats i escoltem les
seves propostes de millora.
En general, les persones assistents es mostren interessades amb les temàtiques
tractades i creiem que els hi són útils les eines que s’emporten.

7.- PROPOSTES DE MILLORA
•

Al finalitzar la segona xerrada a Benifallet, algunes famílies ens pregunten si
podríem encarar una xerrada per a pares i mares amb fills adolescents i amb fills
i filles menors de 3 anys. Expliquem que fem grups de famílies amb fills amb
aquestes franges d’edat a poblacions amb més nombre d’habitants, i els animem
a estar atents a la Web del Consell Comarcal del Baix Ebre per estar informats.

•

Al finalitzar la segona xerrada a Paüls, algunes famílies ens pregunten si podríem
encarar una xerrada per a pares i mares amb fills adolescents; i els informem que
fem grups de mares i pares amb fills/es d’aquesta franja d’edat a poblacions amb
més nombre d’habitants, i els animem a estar atents a la Web del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

•

Algunes persones participants ens feliciten i agraeixen aquest tipus de xerrades;
però també comenten que el que es parla i reflexiona durant aquestes, està viu
un temps i es posen coses en pràctica i després amb el dia a dia, es van oblidant.
Per això estem pensant en la possibilitat de proposar fer un grup de difusió de
les persones assistents interessades, on anem passant articles, reflexions,
consells... sobre les temàtiques tractades.

•

Aquest grup de difusió també pot servir per tenir contacte més permanent i que
arribi la informació de futures xerrades de primera mà.
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8.- ANNEX

Quina es la vostra opinió?
Des del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) volem saber quins són els temes que
us interessen, preocupen, motiven ... per tal de poder organitzar les nostres xerrades i
dinàmiques en funció del que ens digueu.
Per aquest motiu, a continuació us proposem diferents temàtiques per que ens senyaleu
si són del vostre interès, també us deixem espais en blanc per a que ens proposeu vosaltres els temes.
Autoritat i límits
• Concepte d’autoritat, importància dels límits, com establir-los, etc.
Jugar per créixer
• Importància del joc, tipus de joc, joc en família, etc.
Fem fills autònoms
• Autonomia personal en les diferents etapes, risc de la sobreprotecció,
etc.
Com fer al teu fill lector
• Inserir l’hàbit de lectura, que llegir, llegim nosaltres? Etc.
Usos moderats de les pantalles
• Ús racional de les pantalles, critica i autocrítica, gestió del temps, etc.
El pas a la ESO
• Com preparar als fills i a nosaltres per al canvi a la ESO.
Bullying
• Responsabilitat de tots, eines de prevenció i intervenció, etc.

Gràcies per les
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vostres propostes!

EMOCIONA’T - XERRADA PER A MARES I PARES
Molts cops no donem la importància que li correspon a l’educació emocional, es per
aquest motiu que hem dissenyat una xerrada dirigida a pares, mares, tutors, cuidadors,
etc. per fer consciència de la importància de les emocions en el nostre dia a dia i en el
dels nostres fills i filles.
Educar és un art que requereix paciència i imaginació, i aquesta és la base de la que
volem partir.
El nucli familiar és el primer model i el que deixa més empremta en la conducta de tota
persona. Cal que recordem aquest paper i que ens nodrim per a poder aportar als fills i
filles la màxima varietat de solucions, interaccions saludables i conductes socialment
acceptables, plenes de respecte i afecte.
Parlarem de: els diferents tipus d’emocions i com les expressem, l’evolució d’aquestes
emocions segons l’edat, diferenciar entre emoció, estil emocional i sentiment, la importància de les experiències emocionals, fortaleses que podem treballar-nos com a progenitors/cuidadors, la vida saludable, l’autoestima i com afavorir-la, com acompanyar les
emocions dels nostres fill/es, límits i emocions, com abordar un conflicte, etc.
OBJECTIU
Presentar a les mares i als pares assistents informació respecte a temes bàsics de l’educació emocional. Conscienciant-los de la seva importància, inserint amb el que està a les
seves mans per acompanyar als seus fills per tenir una bona salut emocional.
Objectius específics
· Ajudar a comprendre les característiques i necessitats del menor i a implicar-se en els
processos evolutius.
· Dotar els pares i mares d’habilitats bàsiques per a donar resposta a les situacions
quotidianes en la relació amb els seus fills.
· Oferir consells o orientar respecte l’organització del nucli familiar (normes i límits, pactes, hàbits alimentaris i d’horaris, com parlar amb els fill/es, etc.).
· Treballar la xarxa relacional entre les persones assistents.
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PROGRAMACIÓ DINÀMICA EMOCIONA’T
Començar la sessió contant alguna anècdota on hi hagi una emoció, per exemple:
Hola, bon dia. Que tal? Com esteu? Bé? Jo també. Jo estic contenta. Molt contenta, perquè avui
m’han regalat un pernil.
Alguna vegada us heu sentit contents?

ACTIVITAT 1:
Objectiu: Consisteix en presentar una sèrie de situacions per a que els nens/es indiquen com es
senten les persones implicades.
Material:
• Les frases.
Desenvolupament:
Els anirem dient frases, i ells hauran de dir com m’he sentit en cada situació.
Situacions possibles:
• M’ha tocat la loteria.
• La meva germana em va maldar davant els meus amics.
• Avui a dinar la meva mare m’ha fet un menjar que no m’agrada gens.
• El meu amics m’ha regalat un globus.
• Ahir li vaig prendre al meu germà una joguina.
REFLEXIÓ: tots no som iguals, cadascú sent emocions diferents davant una mateixa situació.
Per exemple, a que no em vaig sentir igual quan la meva germana em va maldar i quan el meu
amic em va regalar un globus?
NO, no era igual. Eren dos emocions diferents. Per això en aquest taller treballarem les diferents
emocions, per saber quines són i posar-los nom.

ACTIVITAT 2:
Objectiu: saber seleccionar les paraules adequades per expressar les emocions.
Material:
• Diccionari de emocions EMOCIONARIO.
• Una cartolina per cada emoció que es vol treballar.
• Un retolador.
Desenvolupament:
S’escull a 3 voluntaris que seran els que explicaran les emocions als seus companys. Reuneix-te
amb ells en un cercle i ensenya’ls la emoció que anem a treballar.
Han d’explicar als seus companys, per torns, com es sent l’animal del EMOCIONARI.
NORMA: NO PODEN DIR LA PARAULA DE L’EMOCIÓ. Poden dir el que han vist a la imatge, intentar descriure la emoció en les seues paraules, explicar experiències personals...
Apuntar en una cartolina la paraula que no poden utilitzar. I vigilar que els nens no la diguin.
Al cap d’una estona, preguntar als nens com es sent l’animal. I anotar les aportacions a la pissarra.
• Si ho endevinen: preguntar com ho han sabut.
• Si no ho endevinen: continuem nosaltres donant pistes de la emoció.
És pot treballar amb altres emocions. Ideal també amb ALIVIO (pàg. 22)

ACTIVITAT 3:
Objectiu: conèixer la emoció eufòria i establir una diferència amb l’alegria en les formes d’expressar-la.
Material:
• El llibre EMOCIONARIO (pàg. 72 i 73).
• Una cartolina blanca per tapar el text.
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• Una cartolina verda i un altra de groga.
Desenvolupament:
Per començar:
Començar preguntant als nens com estan. Segur que ens diuen que bé. Llavors els preguntem:
voleu veure uns animals que estan millor que bé? Llavors ensenyem la imatge de la pàg. 72.
Els preguntarem com estan els animals de la imatge, les respostes seran feliços, contents alegres.
Quina vegada us heu posat més contents?

Els diem: així que a vegades estem més que contents. Tenim molta energia. Tanta com per estar
com els animals a la selva. Llavors sentim... eufòria. Que sentim? I és el mateix que l’alegria?
Llavors nosaltres podem mostra eufòria, saltant, ballant, dient si, si, si!!
Activitat:
Indicar als nens que la cartolina groga és l’alegria i la cartolina verda la eufòria. Ho escriurem.
Explica’ls: tu diràs una seria de situacions i ells tindran que expressar l’alegria si mostrem la cartolina groga i eufòria si mostrem la cartolina verda.
El joc s’acaba quan faràs una palmada.
Situacions:
• El diumenge anireu al parc.
• El diumenge anireu al cine.
• Heu guanyat una piscina de boles.
• Avui hi ha macarrons per dinar.
• Demà no hi ha col·legi.
• Demà comencem vacances.

ACTIVITAT 4:
Objectiu: explorar les emocions que van juntes, però que són diferents: CELS I ENVEJA.
Material:
• El llibre EMOCIONARI
• 4 cartolines blanques. Dos per a escriure el nom de les gossetes; i l’altra per pintar una
cara alegre i l’altra trista.
• 1 cartolina verda i un altra blava.
• 1 cartolina per escriure la emoció en síl·labes. Tallada en 3 trossos.
• Un retolador.
• Celo.
• 2 globus grocs: un inflat més gran i l’altre més petit.
• Les imatges de les pàg. 82 i 83.
Desenvolupament:
La primera part, consisteix en explorar la imatge. Els explicarem que són dos gossetes que eren
amigues. Els seus noms són Grandesa (esquerra) i Petitona (dreta).
Col·loquem 2 cadires al centre de la sala: una al davant de l’altra. A la cadira que queda a l’esquerra dels nens apegarem una cartolina i escriurem: Grandesa. A l’altra, que quedarà a la dreta
dels nens escriurem: Petitona.
Repartirem entre els nens els 6 objectes: els 2 globus, la cartolina blava, la verda i les cartolines
en les cares de alegria i tristesa. Si hi ha més de 6 nens, els farem ficar en grups.
I els explicarem l’activitat: les educadores els llegirem una sèrie de característiques, i els nens
hauran de posar l’objecte a la cadira corresponent.
Característiques:
• Té el vestit i el barret verds. (petitona)
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•
•
•
•

Té un globus petit. (petitona)
Està molt contenta amb el seu globus. (grandesa)
Té el vestit i el barret blau. (grandesa)
Té un globus grandíssim. (grandesa)
Després els farem un resum, preguntant:
• Qui està contenta amb el seu globus?
• Com és el seu globus?
• Qui no està contenta amb el globus?
• Com és el seu globus?
Reflexió:
Perquè creieu que Petitona no està contenta amb el seu globus? És un globus groc, és molt bonic
i flota molt bé a l’aire... és un globus fantàstic.
Perquè és groc? O perquè és redó? O és perquè és més petit que el globus de Grandesa?
Petitona no pot xalar amb el seu globus perquè desitja tenir el de Grandesa.
En funció de la edat, podem escollir tres opcions:
a. Dir-los la paraula en tres síl·labes, i ells hauran de ordenar-les per obtenir la paraula
correcta.
b. Donar-los varies paraules, per exemple: cels, enveja, frustració, desig. I ells hauran d’indicar quina es la correcta.
c. Fer el joc del penjat.
Per acabar el treball d’aquesta emoció, podem parlar un poc sobre si alguna vegada s’han sentit
així.
Idea: una bona forma de parlar sobre els cels i la enveja és estan tots gitats de cara dalt.

RECAPITULACIÓ:
Anirem explicant una sèrie de situacions i recordant alguns dels personatges que han aparegut
al llarg del taller, i els nens hauran de dir quina emoció és cada situació.
1. Ha vingut el meu cosí a passar uns dies a casa meua! Creia que m’alegraria però... només
li fan cas a ell!
2. Avui he sortit a la pissarra a resoldre una suma, i m’he equivocat sis vegades amb el
mateix número, i era molt fàcil.
3. La meva germana i jo vam anar el divendres a berenar a la casa de la nostra tia! Que bé!
4. A la meva amiga li han regalat una motxilla molt xula, més que la meua. En vull una de
igual.
5. Este estiu anirem a la platja. Que bé! És fantàstic! Si, si, si! Vull nedar, vull fer castells a
l’arena, vull pescar crancs! La platja és el millor lloc del món!
6. Porto un jersei de colors que li encanta a la meva mare, però crec que tot el món em
mira i riu.

ACTIVITAT 5:
Objectiu: posar en contacte als nens amb la gratitud, l’agraïment. Aprendre a reconèixer i valorar que un altra persona hagi fet alguna cosa bona per nosaltres.
Material:
• Dos marionetes de manopla.
• Tres sobres numerats: 1, 2 i 3.
• Les tres definicions de gràcies.
• Un diploma per a cada participant.
Desenvolupament:
Els direm:
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Com hem vist en aquest taller, hi ha moltes emocions. Algunes són incomodes, no molt agradables, com la enveja o la vergonya. Però és molt important dir el que sentim i poder entendre que
senten els altres.
Totes les emocions formen part de nosaltres.
Explica la següent situació:
Una mama li està contant un conte al seu fill. El conte parla de monstres. Resulta que al nen
aquest conte li fa temor, però no li diu a la seva mare. Com el nen no li diu res a la mare, aquest
sempre li conta el mateix conte.
Preguntar als nens com es podia solucionar aquesta situació.

Reflexió: si diem el que sentim, els altres ens poden ajudar.
Agafem un instrument com un triangle, pandereta... o amb les palmes, i juguem a marcar un
temps: direm una frase i els nens han de respondre: ens poden ajudar.
Frases:
• Em sento insegur perquè no se sumar. Ens poden ajudar
• Sento cels de la meva germana. Ens poden ajudar.
• Em fa temor aprendre a nedar. Ens poden ajudar.
Animem als nens a que diguin alguna frase, i la resta de nens han de seguir dient: ens poden
ajudar!
Canviem, i que es diu quan algú ens ajuda? Gràcies!
Ara tornarem agafar l’instrument o en les palmes, i els nens hauran de respondre GRÀCIES!
Frases:
• Que es diu quan te deixen alguna cosa? Gràcies
• Que es diu quan t’ajuden amb els deures? Gràcies
• Que es diu quan et fan un regal? Gràcies
Reflexió de perquè diem gràcies i no un altra cosa! Com per exemple, lulo? O serpentina? O
galeta?
Preguntem pel significat de gràcies. I els diem que la resposta està en un dels 3 sobres. Anirem
obrint els sobres segons ens vagin dient els nens. (el sobre amb la resposta correcta és el 3).
Una vegada aclarit el significat, fem reflexió:
Gràcies és una paraula màgica perquè fa senti millor a qui la diu i a qui la escolta. És una paraula
màgica! Si jo la dic em sento millor. I la persona a la qui li dius? Ho voleu probar? Llavors donem
les gràcies a nens en concret per algun motiu, per venir, per ajudar-te...
Llavors passarem a donar els diplomes per assistir al taller, i els nens hauran de fer d’actors,
donant les gràcies a qui ells vulguin.
I finalment els donem les gràcies per la seva atenció i assistència. I aplaudim.
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DIPLOMES ALUMNES
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1.- INTRODUCCIÓ
El projecte IMPULSATS sorgeix de la necessitat detectada, durant les diferents coordinacions entre SS.SS- IES- EAP, de poder donar una atenció més especialitzada a aquells
menors que presenten problemàtiques associades al seu comportament.
En aquestes coordinacions, ens adonem que hi ha un nombre bastant elevat de menors
amb dificultats de relació amb els altres, molt dispersos, que es distreuen amb molta
facilitat... “que dificulten el ritme de la classe” ... i que normalment acaben estant etiquetats com a conflictius.
Malgrat les diferents intervencions que es fan des dels centres, a alguns d’aquests menors se’ls acaben aplicant mesures disciplinàries que poden arribar a l’expulsió temporal.
Tot i que aquestes mesures es prenen com a darrer recurs, després d’haver intentat
altres estratègies pedagògiques, ens trobem amb alumnes que tenen problemes conductuals i que desprès d’una expulsió, el problema no s’ha resolt.
Per això, veiem la necessitat de treballar amb aquests menors, d’una manera diferent,
IMPULSANT l’educació emocional i les habilitats socials, treballant d’aquesta manera la
capacitat de resolució de problemes, la gestió d’emocions, les eines de comunicació...
Objectius
•

Complementar el suport en l’acció de l’IES i de la família en l’educació dels adolescents.

•

Afavorir l’adaptació escolar dels alumnes amb problemes de comportament.

•

Oferir eines d’autoajuda als adolescents per tal d'afrontar els conflictes escolars, familiars i personals.

•

Desenvolupar la capacitat empàtica i l’habilitat per a escoltar activament als altres.

•

Millorar l’habilitat d’expressió emocional i de resolució de conflictes.

•

Proporcionar tècniques que contribueixin a controlar els sentiments d’ira i els
permetin reaccionar de forma assertiva davant les situacions.
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•

Adquirir les habilitats necessàries per afrontar les situacions-problema que es
presenten (crítiques, queixes, pressió del grup, baralles...).

•

Capacitar als alumnes per fer crítiques positives davant de situacions molestes
o incòmodes provocades.

•

Facilitar les respostes davant situacions de pressió grupal.

2.- ORGANITZACIÓ
Es decideix iniciar aquest projecte a l’Institut de Deltebre, ja que és el centre d’educació
secundària obligatòria més gran de la comarca. I hi ha una bona coordinació amb l’equip
directiu del centre, que està molt interessat a treballar aquest aspecte amb els alumnes.
Ens hem coordinat amb les Educadores Socials de l’EBASP de Deltebre, per explicar-los
el projecte.
També ens coordinem amb la directora i la cap d’estudis de l’Institut per explicar-los en
què consisteix el projecte. Des del centre es decideix implementar IMPULSATS als
alumnes de 2n de la ESO.
L’equip directiu organitza una reunió amb nosaltres i els tutors de 2n per explicar-los el
projecte, i seleccionar els alumnes que assistiran a les sessions.
Els tutors ens omplen un Full de Derivació (annex pàg.) de cada alumne seleccionat, per
tal de tenir informació sobre el menor al centre.
Quan ja tenim la llista, la cap d’estudis s’encarrega de citar als progenitors/tutors legals
dels alumnes.
Es realitzen reunions de forma individual amb cada família, on assisteixen la cap
d’estudis, la família sense els menors i nosaltres. Ens presentem i expliquem el projecte
sent els progenitors els que accepten o no el servei, fent-los firmar un Full de Compromís
(annex pàg.). En cas que acceptin, els fem una enquesta (annex pàg.) per tal de tenir la
visió dels menors per part de la família.
La cap d’estudis és qui organitza el calendari de les sessions, per tal d’evitar que els
alumnes es perdin sempre les mateixes classes i que tinguem una sala disponible.
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3.- CALENDARI
És realitzen les sessions de forma setmanal, els següents dies i hores:
Ens coneixem a nosaltres mateixos i als companys

17/10/18

12:30h-13:30h

Ens coneixem a nosaltres mateixos i als companys

24/10/2018

11:45h-12:15h

Ens coneixem a nosaltres mateixos i als companys

31/10/2018

13:30h-14:30h

Sentiments i emocions

08/11/2018

12:30h-13:30h

Sentiments i emocions

15/11/2018

12:30h-13:30h

Sentiments i emocions

22/11/2018

13:30h-14:30h

Parlem, negociem, escoltem...

29/11/2018

12:30h-13:30h

Parlem, negociem, escoltem...

5/12/2018

13:30h-14:30h

Parlem, negociem, escoltem...

13/12/2018

11:45h-12:15h
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4.- TEMÀTIQUES
Hem treballat a partir de dinàmiques les habilitats que detallem a continuació:
•

Habilitats elementals
o

Treballar l’escolta activa, capacitat de comprendre el que m’estan comunicant.

o Aprendre a iniciar una conversa i mantenir-la. Aprendre a formular preguntes.
o Saber presentar-nos i presentar els altres.
o Saber donar les gràcies.
o Tenir cura de la pròpia imatge
o Conscienciar de la importància de l’empatia.
o

•

Saber elogiar, dialogar i empatitzar.

Habilitats avançades
o Aprendre a demanar ajuda.
o Capacitar-nos per donar i seguir instruccions.
o Saber demanar disculpes.
o

•

Aprendre a convèncer els altres, a ser persuasius.

Habilitats relacionades amb els sentiments
o

Conèixer els nostres sentiments i emocions.

o Saber expressar els sentiments.
o Comprendre, valorar i respectar els sentiments i les emocions dels altres.
o Saber reaccionar davant de l’enuig de l’interlocutor i gestionar bé la situació.
o Resoldre les situacions de por.
•

Habilitats alternatives a l’agressivitat
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o Demanar permís.
o Compartir coses, sensacions i sentiments.
o Ajudar els altres.
o Aprendre a negociar, a consensuar, a arribar a acords.
o Saber recórrer a l’autocontrol en les situacions difícils.
o Defensar els nostres drets quan els veiem amenaçats.
o Saber respondre a les bromes quan procedeixi.
o Aprendre a evitar les baralles.

5.- VALORACIÓ PER PART DE LES PROFESSIONALS
Valorem positivament l’assistència dels alumnes, ja que la mitja de totes les ha estat del
90%.
Els alumnes mostren motivació en assistir a les sessions.
En general participen activament en les dinàmiques que els proposem, encara que hi ha
moments que es dispersen i se’ls ha de redirigir l’atenció.

6.- VALORACIÓ PER PART DELS PARTICIPANTS
No hem realitzat cap full de valoració en aquesta primera edició d’IMPULSATS.
Tot i que a la cloenda de les sessions la majoria dels assistents es mostren contents amb
les dinàmiques que hem treballat i verbalitzen que els agradaria fer més sessions.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
Aquest projecte es va plantejar solament fer sessions grupals, a l’hora de posar-lo a la
pràctica ens hem adonat que seria bo combinar aquestes sessions grupals amb sessions
individuals per tal de profunditzar més amb allò que preocupa a cada alumne, i
complementar així el treball realitzat grupalment.
I queda pendent fer una petita enquesta de satisfacció de cara a futures
implementacions del projecte.

171

8.- ANNEX
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JOVES (16-18 ANYS):
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Durant aquest any 2018 hem fet recerca de diferents espais i recursos que hi ha pels
diferents municipis de la comarca del Baix Ebre, per tal d’oferir, donar suport i
assessorar els joves per millorar el seu present i futur. A continuació expliquem la
informació extreta en durant aquest any.
Punt Òmnia d’Amposta:
Contactem amb el punt Òmnia d’Amposta que duen a terme des de fa molts anys l’espai
jove d’Amposta, en el qual ens expliquen com treballen amb els adolescents de 12-17
anys i porten a terme dos projectes en diferents franges d’edat.
Un dels programes en el qual estan treballant s’anomena “No et facis fora” que treballa
amb els adolescents de 12-16 anys. És un programa impulsat per l'Ajuntament
d'Amposta i els instituts de secundària per afavorir la inserció social dels joves. El
projecte implica que els alumnes dels instituts que estiguin a punt de ser expulsats per
acumulació de faltes d’assistència tinguin l’oportunitat que se’ls les eliminin a canvi de
fer treballs socials. El Punt Òmnia és un dels espais on aquests joves podran fer treballs
socials.
Els professionals fan visites setmanals als instituts per fer coordinació amb l’equip directiu i també per donar suport i recolzament als joves a l’hora del pati, també ens pretén
millorar l’autoestima i les seves conductes inadequades d’aquests joves.
Els joves assisteixen a les activitats de les tardes tan individuals o grupals durant les hores que determini l’integrador social per donar suport a la dinamitzadora i treballar amb
els participants del centre.
Amb aquest treball col·laboratiu el que es pretén és millorar la convivència als centres,
donar sentit a les expulsions dels joves, desenvolupar els valors del treball comunitari,
fomentar la inserció social d’aquests joves i apropar aquest col·lectiu al Punt Òmnia.

L’altre programa en el qual estan treballant s’anomena “GUIA ASA” projecte que treballa amb adolescents de 14- 17 anys amb coordinació amb els Mossos d’esquadra.
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“GUIA ASA” es un programa amb la finalitat de poder oferir una intervenció d’atenció,
seguiment i prevenció als menors que han estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb consum o tinença de drogues, que es basa en una resposta educativa alternativa a la sanció administrativa, a canvi de la suspensió de la sanció econòmica (sempre que la mesura alternativa es compleixi satisfactòriament).

Aquesta resposta ha de poder ser una intervenció integral des de diferents serveis municipals amb la finalitat de disminuir els riscos associats al consum de drogues.
El programa també es pot considerar una estratègia de detecció precoç (per evitar o
disminuir riscos associats al consum).

L’Oficina jove de Tortosa El carrilet:
L’Oficina Jove és una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya que, de manera interinstitucional i interdepartamental, amb altres administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents, posa a l’abast de la joventut una
xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació.
Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal. En funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques
de la població jove del seu àmbit d’actuació, les Oficines Joves ofereixen informació,
orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. Així, entre altres funcions, les
Oficines Joves tenen la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per
trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge
i resoldre dubtes en salut.
Els professionals que duen a terme la prestació d’aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en l’àmbit de la joventut, coneixen a fons el territori i es coordinen
amb la resta d’agents que ofereixen serveis i recursos a les persones joves, de tal manera
que les OJ esdevenen un referent singular i significatiu per donar resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.
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Així, l’objectiu final de les oficines joves és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

Racó dels joves Ametlla de Mar:
Entitat que acull als joves de la població durant el cap de setmana, en el qual es realitzen
activitats cada dissabte i diumenge a les tardes a la seu local de l’Edifici Bahia Blanca.
Duen a terme sopars temàtics, cinefòrum, xerrades, campanyes de conscienciació social,
i participar en les festes populars com Nadal, Sant Jordi o la Fira Alternativa, són algunes
de les activitats que es proposen.
També s’hi sumen una varietat de tallers de diferents temàtiques, com de fondant, de
primers auxilis, de defensa personal, de reciclatge, de scrap, de creació de disfresses, o
de maquillatge fantasia i efectes especials. Els joves, però, també poden aportar les
seves idees per ampliar l'oferta d'activitats i tallers, pensada per desenvolupar les seves
inquietuds, ampliar els valors personals i culturals, i a la vegada divertir.

A banda, des de l'entitat es programen diferents sortides periòdiques per realitzar
activitats com l’hípica, el patinatge sobre gel o el paintball, així com sortides de cap de
setmana, campaments, caminades, bicicletades, bivac o sortides d'esports d'aventura.

Els joves que hi vulguin participar hauran d'aportar una quota simbòlica anual de 20
euros, on s'inclou l'assegurança per cada membre.
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Casal de Joves i Punt D’informació Juvenil de L’Aldea:
El Casal de Joves, com a local públic, constitueix un marc físic per a la realització de les
activitats lúdiques, culturals i formatives relacionades específicament amb la temàtica
juvenil.
És un element de dinamització sociocultural orientat a la intervenció en el procés
educatiu del jove, amb l’objectiu de promoure el civisme i la col·laboració amb el teixit
associatiu, facilitant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i
l’intercanvi entre les persones i els col·lectius. A més a més, promourà els valors
democràtics, la tolerància i la solidaritat, així com la prevenció de les conductes “no
desitjades”.
La utilització d’aquestes instal·lacions està destinada bàsicament per a activitats de joves
d’edats compreses entre els 14 i 29 anys, o per les activitats que tinguin una estreta
relació amb el món juvenil.
També el Casal de Joves de L’Aldea està registrat com a Punt d’Informació Juvenil per la
Generalitat de Catalunya.
Aquest espai esdevé un espai de participació per a conèixer noves propostes participatives, conviure amb les altres persones amb qui comparteixen l’espai del centre i també
esdevé una peça fonamental per a mantenir un diàleg ferm amb els joves.
Aquest espai ofereix als joves diversos recursos com ara bé, una aula d’ordinadors on
tots els usuaris poden disposar d’accés a internet per a torns així com d’un espai annex
amb jocs de taula i futbolí. A banda d’aquestes activitats se’n poden programar d’altres
en funció de les demandes dels usuaris.
El Punt d’Informació Juvenil El PIJ dóna un servei d’informació i assessorament en tots
aquells temes que siguin d’especial interès pels joves, on poden estar informats de tot
allò que els afecta directament, com estudis, treball, vida social, lleure i cultura, esports,
turisme…
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