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1.- INTRODUCCIÓ:
Justificació del projecte:
El SIS té com a finalitat assegurar que totes les famílies dels infants tinguin
l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic que necessiten per al seu desenvolupament
integral adequat tant pel que fa a les necessitats de caràcter físic/biològic, cognitives,
emocionals i socials.
La cobertura d’aquestes necessitats és responsabilitat de la família, com a primer
agent socialitzador, un sistema i nucli bàsic pel desenvolupament de la infància i
l’adolescència. Les famílies han de tenir les competències i habilitats parentals per tal
de tenir cura, protegir i educar els seus fills/es, assegurant-se un desenvolupament
suficientment sa.
Volem incidir en la prevenció precoç, per això prioritzem l’actuació en la petita infància, que és clau per assegurar el millor inici de la vida per a tots els infants.
Creiem que manca, i per això volem constituir, un lloc de trobada per a infants de fins
a tres anys i les seves famílies, per afavorir l’ajuda mútua entre famílies per mitjà
d’intercanvis i l’assessorament professional i oferir orientació i suport a les famílies en
els primers anys de vida dels infants.
Així, Espai Abraçades és un espai on treballar i millorar les habilitats parentals, 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.
Espai Abraçades no són un conjunt de xerrades d’experts sobre temes relacionats amb
la criança dels fills/es, sinó un espai per compartir, reflexionar i donar suport a la
criança, des del respecte i la valoració de les capacitats parentals i per enfortir la
confiança, la seguretat i les relacions mares/pares- fills/es. Les professionals poden
oferir informació que porti a la reflexió i conduir les diferents aportacions de les
famílies participants. I guiar per comprendre el desenvolupament maduratiu i les
necessitats de cada infant.
Es vol afavorir un espai on els/les mares/pares puguin veure, viure, compartir i
interpretar, amb altres famílies, el creixement dels seus fills/es; tenint en compte que
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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. Durant l’any 2018 es va realitzar a les poblacions de El
Perelló i l’Ampolla i aquest any 2019 s’ha realitzat a les poblacions de Roquetes (es van
fer 2 grups) i s’ha iniciat a Camarles (on també s’han creat 2 grups). Properament
oferirem Espai Abraçades a l’Ametlla de Mar i l’Aldea.
Objectius:
•

Formar i donar suport a les famílies en la criança positiva.

•

Fomentar un desenvolupament integral de l'infant.

•

Impulsar un clima propici entre les famílies participants per afavorir la comuni-

cació i la confiança.
•

Facilitar un espai acollidor de trobada per a les famílies, que fomenti intercan-

viar experiències de vida que els ajudin a «saber ser» i «saber fer» de mares i pares.
•

Enfortir la confiança i la seguretat dels principals educadors dels infants, les se-

ves mares i pares, fent-los sentir-se competents i empoderant-los en la seva tasca.
•

Sensibilitzar la família sobre la responsabilització d’una maternitat i paternitat

compromesa i compartida, que els permeti viure i gaudir amb tranquil·litat el
desenvolupament de l’infant.
•

Oferir suport en les principals funcions parentals: cura física i emocional, con-

tenció de les ansietats, donar models d’identificació sòlids, posar límits...
•

Atendre les necessitats singulars de cada infant i la seva família.

•

Treballar el vincle i donar suport als lligams emocionals entre els pares i les ma-

res i els fills i les filles.
•

Oferir a les famílies informacions i un espai de reflexió sobre temes d’interès

pel que fa a la criança i l’educació del seu fill/a, per què se sentin més segures a
l’hora de prendre decisions.
•

Afavorir un observatori natural on les mares i els pares puguin veure, viure,

compartir i interpretar, amb altres famílies, els avenços dels seus fills i filles.
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•

Oferir al grup d’infants espais i activitats de joc i joguines per a la seva edat,

que siguin estimuladors de les seves capacitats de relació, de descoberta i
d’experimentació, conjuntament amb els seus pares i mares.
•

Possibilitar xarxes de relacions socials en la comunitat entre les famílies.

•

Potenciar la vinculació de les famílies amb el territori i la resta de xarxes i ser-

veis.
•

Informar, orientar i acompanyar a recursos existents.

•

Detectar les mancances que tenen els infants per reduir possibles situacions de

risc i prevenir situacions de desprotecció per afavorir el desenvolupament integral
de l’infant, per oferir les indicacions necessàries i els recursos adients.
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2.- ORGANITZACIÓ (per municipis):
ROQUETES:
En primer lloc es va contactar amb les llars municipals de Roquetes (Patufets, Rialles i
Mare Natura), per presentar-los la proposta. Les tres es van mostrar interessades i
disposades a ajudar-nos a fer-ne difusió a les famílies de la llar. En els tres casos ens
van demanar enviar la informació a través del WhatsApp ja que d’aquesta manera elles
ho rebotarien als grups de les famílies.
Vam crear una enquesta de disponibilitat a través del Doodle (annex 1), on
demanàvem el nom i el telèfon (per posar-nos en contacte i informar sobre quan es
portaria a terme l'espai), l’horari i dia de preferència i finalment l’edat en mesos de
l’infant.
Vam crear quatre enquestes Doodle, una per cada llar i a més a més, una altra per
enviar a través del WhatsApp de mares que coneixíem amb infants petits que no
assistien a la llar.
Paral·lelament vam contactar amb l’educadora social de la localitat de Roquetes per a
que ens derivés usuaris de serveis socials amb fills/es de 0 a 3 anys.
També vam contactar amb la llevadora del CAP per presentar-li el projecte i quan vam
tancar dates, li vam facilitar el cartell per què en fes difusió.
Vam deixar 1 mes per a que tinguessin temps de respondre en tranquil·litat l’enquesta
i passat aquest temps, vam realitzar un buidatge i vam poder determinar que l’espai es
portaria a terme els dilluns de 17h a 18.30h, ja que hi havia 11 vots en aquesta franja
horària.
Un cop tancat el dia i l’horari de l’espai, vam realitzar cartells per començar a fer
difusió, tant a les llars, com a l’educadora social de referència, al CAP, al CDIAP, etc.
Vam realitzar una instància genèrica a l’Ajuntament de Roquetes per a que ens
cedissin una sala de la segona planta de l’Ajuntament vell on poder realitzar l’espai. A
més a més, vam enviar el cartell per a que el pengessin a la pantalla del mercat i ho
enviessin a través de l’App Ebando.
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Paral·lelament, ens vam posar en contacte amb les persones que havien contestat
l’enquesta Doodle per informar-los el dia i l’hora que es portaria a terme l’espai. Van
haver persones que havien respost l’enquesta però no havien deixat el seu telèfon i no
vam poder contactar amb elles.
Finalment, el 25 de febrer vam realitzar la primera sessió, una sessió informativa sobre
qui som, d’on venim, què és l’espai... i on vam demanar un compromís d’assistència a
les 7 sessions, explicant que a cada sessió passaríem un full de control de l’assistència a
l’espai (annex 2). Posteriorment, van omplir la fitxa d’inscripció (annex 3) on consten
les dates personals i les autoritzacions pertinents.
Aquest dia ens vam trobar en 10 persones i els seus xiquets a l’espai; a més a més, n’hi
van haver que es van excusar però ens van fer arribar les ganes de participar; per això,
vam decidir fer 2 grups, els dos en dilluns a la mateixa hora, però intercalats.
Per WhatsApp vam enviar les dates de cada grup per a que les persones assistents a
l’espai escollissin el grup que els anava millor; a partir d’aquí vam crear dos llistes de
difusió al WhatsApp amb els participants de cada grup de l’Espai Abraçades. La finalitat
d’aquest grup és exclusivament informativa: recordem la propera sessió un dia abans,
el tema que tractarem enviant articles, vídeos i altra informació sobre la temàtica.
Dues persones que havien fet la inscripció, finalment no van poder participar a l’espai
ja que no tenien suficient nivell de català/ castellà per tal de seguir les sessions.
Un cop iniciats els dos grups, van haver-hi dos persones que es van posar en contacte
amb nosaltres a través del WhatsApp mostrant-se interessades en participar a l’espai,
com que els dos grups estaven plens i l’assistència era adequada, vam decidir posar-los
en llista d’espera per si algú és donava de baixa o per si més avant es feia un altre grup.
CAMARLES:
Per muntar els grup de l’Espai Abraçades vam contactar amb la llar municipal de
Camarles, El Racó del petit per presentar-los la proposta. Carme, la directora es va
mostrar interessada i disposada a ajudar-nos a fer-ne difusió a les famílies de la llar.
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Vam crear una enquesta de participació (annex 4) on demanàvem les dates de
contacte, l’horari i dia de preferència, que vam facilitar a la llar per a que repartissin a
totes les famílies.
Paral·lelament vam contactar amb l’educadora social de la localitat de Camarles per a
que ens derivés usuaris de serveis socials amb fills de 0 a 3 anys.
Vam deixar un temps per a respondre l’enquesta, vam fer el buidatge i vam determinar
que l’espai es portaria a terme els dimarts de 18h a 19.30h, ja que hi havia majoria de
vots en aquesta dia i franja horària.
Un cop tancat el dia i l’horari de l’espai, vam realitzar cartells per començar a fer
difusió: a les llars, a l’educadora social de referència, al CAP, al CDIAP...
Després ens vam posar en contacte amb les persones que havien contestat l’enquesta
de participació a través del WhatsApp per informar-los del dia i l’hora que es portaria a
terme l’espai.
Finalment, el 29 d’octubre vam realitzar la primera sessió, una sessió informativa sobre
qui som, d’on venim, què és l’espai... i on vam demanar un compromís d’assistència a
les 7 sessions, explicant que a cada sessió passaríem un full de control de l’assistència a
l’espai i la fitxa d’inscripció.
Aquest dia ens vam trobar en 14 famílies (moltes venien la mare i el pare) i els seus
xiquets/es a l’espai. Com les famílies interessades eren tantes i es vol crear grup petits
per afavorir la confiança i la comunicació, vam decidir fer 2 grups, els dos en dimarts a
la mateixa hora cada quinze dies.
Per WhatsApp vam enviar les dates de cada grup per a que les persones assistents a
l’espai escollissin el grup que els anava millor; a partir d’aquí vam crear dos llistes de
difusió al WhatsApp amb els participants de cada grup de l’Espai Abraçades. La finalitat
d’aquest grup és exclusivament informativa: recordem la propera sessió un dia abans,
el tema que tractarem, enviant articles, vídeos, tests... sobre la temàtica en concret.
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3.- CALENDARI:
Dies i horari (per població):
A Roquetes, els dos grups de l’Espai Abraçades s'han portat a terme els dilluns de 17 a
18.30h.
ROQUETES (DILLUNS 17 a 18.30H)
TEMÀTICA

GRUP 1

Presentació de l’espai

GRUP 2

27/02/2019

Ens coneixem + El son 04/03/2019

11/03/2019

L’alimentació

18/03/2019

25/03/2019

El joc

03/04/2019

08/04/2019

Els límits I

15/04/2019

24/04/2019

Els límits II

29/04/2019

06/05/2019

Els valors

13/04/2019

20/05/2019

Cloenda

27/04/2019

03/06/2019

A Camarles els dos grups s’han portat a terme els dimarts de 18 a 19.30h, en format
quinzenal.
CAMARLES (DIMARTS 17 a 18.30H)
TEMÀTICA
Presentació de l’espai

GRUP 1

GRUP 2

29/10/2019

Ens coneixem + El son 05/11/2019 12/11/2019
L’alimentació

19/11/2019 26/11/2019

El joc

03/12/2019 10/12/2019

Els límits I

17/01/2019 07/01/2019

Els límits II

14/01/2019 21/01/2019

Els valors

28/01/2019 04/02/2019

Cloenda

04/02/2019 18/02/2019
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4.- TEMÀTIQUES:
Que hem treballat?
Les professionals del SIS hem proposat diferents temàtiques en les sessions per
reflexionar i compartir, sobre la criança:
El son
L’alimentació
El joc
Els límits
Els valors
Cloenda
Aquests creiem que són els temes que poden generar major debat i dubte en quant a
la criança dels nostres fills/es.
També animem a les famílies a fer propostes de temes que els interessin o preocupin
per tractar, reflexionar i debatre a l’espai. I les anem incloent en les temàtiques abans
anomenades o preparem alguna sessió específica.
En el cas de Roquetes, les famílies participants van mostrar ganes de tractar el tema de
l’abundància dels regals, de qüestions de gènere...i vam englobar aquets i altres
aspectes en la sessió dels valors.
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5.- VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS:
Assistència i participació:
L’Espai Abraçades és un espai grupal de petit format, la idea és acollir al voltant de 8
famílies per afavorir un clima d’intimitat i confiança.
-

ROQUETES:
Han assistit a l’Espai un total de 16 famílies amb els seus infants. La participació
ha estat 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 del seu fill amb la resta d’infants del grup). Una
quarta part de les famílies han assistit els 2 progenitors, pare i mare.
Tot i que l’horari el van escollir les participants, en algun moment han
manifestat que els anava prou malament, sobretot sent hivern i fent-se de nit
tant aviat. Des del primer moment vam valorar aquesta dificultat, però vam
decidir respectar el resultat de les enquestes.
En general, totes les famílies dels 2 grups han participat molt activament,
aportant els seus criteris, neguits, vivències... Creiem que s’han sentit a gust i
en confiança i això ha donat peu a compartir molts aspectes i preocupacions
del seu dia a dia com a mares i pares.
El dia de la cloenda vam demanar a les famílies explicar en un breu vídeo la
seva experiència en el grup; algunes famílies participants, van explicitar tot
això, a la vegada que recomanaven l’espai a altres famílies.

-

CAMARLES:
Han assistit un total de 14 famílies amb els seus infants, fins ara, no podem
valorar la participació ja que finalitzem l’espai el mes de febrer de 2020.
D’aquestes 14 famílies, 5 han assistit tant la mare com el pare; això representa
1/3 del total, cosa que valorem molt positivament.
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Observem que hi ha famílies que només hi van assistir a la primera sessió, la
qual s’havia realitzar la presentació i inscripció i ens estem trobant que tenim 2
grups en 3-4 famílies assistents a cada grup.
Ja ens trobem a la 3a sessió i amb les vacances de nadal pel mig, per això
decidim enviar un missatge conjunt proposant realitzar una parada per
vacances de nadal i unificar els dos grups. Les famílies que han estat assistint
regularment a les sessions indiquen que els hi va bé aquest canvi, d’aquesta
manera, també acabaríem abans de la data proposada.
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6.- VALORACIÓ PER PART DELS PARTICIPANTS:
Es passa a les famílies, en finalitzar totes les sessions, una enquesta anònima de
valoració (veure annex 5) de diferents aspectes de l’Espai Abraçades amb 9 ítems amb
4 opcions de resposta tancada (molt d’acord, d’acord, poc d’acord i gens d’acord), 3
ítems de resposta oberta i un apartat d’observacions i suggeriments.
Les famílies de Roquetes, han realitzat la següent valoració:

Així totes les famílies expressen haver gaudit de les activitats realitzades, també que
els ha agradat el tracte rebut per part de les professionals i que recomanarien l’Espai.
Un parell de famílies manifesten que els hagués agradat fer més sessions i 1 no ha
complert el que esperava de les sessions grupals.
Sobre l’horari i el lloc on s’ha dut a terme l’Espai totes les famílies hi estan molt
d’acord o d’acord.
També la majoria de famílies manifesten que el que s’ha tractat a l’Espai els servirà per
al dia a dia de la criança dels seus fills/es. I també que estant molt d’acord o d’acord en
que han participat en les activitats realitzades.
Pel que fa als 3 ítems de preguntes obertes, no reflectides en el gràfic, les respostes de
les famílies enquestades han estat:
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Temes que heu trobat a faltar: temes més concrets d’alimentació,
reincorporació a la feina, s’han tractat tots els temes que ens interessaven,
l’entrada a l’escola, a les últimes sessions de valors aprofundir una mica més,
comentar llibres prèviament llegits, aprendre jocs i eines per l’estimulació,
temàtica Montessori, hem tractat tots els temes exposats i una mica més,
processos de separació dels pares.
Quin altre projecte plantejaríeu al SIS?: trobades inter-generacionals (avisnadons), cafès familiars + xerrades, projectes per fer amb tota la família,
integració amb nens amb dificultats, activitats en un entorn natural, espai de
joc amb família, el món digital per als nens i adolescents, tallers de manualitats
amb els nens, repetir aquestes sessions amb altres temàtiques, seguir amb
aquestes sessions en totes les etapes del creixement dels infants, activitats a
l’aire lliure per las menuts.
Recursos educatius adreçats a les famílies que creuen que fan falta al territori:
xerrades variades, activitats compartides amb nadons com el ioga, a nivell físic
fan falta parcs i molt més verd, tallers de manualitats, llars d’infants públiques,
grups de criança, espai abraçades com aquests o grups amb mares amb bebès
d’edats semblants, altres espais com aquests on pares i mares comparteixen
més moments, guarderia municipal, espais per poder jugar, anar les famílies,
entorns verds, segurs i de relax per a les mares.
Observacions: m’he quedat amb ganes de més, he estat molt a gust amb les
professionals del grup, realitzar grups amb famílies amb nens/es d’edat similar,
gràcies per tot, ens ha agradat molt!, que hi hagi més sessions se m’ha fet curt,
fer un grup mensual per continuar treballant i trobant-nos, alguna sessió sense
nens sovint ha estat caòtic i no s’ha pogut atendre tal i com voldria, repetició
d’espai abraçades dividit per edats, moltes gràcies per tot, la il·lusió, les ganes,
la complicitat i l’empatia, fins la propera.

A Camarles, no podem realitzar la valoració dels participants ja que finalitzem l’Espai el
mes de febrer del 2020.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA:
En general, el grau de satisfacció dels 2 grups de Roquetes, és molt alt. Falta per
valorar, com ja s’ha dit, els 2 grups de Camarles.
Amb tot, sempre hi ha propostes de millora; en aquest cas serien:
o Variar la manera de decidir dia i franja horària per realitzar l’espai; oferim un
ventall de possibilitats massa ampli ja que ens volem ajustar al màxim a les
preferències i disponibilitat de les famílies i això endarrereix molt l’organització.
Mirarem de realitzar-ho d’una altra manera que resulti més àgil.
o Reportar les valoracions de les famílies a la regidoria de cada Ajuntament una
vegada finalitzat “Espai Abraçades” per fer-los arribar les propostes que
exposen, així com la valoració que fem de l’Espai en aquell municipi.
o Seguir utilitzant i ampliar l’ús del grup de difusió per facilitar articles, vídeos,
lectures interessants sobre diferents temes de criança.
o Proposar la possibilitat de realitzar sessions de seguiment amb les famílies
participants.
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8.- ANNEX:
Enquesta de disponibilitat a través del Doodle:
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. 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?

*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 i edat en mesos:

•

Nom mare/pare/ tutor:

•

Telèfon de contacte:

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!!
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Annex 2: Full d’assistència

Assistents

Sessió 1 -

Sessió 2 -

Sessió 3 - Sessió 4 -

Sessió 5 -

Sessió 6 -

Família 1
Família 2
Família 3
Família 4
Família 5
Família 6
Família 7
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Annex 3: 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 d’estudis: sense- elementals-

secundaris- superiors

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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Annex 4: Enquesta de participació, Camarles
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Annex 5: Text EBANDO:
ROQUETES

El proper dilluns 27 de febrer, a les 17h al 2n pis de l’antic Ajuntament

de Roquetes, s’iniciarà “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!

CAMARLES

El proper dimarts 29 d’octubre, a les 18h a la llar d’infants EL RACÓ DEL

PETIT de Camarles s’iniciarà “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!

2n Ebando: El passat dimarts es va iniciar “ESPAI ABRAÇADES” a Camarles: un espai de
trobada per mares, pares i els seus infants d’entre 0 i 3 anys on compartir i reflexionar
sobre la criança. Davant l’èxit de la convocatòria, es faran 2 grups.
Així, encara sou a temps de sumar-vos-hi: o el dimarts dia 5 (iniciarem el primer grup)
o el dimarts dia 12 (iniciarem el segon grup). No dubteu en demanar informació al
606261235.
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Annex 6: 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

el

que esperaves de les 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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Annex 7: Cartells:
- ROQUETES:

- CAMARLES:
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Annex 8: Díptic:
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Annex 9: 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?
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:
Pendent de concretar.
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L3.CAFÈ EN FAMÍLIA
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1. INTRODUCCIÓ:
Per les famílies el més important és l’educació dels seus fills. Sovint sorgeixen dubtes
sobre la criança: 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.
Fent ressò, d’aquestes inquietuds, vam iniciar el Projecte Cafè en Família, un
programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies.
Cafè en Família es basa principalment amb el

“Programa de desenvolupament

d’habilitats parentals per a famílies” de l’Agència de Salut Pública i amb el “Programa
de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies” de l’Agència de Salut Pública
i el Programa “Aprendre junts, créixer en família” de l’Obra Social La Caixa. Dels quals
vam rebre una formació per tal de poder fer de dinamitzadores.
A més a més utilitzem material “Créixer en Família” Guia 12-16 anys del Departament
de Benestar Social i Família, i altres fons i altres formats, com la revista Criatures,
articles sobre la temàtica d’Eva Bach, Jaume Funes, “instagrams” de professionals
sobre criança: Miriam Tirado, Victor Amat, Patricia Ramírez...
Cafè en Família té com a objectiu principal promoure la parentalitat positiva, pretén
ser una eina per als pares i mares a l’hora de manegar situacions quotidianes amb els
seus fills/es, alhora que pretén potenciar aspectes decisius en la generació de les
dinàmiques i relacions familiars.
Es pretén facilitar que pares i mares adquireixin estratègies personals, emocionals i
educatives que els permetin implicar-se d’una manera eficaç en la construcció d’una
dinàmica de convivència familiar positiva.
Cafè en Família també esperem que contribueixi a que les famílies puguin prevenir i
afrontar de forma constructiva problemes i conflictes familiars que puguin arribar a
produir efectes negatius en el desenvolupament personal dels seus membres, ja
siguin aquests menors o adults.
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2. ORGANITZACIÓ:
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'adolescents, 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, mare, 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.

Per aquesta raó hem realitzat 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.
L’any 2019 s’han realitzat tres Cafès en Família.
Les dues primeres edicions de Cafè en Família van ser a l’Ametlla de Mar i a El Perelló,
anaven dirigides per a famílies amb fills/es de 5è i 6è de primària, 1r i 2n ESO, es tractava la preadolescència. Es van realitzar 7 sessions, una cada setmana.
La tercera edició de Cafè en Família va ser al municipi de l’Aldea i anava adreçat a famílies de fills que cursen primària. També es van realitzar 7 sessions, donat el gran
nombre d’inscrits vam haver de fer dos grups.
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.
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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.
Coordinacions:
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. També ens
coordinem amb l’EAIA i SIFE per si treballen amb alguna família que els pot interessar.
Ens reunim amb el regidor/a de SSAP del municipi per tal d’informar i concretar l’espai
on portarem a terme el Cafè en família.
I ens posem en contacte amb tots els professionals que estan en contacte amb les famílies:
•

Escoles / IES

•

AMPES

•

EAP

Professionals de salut, pediatra i infermera pediatria.
Prèviament a la coordinació amb els professionals, en el cas de l’Ametlla de Mar i El
Perelló vam dissenyar una petita enquesta , on explicàvem la iniciativa, per conèixer
quins dies i horaris els aniria millor a les famílies assistir.
Ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària dels respectius municipis i
també ens vam reunir amb les directores de les escoles, i els directors dels IES dels
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municipis, i vam acordar que ells repartirien les circulars amb la petita enquesta a les
diferents aules.
Al municipi de l’Aldea també ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària . Vam fer una reunió conjunta amb les dos directores de les Escoles del municipi
per explicar-los el projecte Cafè en família i vam acordar anar a les diferents reunions
d’inici de curs que l’escola

convoca amb els pares, per informar del projecte.

D’aquesta manera nosaltres vam poder explicar directament a molts pares i mares
aquesta iniciativa.
Com a diferència entre els altres Cafès en família vam decidir l’horari de les sessions
sense fer enquesta prèvia, ho vam parlar amb les directores de les dos escoles i es va
proposar fer-ho al migdia de 15.30h a 16.30h aprofitant l’estona de la tarda que els
nens es troben a l’escola.
La difusió:
A l’Ametlla i El Perelló, desprès de dos setmanes vam recollir les enquestes i vam triar
el dia i hora més votat per les famílies.
Un cop acordada la data i lloc, als tres municipis , 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 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 creem 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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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. També ens
coordinem amb l’EAIA i SIFE per si treballen amb alguna família que els pot interessar.
Ens reunim amb el regidor/a de SSAP del municipi per tal d’informar i concretar l’espai
on portarem a terme el Cafè en família.
I ens posem en contacte amb tots els professionals que estan en contacte amb les
famílies:
•

Escoles / IES

•

AMPES

•

EAP

•

Professionals de salut, pediatra i infermera pediàtrica.

Prèviament a la coordinació amb els professionals, en el cas de l’Ametlla de Mar i El
Perelló vam dissenyar una petita enquesta (annex 1), on explicàvem la iniciativa i on
volíem conèixer quins dies i horaris els aniria millor a les famílies assistir a l’espai.
Ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció primària dels respectius municipis,
ens vam reunir amb les directores de les escoles i els directors dels IES dels municipis,
on vam acordar que ells repartirien les circulars amb la petita enquesta a les diferents
aules.
Al municipi de l’Aldea també ens vam coordinar amb els Serveis socials d’atenció
primària. Vam fer una reunió conjunta amb les dos directores de les Escoles del
municipi per explicar-los el projecte Cafè en família i vam acordar anar a les diferents
reunions d’inici de curs que l’escola convoca amb els pares, per informar del projecte.
D’aquesta manera nosaltres vam poder explicar directament a molts pares i mares
aquesta iniciativa.
Com a diferència entre els altres Cafès en família vam decidir l’horari de les sessions
sense fer enquesta prèvia, ho vam parlar amb les directores de les dos escoles i es va
proposar fer-ho al migdia de 15.30h a 16.30h aprofitant l’estona de la tarda que els
nens es troben a l’escola.
Per tal de fer-ne difusió:
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A l’Ametlla i El Perelló, desprès de dos setmanes vam recollir les enquestes i vam triar
el dia i hora més votat per les famílies.
Un cop acordada la data i lloc, als tres municipis, vam fer cartells de difusió (annex 2),
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 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 (annex 3) i creem un grup de difusió al WhatsApp.
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:
A cada poble l’horari ha estat diferent:
•

L’Ametlla de Mar: dilluns de 9:00h a 10.30h, inici del cafè en família l’11 de febrer de 2019.
Lloc: Escola Sant Jordi Ametlla de Mar.

•

El Perelló: dimarts de 15:00h a 16.30h i inici del cafè en família el 14 de març de
2019.
Lloc : Casa de la Cultura El Perelló.

•

L’Aldea: dilluns i dimarts, de 15.30h a 16.30h i inici del cafè en família el 15
d’octubre de 2019.
Lloc : Punt Jove l’Aldea
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4.- TEMÀTIQUES:
Els Cafè en Família pre-adolescents portats a terme a l’Ametlla de Mar i El Perelló, es
va realitzar a partir del dossiers Programa de desenvolupament d’habilitats parentals
per a famílies” de l’Agència de Salut Pública i “Créixer en Família” Guia 12-16 anys del
Departament de Benestar Social i Família.
La preparació del programa Cafè en Família de l’Aldea 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 Salut Pública i
el Programa “Aprendre junts, créixer en família” de l’Obra Social La Caixa.
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...
L’organització i estructura de les sessions ha estat:
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, sobre la temàtica tractada.
Dinàmica de grup relacionada amb la temàtica.
Passi d’un curtmetratge o vídeo relacionat amb el tema tractat.
Temàtiques del Cafè en Família pre-adolescents:
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
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7. Què ens emportem?

Temàtiques de Cafè en Família primària:
1. T’estimo tal com ets!.
2. Equivocar-se està permès!.
3. Posem nom a les emocions!
4. Com ens comuniquem ?.
5. Som capaços de negociar i establir acords?.
6. Trenquem la rutina!.
7. Què ens emportem ?
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5.- VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS:
Assistència i Participació:
A cada municipi ha estat diferent, el punt en comú dels tres ha estat que la majoria de
participants han estat dones.
Des del SIS hem observat que costa molt la participació al Cafè en família de les
famílies derivades dels serveis socials, ens hem adonat que deixen d’assistir perquè no
es senten còmodes amb el grup, es senten observades i qüestionades.
Davant la situació detectada ens proposem per futures edicions fer un petit format, és
a dir, realitzar “petits cafès en família”, agrupant unes 4 famílies amb problemàtica
social, per tal de poder d’arribar a les famílies derivades de Serveis Socials.
El fet que al municipi de l’Aldea vam poder assistir a les reunions de principi de curs a
les dues escoles, ens va permetre informar directament als pares i creiem que aquest
fet ha repercutit positivament amb el gran nombre d’assistència al Cafè en família, fet
pel qual vam haver de fer dos grups, un en dilluns i l’altre en dimarts.
Davant l’èxit de participació a l’Aldea i la demanda dels assistents de donar continuïtat
al Programa Cafè en família hem valorat continuar el Cafè en Família amb una nova
versió, una sessió mensual tractant els temes que proposi el grup.
L’Ametlla de Mar:

Assistència a les sessions
16
14
12
10
8
6
4
2

Sessió 1: Com són els nostres
fills/es?
Sessió 2: I si mirem
d'entendre'ls?
Sessió 3: Sabem que és
l'assatjament?
Sessió 4: Com ens
comuniquem?
Sessió 5: Tenir conflictes no és
tenir problemes!

0
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Tipus de família
15
10
5
0
Monoparental

Parella

Nombrosa

Edat dels assistents:
14
12
10
8
6
4
2
0
18-29

30-44

45-59

60 +

Edat dels fills:
14
12
10
8
6
4
2
0
0-5anys

6-11 anys

12-17 anys

18 +
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El Perelló:

Assistència a les sessions
25
20
15
10
5
0
Sessió 1:
T'estimo tal
com ets!

Sessió 2:
Sessió 3:
Sessió 4: Com
Equivocar-se Posem nom a
en
està permès! les emocions! comuniquem?

Sessió 5:
Negociem i
establim
acords

Sessió 6:
Sessió 7: Que
Trenquem la
ens
rutina!
emportem?

Tipus de família:
14
12
10
8
6
4
2
0
Monoparental

Parella

Nombrosa

Edat dels participants:
14
12
10
8
6
4
2
0

18-29

30-44

45-59

60 +
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Edat dels fills:
25
20
15
10
5
0

0-5anys

6-11 anys

12-17 anys

18 +

L’Aldea:

Assistència a les sessions
l'Aldea (dilluns)

Sessió 1: T'estimo tal com ets!

12

Sessió 2: Equivocar-se està
permès!

10
8

Sessió 3: Posem nom a les
emocions!

6

Sessió 4: Com en
comuniquem?

4
2

Sessió 5: Negociem i establim
acords

0

16
14
12
10
8
6
4
2

Assistència a les sessions
l'Aldea (dimarts)

Sessió 1: T'estimo tal com ets!
Sessió 2: Equivocar-se està
permès!
Sessió 3: Posem nom a les
emocions!
Sessió 4: Com en
comuniquem?

0
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Tipus de família:
30
24

25
20
15
10
3

5

0

0
Monoparental

Parella

Nombrosa

Edat dels participants:
18

20
15
10

7

5
0

1

0
18-29

30-44

45-59

60 +

Edat dels fills:
30
20
10
0
0-5anys

6-11 anys

12-17 anys

18 +
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6.- VALORACIÓ PER PART DELS USUÀRIS:
Es va realitzar una enquesta de valoració per tal de tenir el seu punt de vista oberts a
realitzar canvis i millores. Aquesta enquesta era anònima (annex ).
A les següents gràfiques podem observar l’opinió dels participants exceptuant a la

Nª d'enquestats

població del Perelló que no vam passar les enquestes per manca de temps.

Valoració famílies
l'Aldea

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

MOLT D'ACORD

4

D'ACORD

5
Nº d'ítems

6

POC D'ACORD

7

8

9

GENS D'ACORD

10

NO CNT

Valoració família
l'Ametlla de Mar
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

MOLT D'ACORD

4
D'ACORD

5

6

POC D'ACORD

7

8

GENS D'ACORD

9

10

NO CNT
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Totes les famílies expressen haver gaudit de les activitats realitzades (7), també que els
ha agradat el tracte rebut per part de les professionals (8) i recomanarien El Cafè en
Família (9).
Algunes famílies manifesten que els hagués agradat fer més sessions (1) i si han
complert les seves expectatives (3).
Sobre l’horari (2) i el lloc (6) on s’ha dut a terme el Cafè en Família no totes les famílies
hi estan molt d’acord o d’acord, depent la població .
També la majoria de famílies manifesten que el que s’ha tractat a les sessions els
servirà per al dia a dia de la criança dels seus fills/es (4) I també que estant molt
d’acord o d’acord en que han participat en les activitats realitzades (5).
Pel que fa als 3 ítems de preguntes obertes, no reflectides en el gràfic, les respostes de
les famílies enquestades han estat:
Penseu que és necessari algun altre taller? Quin ? (10)
Van contestar que si era necessari un altre taller, van proposar temes com el dol, les
drogues , la sexualitat, internet,...
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
Els participants de Cafè en família de l’Ametlla de Mar ens van fer diferents propostes
a introduir als propers cafès en família, alguns exemples són: els temes que els
preocupen com les xarxes socials, l’alcohol, drogues i la sexualitat en l’adolescència.
A l’Aldea un elevat nombre dels participants van exposar la seva satisfacció a les
sessions realitzades i van demanar continuïtat en el projecte, ens proposem per l’any
2020 fer una sessió mensual sobre els temes que el grup esculli.
Van proposar temes per tractar en les properes reunions, per ordre dels temes que
més els preocupen, van proposar tractar el dol, les xarxes socials , l’adolescència, la
motivació, el lideratge, problemes quotidians amb els fills, com explicar una malaltia.
Com a proposta pel proper any és iniciar Petits cafès en família als diferents pobles de
la comarca, fent petits grups de 4 o 5 famílies proposades pels serveis socials amb dificultats parentals.
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8.- ANNEXOS
Annex 1: Enquesta de disponibilitat:

Per a mares i pares de fills i filles de 5è, 6è i 1r d’ESO

L'adolescència és una etapa important de canvi, única i diferent en cada persona,
on s'afronten grans transformacions físiques, psicològiques, emocionals i socials,
durant les quals necessita l'acompanyament dels adults.

Café en família és un espai de trobada per a les mares i pares per compartir i millorar
les

habilitats parentals, facilitar l’adquisició d’estratègies personals, emocionals i

educatives.
Què treballarem?

►
►
►
►
►

Compartir vivències, dubtes, neguits... vers la criança.
Adquirir noves eines per resoldre conflictes amb els fills/es.
Reforçar dinàmiques i millorar relacions familiars.
Enfortir el vincle.
Aprendre a manegar situacions quotidianes en aquesta nova etapa dels
nostres fills/es.

Qui som?
El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre,
portarem a terme unes 10 sessions setmanals, conjuntament amb l’escola St. Jordi.
A qui va destinat?
Està obert a mares, pares i tutors legals amb fills/es de 5è, 6è de primària i 1r d’ESO.
No us perdeu aquesta oportunitat, ompliu la enquesta i retorneu-la a l’escola o
IES.
Nom i cognoms:
Telèfon/email:
Dies i hores
disponibles:
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Annex 2: Cartells
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Annex 3: Fitxa d’inscripció
NOM I COGNOMS:
DNI/NIE:
DATA DE NAIXEMENT:
ADREÇA:

POBLACIÓ:

TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

QUI VIU A CASA:

EDATS DELS FILLS:

SOU FAMÍLIA :

MONOPARENTAL

NOMBROSA

QUÈ ESPERES D’AQUEST CURS?

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR?
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AUTORITZACIONS
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.
SI

No

Que utilitzen el meu número de telèfon per fer un grup de difusió de WhatsApp 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___

QUINES SÓN LES QUALITATS DELS MEUS FILLS/ES?
Signatura:
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Annex 4: Valoració per part dels usuaris
ENQUESTA DE VALORACIÓ:

MOLT
D’ACORD

D’ACORD

POC

GENS

D’ACORD

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 a altres famílies?
Penseu que es necessari algun altre
taller?
→ Quin?
Observacions / suggeriments:
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L3.XERRADES - TALLER
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1. INTRODUCCIÓ:
Tenint en compte l’objectiu preventiu del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)
realitzem xerrades i tallers dirigits a mares, pares, famílies, persones que tinguin la
tutela o la guarda dels infants i/o adolescents.
Amb aquestes xerrades i tallers es pretén reflexionar sobre les diferents necessitats
dels infants i adolescents, donar eines i treballar habilitats per tal d’abordar com a
pares i mares les situacions de la vida diària de la millor manera, garantint així un bon
nivell de benestar als fills i filles i per un desenvolupament integral adequat.
La prevenció és un element prioritari dins del nostre àmbit d’actuació ja que ens
permet avançar-nos a possibles situacions de risc, treballant les dificultats des d’un
principi.
Seguim amb les xerrades i tallers iniciats a les 4 poblacions més petites de la Comarca
(Tivenys, Paüls, Benifallet i Alfara de Carles). Al 2018 el SIS va oferir 2 xerrades- taller
en aquests municipis:
-

“Emociona’t”

-

“ Límits?”

Aquestes es van preparar arrel de l’enquesta que es va passar a les famílies sobre
temes del seu interès.
Durant el 2019 hem ofert 2 xerrades-taller més, continuant les propostes que més
interessaven a les famílies als mateixos 4 municipis del Baix Ebre:
-

“Ajudem als fills/es a ser autònoms?”

-

“Juguem en família”

I també hem ofert a les poblacions de Xerta i Aldover una xerrada-taller a escollir entre
les que s’havien realitzat fins al moment, dels quals van escollir “Límits?”.
Des del SIS procurem que no siguin xerrades magistrals, sinó dinàmiques i
participatives. I que siguin útils per al dia a dia de les famílies i per millorar el vincle i
les habilitats parentals.
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2. ORGANITZACIÓ:
Per poder realitzar les xarrades- taller, prèviament hem:
-

-

-

Contactat amb l’Ajuntament de cada població per:
•

oferir-los les xerrades-taller que hem preparat,

•

concretar l’espai on realitzar-les i

•

demanar-ne la difusió (cartells, ebando/pregó informatiu...). annex

També es contacta amb l’escola de cada municipi per:
•

mantenir-los informats i

•

demanar-los també difusió entre les famílies.

Per al taller “Juguem en família”, vam passar un qüestionari online per conèixer
la disponibilitat de les famílies, en quant a data i horari.
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3. CALENDARI:

XERRADA- TALLER: “AJUDEM ALS NOSTRES FILLS/ES A SER AUTÒNOMS?”
BENIFALLET

Dijous 28 de març de 2019

TIVENYS

Dijous 4 d’abril de 2019

PAÜLS

Dimarts 9 d’abril de 2019

ALFARA DE CARLES

Dijous 11 d’abril de 2019

XERRADA- TALLER: “LÍMITS?”
ALDOVER

Dijous 16 de maig de 2019

XERTA

Dimecres 29 de maig de 2019

TALLER: “JUGUEM EN FAMÍLIA”
BENIFALLET

Dimarts 15 d’octubre de 2019

TIVENYS

Dilluns 14 d’octubre de 2019

PAÜLS

Dilluns 21 d’octubre de 2019

ALFARA DE CARLES

Dimecres 16 d’octubre de 2019
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4. TEMÀTIQUES XERRADES- TALLER:
Les diferents temàtiques que plantegem en les xerrades- taller van sorgint dels temes
que sembla que més interessen a les famílies, segons una enquesta que van respondre
l’any passat.

TEMÀTIQUES QUE MÉS INTERESSEN
35
30
25
20
15
10
5
0

Així, les temàtiques que hem proposat per aquest any han estat les següents:
•

AJUDEM ALS FILLS/ES A SER AUTÒNOMS?
Les famílies tenim un paper molt important a l’hora d’ajudar als nostres infants
a viure de la dependència a l’autonomia, ja que el nucli familiar és el que deixa
més empremta.
Parlarem de què entenem per autonomia, de les habilitats necessàries per arribar a ser autònoms en les diferents etapes i de què podem fer la família per
propiciar-ho.

•

LÍMITS?
Reflexionem sobre que són els límits, el nostre paper com a mares i pares,
quins límits posem a casa i com els justifiquem, que hem de tenir amb compte
per aplicar-los millor. Oferim un espai per compartir les dificultats que ens trobem en el dia a dia, i debatre sobre les diferents formes que podem actuar.

•

JUGUEM EN FAMÍLIA:
El joc és el nucli central del desenvolupament dels infants, i una gran eina per
potenciar el vincle dins la família. Proposem un taller per a mares/pares,
avis/es, i els seus fills/es, nets/es d'entre 3 i 12 anys, en el que parlarem dels
beneficis del joc i jugarem junts.
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5. VALORACIONS PER POBLACIÓ:
ALFARA DE CARLES:
Tant l’Ajuntament com l’escola es van mostrar molt col·laboradors a l’hora
d’organitzar la xerrada- taller, oferint-nos l’espai i publicitat l’acte.

“AJUDEM ALS NOSTRES FILLS/ES A SER Dijous 11 d’abril de 2019
AUTÒNOMS?”
-

Es realitza a les 20:00h. a l’escola d’Alfara de Carles, adaptant-nos a l’horari
amb major disponibilitat de les famílies.

-

Van assistir-hi 8 famílies.

-

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, des del primer moment les
assistents es mostren participatives.

“JUGUEM EN FAMÍLIA”
-

Dimecres 16 d’octubre de 2019

Es realitza a les 19h. ja que es tracta de dinàmiques i jocs que en la seva
majoria es preferible que es puguin fer al carrer.

-

Novament ho fem a l’escola; comencem al pati i quan es comença a fer fosc
passem a una aula.

-

Participen al voltant d’una quinzena de famílies i amb un total d’uns 45
participants entre infants, pares i mares; el nombre de pares que hi van
participar és el més alt des que oferim aquestes xerrades-taller a aquesta
població, al voltant de 10. Les mares segueixen sent majoria, amb una
participació de 15.
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BENIFALLET:
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.
“AJUDEM ALS NOSTRES FILLS/ES A SER Dijous 28 de març de 2019
AUTÒNOMS?”
-

Es duu a terme a les 19’30h. de la tarda al....

-

A la xerrada-taller només va assistir la directora de l’escola i en veure que
no es va presentar ningú més, vam anul·lar-la.

“JUGUEM EN FAMÍLIA”
-

Dimarts 15 d’octubre de 2019

Es realitza a les 18h. ja que es tracta de dinàmiques i jocs que en la seva
majoria es preferible que es puguin fer al carrer. Així i tot, realitzem totes
les activitats proposades a l’interior perquè fora l’espai és obert i no sabem
si hi ha molt trànsit o no.

-

Ho fem a la sala de baix de la biblioteca.

-

Una quinzena de famílies i al voltant de 30 participants entre pares, mares i
els seus fills i filles assisteixen a aquest taller ( 12 mares, 5 pares i 15
infants).

PAÜLS:
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.
“AJUDEM ALS NOSTRES FILLS/ES A SER Dimarts 9 d’abril de 2019
AUTÒNOMS?”

-

Es realitza a les 19:30h. al casal de Paüls.

-

Només va assistir una mare, amb qui vam estar xerrant una estona sobre el
taller, que també vam anul·lar.
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“JUGUEM EN FAMÍLIA”
-

Dilluns 14 d’octubre 2019

Es realitza a les 18’30h. ja que es tracta de dinàmiques i jocs que en la seva
majoria es preferible que es puguin fer al carrer.

-

Novament ho fem a l’escola; comencem al pati i quan es comença a fer fosc
passem a una aula.

-

En aquest taller van haver al voltant d’uns 40 participants (pares, mares,
infants, una iaia); i valorem positivament l’assistència d’un bon gruix de
pares, que en les xerrades-taller realitzades amb anterioritat han participat
en menor nombre.

TIVENYS:
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.
“AJUDEM ALS NOSTRES FILLS/ES A SER Dijous 4 d’abril de 2019
AUTÒNOMS?”
-

Es va realitzar a les 19:30h. a l’escola CEIP La Pineda de Tivenys.

-

Van assistir-hi un total de 7 famílies.

-

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

“JUGUEM EN FAMÍLIA”
-

Dilluns 21 d’octubre 2019

Es realitza a les 19 h. ja que es tracta de dinàmiques i jocs que en la seva
majoria es preferible que es puguin fer al carrer.

-

Novament ho fem a l’escola; comencem al pati i quan es comença a fer fosc
passem a una aula.

-

Van assistir al taller més de 35 participants, entre mares, pares, fills i filles i
una iaia. Destaquem l’assistència de bastants pares, fet que no s’havia
donat en anteriors ocasions.
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XERTA:
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. En aquesta població
també vam posar-nos en contacte amb l’AMPA que va fer d’altaveu a les famílies.
“LÍMITS?”

Dimecres 29 de maig de 2019

-

Es va realitzar a les 19:30h. al saló de l’Ajuntament.

-

Van assistir unes 14 persones.

-

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, i amb alta participació de les
persones assistents.

ALDOVER:
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.
“LÍMITS?”

Dijous 16 de maig de 2019

-

Es va realitzar a les 19:30h. a l’escola.

-

Van assistir unes 13 persones.

-

La xerrada es va desenvolupar amb naturalitat, i amb alta participació de les
persones assistents.
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L3.IMPULSATS
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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 després 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
personals, escolars i familiars.

•

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.

•

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

65

•

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

•

Facilitar les respostes davant situacions de pressió grupal.
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2.- ORGANITZACIÓ
Es decideix iniciar aquest projecte a l’Institut de Deltebre, ja que durant l’any 2018 ja
es va començar al primer trimestre i es va voler donar una continuïtat perquè és el
centre d’educació secundària obligatòria amb més línies de la comarca. A més a més,
amb l’equip directiu del centre hi ha una bona coordinació i estant molt interessats en
que poguessin seguir treballant amb els alumnes a través d’aquesta línia i és per això
que hem portat a terme 2 grups durant aquest 2019, un a finals dels curs 18-19 i un al
primer trimestre del curs 19-20.

A més a més, durant aquest any, hem anat presentant el projecte a l’institut Blanca
d’Anjou d’El Perelló, a Roquetes, a Camarles i, a l’institut Mare de Déu de la Candelera
de l’Ametlla de Mar. De tots aquests centres, l’IES Camarles s’ha interessat per iniciar
el projecte al seu centre, en el qual vam començar les sessions d’Impulsats a l’octubre.
Coordinacions:
Per tal de poder portar a terme aquests grups, ens hem coordinat amb la directora i la
cap d’estudis d’ambdós instituts. Pel que fa amb l’IES Camarles, també vam realitzar a
l’inici de curs 2019/2020 una coordinació amb les professionals de l’EAP i altres
professionals del centre per explicar el projecte i que ens fessin la derivació dels
alumnes al projecte.
En aquest any 2019 a l’IES Deltebre, hem portat a terme el projecte IMPULSATS a
alumnes de 1r de l’ESO i a l’IES Camarles els alumnes han estat de diferents cursos, de
entre 2n i 3r i algun repetidor de 1r.

Un cop seleccionats els alumnes que assisteixen a les sessions, els tutors ens omplen
una Fitxa de Derivació (annex 1) de cada alumne, per tal de tenir informació sobre el
menor al centre.
Paral·lelament, la directora i/o cap d’estudis s’encarreguen de citar als
progenitors/tutors legals dels alumnes per tal de realitzar una reunió amb ells de
forma individual amb cada família sense els menors.
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En aquesta reunió, ens presentem i expliquem el projecte sent els progenitors els que
accepten o no el servei, fent-los firmar un Full de Compromís. En cas que acceptin, els
fem una enquesta (annex 2) per tal de tenir la visió dels menors per part de la família.

Per tal d’evitar que els alumnes es perdin sempre les mateixes classes a l’IES Deltebre
es realitza la sessió setmanal en dies i hores diferents.
A l’IES Camarles es realitzen sempre les sessions en dijous i va variant l’horari, una
setmana és de 11.30 a 12.30h, la següent de 12.30h a 13.30h i la següent de 13.30 a
14.30h i torna a començar la rotació.
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3.- CALENDARI
És realitzen les sessions de forma setmanal, els següents dies i hores:

IES DELTEBRE

IES

curs

curs 2019-2020

2018-

DELTEBRE

IES CAMARLES
curs 2019-2020

2019

Reunió amb l’equip

4/10/19

de

directiu

10:00 a 11:00h

Entrevista individual

21 i 24/01/19

11/10/19

amb els pares

09:00 a 14:00h

9:00 A 11:00h

Ens

coneixem

a

29/01/19

nosaltres mateixos i

11:15h

als companys

12:15h

Ens

coneixem

a

5/02/19

nosaltres mateixos i

11:15h

als companys

12:15h

Ens

coneixem

a

12/02/19

nosaltres mateixos i

12:30

als companys

13:30h

Sentiments
emocions

i

20/02/19
10:15h

de
a

de
a

de
a

de
a

21/10/19

de

24/10/19

de

de

10:15 a 11:15 h

11:30 A 12:30h

30/10/19

07/11/19 de

de

9:00 a 10:00h

06/11/19

13:30 A 14:30h

de

14/11/19

de

10:15 a 11:15 h

11:30 a 12:30h

11/11/19

21/11/19

de

10:15 a 11:15 h

de

12:30 a 13:30h

11:15h
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Sentiments

i

emocions

Sentiments

i

emocions

Parlem,

negociem,

01/03/19

de

18/11/19

de

28/11/19

13:30 a 14:30h

13:30 a 14:30h

13:30 a 14:30h

07/03/19

27/11/19

02/12/19

de

de

de

12:30 a 13:30h

10:15 a 11:15 h

11:30 a 12:30h

13/03/19

11/12/19

12/12/19

de

escoltem...

12:30 a 13:30h

12:30 a 13:30

Parlem,

21/03/19

09/01/20

negociem,

de

de

de

de

escoltem...

13:30 a 14:30h

13.30 a 14.30h

Parlem,

28/03/19

16/01/20

negociem,

de

escoltem...

11:15 a 12:15h

Devolució a l’equip

21/05/19

directiu i als tutors.

10:30 a 11:30h

Devolució amb els

A

pares.

individual

de

11.30 a 12.30h

de

nivell

*A l’IES Camarles, entre la 1a i 2a sessió hi ha un buit de 15 dies ja que va ser Vaga i no
va assistir cap adolescent a l’institut.
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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
o Demanar permís.
o Compartir coses, sensacions i sentiments.
o Ajudar els altres.
o Aprendre a negociar, a consensuar, a arribar a acords.
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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.
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5.- VALORACIÓ PER PART DE LES PROFESSIONALS
Pel que fa als 2 grups realitzats a l’IES Deltebre valorem positivament l’assistència; és
van inscriure 13 participants en l’edició del curs 2018-2019 i 7 en l'edició del curs 20192020.
A continuació la detallem en els gràfics:

En aquest grup, s’anul·la la última sessió ja que les vacances de Nadal parteixen les
sessions i es valora no re-emprendre el grup en horari d’institut després d’un mes, ja
que continuem veient als participants de forma setmanal fora de l’horari escolar.

73

Els adolescents decideixen anul·lar la sessió 5 ja que en aquesta hora tenen educació
física i no volen saltar-se la classe. A la sessió 6 no assisteix cap adolescent a la sessió.
Aleshores, decidim convocar una reunió amb l’equip directiu del centre per exposar la
situació, traslladant-los que la idea principal del projecte és que consti de com a mínim
10 adolescents per tal de poder realitzar un treball grupal i que a més a més, ens
estàvem trobant què a les sessions només hi assisteixen 2 o 3 adolescents ja que són
un perfil que realitzen moltes campanes. Des de l’IES ens traslladen què és el perfil que
han pogut vendre a l’inspector, que fins que no estigui un conveni firmat amb
ensenyament no podem seguir amb les sessions ja que no hi ha res regulat, per això
entre l’equip directiu i l’equip del SIS decidim anul·lar les sessions restants.
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6.- VALORACIÓ PER PART DELS USUARIS
Per tal de conèixer l’opinió dels participants, l’última sessió es passa un full de
valoració (annex 3).
A continuació adjuntem un gràfic representatiu de les valoracions dels alumnes
d’IMPULSATS:
Grup de 1r d’ESO del curs 18-19:

Observem que en general valoren positivament el tracte rebut, les dinàmiques
proposades i recomanarien IMPULSATS.
Per altra banda, les valoracions baixen en quant a la satisfacció en quant al nombre de
sessions, tant grupals com individuals i també en les millores que han fet.
Tenint en compte aquestes valoracions, ens plantegem realitzar els propers grups
d’IMPULSATS amb una major durada.
Pel que fa al grup de l’IES Camarles i el del curs 2019-2020 de l’IES de Deltebre, no es
va poder fer la valoració ja que vam acabar les sessions abans d’hora pels motius ja
comentats anteriorment.
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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.
Pel que fa al grup que hem portat a terme a l’IES Camarles, considerem que no ha
acabat de funcionar ja que només teníem 5 adolescents i no s’ha pogut consolidar el
grup a causa de les assistències. Tot i així cal destacar, que els adolescents s’han
mostrat molt motivats en assistir a aquestes sessions i han participat activament en les
activitats que proposem, encara que n’hi ha que participen més que d’altres. Per això,
ens estem proposant tenir una continuïtat amb aquests nois fora del centre escolar.
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8.- ANNEXOS:
Annex 1: Fitxa de derivació

FITXA DERIVACIÓ IES-PROGRAMA IMPULSATS
Nom de l’Alumne:
Data de naixement:
Curs:
Tutor:
Centre escolar:
Professional referent IES:
Correu electrònic tutor:
Horari tutoria/guàrdia:

HABILITATS SOCIALS
Presenta conductes desafiants
Té una actitud passiva
Demana coses incoherents
Falta al respecte
Fa absentisme
Treballa a classe
Treballa a casa
Mostra interès
S’autocontrola
Expressa les emocions verbalment
Se l’expulsa de l’aula

SI

A vegades

NO

Què és el que més preocupa de l’alumne?
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Quins aspectes positius destacaries de l’alumne?

Situació familiar:

Intervencions realitzades fins ara:

Quina resposta ha tingut la família?
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Annex 2: Enquesta a la família

ENQUESTA A LA FAMÍLIA
Nom i cognoms de l’alumne:
Telèfon:
Nom i cognoms pare/mare/tutors:
Telèfons:

Genograma:
Teniu coneixement que estiguin treballant altres serveis amb el menor i/o
família (mèdics, CREDA, CSMIJ...)?

Dinàmica familiar/rutina setmanal
Activitats que compartiu la família amb ell/a?
Com definiries al teu fill/a:
Què li agrada fer? Temps lliure
Assisteix a alguna activitat/recurs/servei fora de l’IES?
Què li agradaria ser/fer de gran?
HABILITATS SOCIALS
Presenta conductes desafiants

SI

DE VEGADES

NO

Té una actitud passiva
Demana coses incoherents
Falta al respecte
Fa absentisme
Treballa a classe
Treballa a casa
Mostra interès
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S’autocontrola
Alguna vegada se l’ha expulsat
de l’aula
Té conseqüències/càstigs a casa

Quins aspectes positius destacaries del teu fill/a?

Què és el què més et preocupa?

Intervencions realitzades des de l’IES:

Intervencions realitzades des de casa:

Què pot fer l’IES per ajudar-lo?

Què podeu fer la família per ajudar-lo?
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Annex 3: Valoració per part dels usuaris

VALORACIÓ - IMPULSATS
Volem conèixer la vostra opinió sobre el funcionament de les sessions d’IMPULSATS i
us demanem la màxima sinceritat perquè les vostres aportacions ens serviran de
millora.

MOLT
D’ACORD

D’ACORD

POC
D’ACORD

GENS
D’ACORD

El tracte dels professionals és adequat?
Els professionals m’expliquen les coses
de manera que les entenc?
M’agrada venir i em trobo a gust?
Les dinàmiques m’agraden?
→ Quines dinàmiques t’han agradat
més?
Aprenc coses a les sessions?
He notat canvis en mi des de que vaig a
IMPULSATS?
→ Per a que t’han servit les sessions?

→ Què pots fer tu per estar més a gust,
amb tu mateix, a l’institut, a casa, etc.
Hi ha prou sessions grupals?
Hi ha suficients sessions individuals?
Recomanaries IMPULSATS?
Propostes, observacions, crítiques, etc.
Que demanaries a l’institut per a que les
coses funcionin millor.
Que demanaries a casa per a que les
coses funcionin millor.
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L3.TARDA ADOLESCENT
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1.- INTRODUCCIÓ:
Ser adolescent és afirmar-se i definir-se per interacció amb iguals, no hi ha
adolescència sense grup, ocupar-se dels adolescents és ocupar-se dels seus grups,
conèixer els diversos estils de vida...
L’adolescent busca el conflicte, per què és la manera que tenen per afirmar-se com a
persones. Som nosaltres els adults suposadament segurs que hem de seleccionar per
què val la pena barallar-se cada dia.
Aquest projecte sorgeix arrel de la necessitat de donar una continuïtat al vincle creat
amb molts adolescents que coneixem a través del Projecte Impulsats que es porta a
terme a Deltebre amb alumnes de l’IES que tenen més dificultats amb la gestió
emocional.
Adolescents també està obert a tots els adolescents que hi vulguin participar, la única
condició és: tenir ganes de passar-s’ho bé amb RESPECTE.
En aquest projecte oferim un espai de trobada totalment voluntari, on hi ha dos
professionals que treballen a través del lleure i l’educació emocional, donant un espai
de confiança, de conversa, de reflexió...
Molts adolescents es senten aclaparats i criticats pels pares, poc qüestionats i poc
valorats pels professors.
Oferim un espai de comprensió: que valorem el què senten, considerem important el
que expressen, no ho trivialitzem, els ajudem a donar sortida a les seves vivències.
Objectius:
•

Acompanyar-los amb el seu creixement cap a l’autonomia.

•

Dotar espais de reflexió que aprenguin del que viuen.

•

Practicar les quatre formes d’educar:
o Opinar: els eduquem opinant, necessiten saber què pensem per poder
discutir i així construir el seu propi argument.
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o Valorar: eduquem valorant. Per tal que puguin respectar les normes,
abans hem de saber la importància dels valors. No actuem segon tenim
el dia sinó regulant-nos per criteris de valor.
o Manar: també eduquem manant, també necessiten normes. Però les
normes estan per saltar-se, hem de tenir molta cura en la gestió
d’aquestes normes i el seu incompliment.
o Limitar: també eduquem posant límits. Pocs i clars. Els límits tenen
sentit quan tenen en conte la salut dels adolescents.
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2.- ORGANITZACIÓ:
Ens trobem tots els dijous la tarda a partir de les 15:30h a Ebre Terra.
L’assistència és totalment lliure.
Cada setmana abans de la sessió, enviem un WhatsApp als adolescents recordant-los que ens
poden trobar a Ebre Terra.
Els adolescents han de sentir que és un espai lliure per ells. Quan arriben ells trien la música,
juguem a futbol, i xarrem sobre els temes que a ells els agrada i els preocupa.
Nosaltres portem alguna cosa per berenar i entre tots proposem coses per fer, encara que
l’important no és el què fem si no, com ho fem ,com parlem, com escoltem.
Tots els dies portem jocs de taula, pilota, música i entre tots decideixen com volen passar la
tarda.
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3.- CALENDARI:
Vam iniciar el projecte al març del 2019.
Primer vam començar la tarda dels dimecres de 16h a 18h, però alguns adolescents
van demanar de canviar-la i vam passar-ho a la tarda dels dijous.
També vam decidir avançar 30 minuts l’hora de trobada ja que vam observar que
molts dels adolescents ja estaven pel carrer a les 15.30h. Per això, actualment es
realitza en dijous de 15:30 a 18h.

4.- TEMÀTIQUES:
L’objectiu principal és la trobada en sí i no tant la seva participació en les activitats concretes,
tot i que sempre intentem oferir un ventall d’activitats per que entre tots decidim què fer,
d’aquesta manera donem les nostres opinions, ens escoltem i sobretot decidim entre tots.
Hem realitzat diferents activitats com: futbol, cuina, jocs de taula, dinàmiques de grup,
deures...
També intentem cada dia treure temes de debat per parlar en ells, en relació a les seves
vivències, les seves preocupacions: amics, parella, IES, pares, sexe, mòbil...
A més a més, molts dels adolescents ens han demanat parlar a soles amb ells, que els ajudem a
parlar amb els seus pares o amb l’IES.
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5.-VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS:
Des del SIS valorem molt positivament que s’hagi pogut crear un espai de trobada per a
adolescents fora de l’horari escolar.
En un principi s’oferia la possibilitat de fer “deures” per tal d’ajudar-los amb el seu rendiment
escolar, però actualment amb el grup d’adolescents que assisteixen, aquesta prioritat ha
passat a segon terme.
Considerem que Ebre Terra no és un espai adequat per que els adolescents es sentin lliures i
còmodes, ja que és un espai compartit. A més a més, moltes tardes fan altres activitats i això
vol dir que no podem fer molt de soroll, ni córrer... i això provoca que els adolescents vulguin
marxar.
Pel que fa a la participació ha hagut com a dos grups molt diferenciats: durant el primer
trimestre la majoria d’adolescents que assistien eren del primer grup d’Impulsats.
Durant l’estiu es van realitzar diferents activitat, on van assistir puntualment amics dels
adolescents que durant el curs assistien a l’espai.
Quan vam començar el segon grup d’Impulsats a l’IES, aquests també van començar a assistir a
Ebre Terra i alguns del primer grup s’ho van anar deixant.
Creiem que l’espai pot tenir alguna cosa a veure, ja que moltes tardes hem de compartir entre
tots el mateix espai i la mateixa activitat.
També hem de dir que estant venint nous adolescents que ens han vist jugant pel carrer, o que
els han animat a venir els mateixos adolescents que ja estan venint.
A les professionals ens agradaria disposar d’un espai propi, amb diferents taules, futbolí... que
els adolescents puguin entrar i sortir amb total llibertat.
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6.-VALORACIÓ DELS USUARIS:
Els adolescents els agrada venir, sempre i quan es sentin que fan el que volen, que no els
obliguem a res.
Molts d’ells es sorprenen que juguem en ells i els escoltem. A més a més, també els agrada
explicar-nos el que els preocupa i es senten valorats.

7.-PROPOSTES DE MILLORA:
L’Espai és la màxima prioritat de millora i de canvi ja que Ebre Terra no és un espai adequat de
Trobada d’Adolescents. Ens hem trobat que alguna tarda fan altres activitats i no podem posar
música, hem de parlar fluixet... i això fa que els adolescents es sentin cohibits.
També necessitaríem tenir un mínim de pressupost, per fer alguna sortida i alguna activitat
més atractiva.
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L3.DINÀMIQUES A LES ESCOLES
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1.- INTRODUCCIÓ:
Per tal de realitzar un treball integral de les temàtiques demanades per les escoles,
l’equip del Servei d’intervenció socioeducativa (SIS) conjuntament amb l’equip del
Servei d’Atenció Diürna Itinerant, van dur a terme durant el curs 2018-2019
dinàmiques a les escoles dels pobles més petits de la comarca (Alfara de Carles,
Benifallet, Paüls i Tivenys) on es van treballar les emocions i com gestionar-les a partir
de dinàmiques, contes, curtmetratges i jocs. Aquestes dinàmiques és realitzen de
forma mensual a cada una de les poblacions.
A partir del curs 2019-2020 agafen el relleu d’aquest projecte l’equip del SIS i se
n’encarreguen de conduir les sessions les dues Psicòlogues i la Integradora Social,
seguint la línia del curs anterior portant a terme diferents dinàmiques per tal de
treballar de forma pràctica l’educació emocional amb els alumnes de primària de les
poblacions d’Alfara de Carles i Benifallet.
Objectius:
•

Conèixer i comprendre les pròpies emocions i les dels altres.

•

Aprendre a regular les pròpies emocions.

•

Potenciar l’autoestima.

•

Desenvolupar una major competència emocional en les relacions socials.

•

Adoptar una actitud positiva davant les situacions de la vida.
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2.- ORGANITZACIÓ
Coordinacions:
Prèviament, ens posem amb contacte amb els equips directius de les diferents escoles

de les quatre poblacions mencionades anteriorment, per explicar-los el plantejament
de les sessions que volem iniciar a les seves escoles, durant el curs escolar.
Es planteja realitzar les sessions dividint als alumnes en dos grups, tenint en compte les
edats. Concretant realitzar una sessió de 45’ amb cada grup, amb periodicitat mensual.
En aquestes reunions, acordem les temàtiques que es treballaran a les sessions i
establim el calendari i horaris de tot el curs escolar, en que durem a terme el projecte.
Per altra banda, a finals de curs, es demana a l’equip directiu de les escoles que
empleni un full d’avaluació de les sessions realitzades (annex pàg. ) en els que és
demanen propostes de temàtiques per treballar el seguen curs.
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3.- CALENDARI
Dies i horari curs 2018/2019:

Benifallet:

Paüls:

Alfara de Carles:

Tivenys:

15:00 a 17:00

11:30 a 13:00

11:30 a 13:00

11:30 a 13:00

8/01/2019

15/01/2019

22 /01/2019

29/01/2019

5/02/2019

12/02/2019

19/02/2019

26/02/2019

5/03/2019

12/03/2019

19/03/2019

26/03/2019

2/04/2019

9/04/2019

16/04/2019

30/04/2019

7/05/2019

14/05/2019

4/06/2019

11/06/2019

Dies i horari curs 2019/2020:

Benifallet:

Alfara de Carles:

11:30 a 13:00

11:30 a 13:00

08/10/2019

15/10/2019

05/11/2019

12/11/2019

03/12/2019

10/12/2019

*Hi ha programades sessions fins al 26 de Maig del 2020, però com que són del següent any
natural les comptabilitzarem a la memòria del 2020.
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4.- TEMÀTIQUES
Que hem treballat?

Per portar a terme aquest projecte es programen dinàmiques pràctiques on treballem
l’educació emocional amb els alumnes de primària de les diferents poblacions,
adaptant-nos en tot moment a les diferents edats dels infants.
Exemples de dinàmiques realitzades durant el curs 2018/2019 a les quatre poblacions
són les següents:
-

Grup dels petits:
o Dinàmiques sobre la ràbia a través del conte “tinc un volcà”.
o Resolució de conflictes a través del conte “Enfados”.
o Comunicació verbal i no verbal a través dels dibuixos animats de “Pingü”
i posterior reflexió
o Llenguatge de signes i Braille a través de curtmetratges com “Tamara” i
“De que color son las flores”, posteriorment es van treballar les vocals
del Braille amb plastilina i una plantilla i les vocals del llenguatge de
signes.
o Repàs de totes les dinàmiques realitzades durant el curs on vam
recordar que havíem après a cadascuna d’elles i finalment van poder
decorar un diploma per cadascun d’ells.

-

Grup dels grans:
o Tècnica del globus.
o Reproducció del curtmetratge “Respira” on es va treballar a posteriori.
o Resolució de conflictes amb els curtmetratges “El pont i no perdis la
perspectiva” on es va treballar la reflexió i les preguntes dels infants.
o Comunicació verbal i no verbal a través dels jocs “Tabú” i “mímica”.
o Llenguatge de signes i Braille a través de curtmetratges com “Tamara” i
“De que color son las flores”, posteriorment van aprendre a escriure el
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seu nom amb Braille amb plastilina i una plantilla que se’ls va
proporcionar i també a reproduir el seu nom amb el llenguatge de
signes.
o Repàs de totes les dinàmiques realitzades durant el curs on vam
recordar que havíem après a cadascuna d’elles, se’ls va entregar el
diploma de participació i es va jugar al joc del paracaigudes.

Les dinàmiques realitzades durant el curs 2019/2020 a les poblacions de Benifallet i
Alfara de Carles s’estructuren per diferents blocs:
-

Ritual d’entrada:
o Saludem amb un gest.
o Ens prenem la temperatura emocional amb els braços.
o Recordatori: abans de començar es fa un petit recordatori sobre la
sessió anterior, què és el que van aprendre, quina reflexió hi fan, etc...

-

Dinàmiques on es treballen les emocions:
o Grup dels petits:
“Quin regne escullo”; relacionada amb l’emoció que ens
transmet la música escoltada.
“Parelles mímiques”; on se’ls reparteix una emoció i han de
trobar la parella que estigui representant la mateixa emoció.
“Dau de les emocions”; on treballem situacions i emocions que
ens trobem en el dia a dia, i se’ls invita a que juguin amb la
família.
“El telèfon emocional”; on es juga al típic joc del telèfon però
amb frases relacionades amb les emocions.
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“Cercles canviants”; una dinàmica per conscienciar-nos de les
diferències i les similituds que existeixen en al grup, i viure-les de
forma enriquidora.
o Grup dels grans:
“Enquesta de gestió emocional”; per tal d’observar els seu estat
inicial.
“El meu nom”; relacionada amb les qualitats positives de cada
participant, i compartint amb la resta de companys.
“Quin regne escullo”; relacionada amb l’emoció que ens
transmet la música escoltada.
“Qui es qui?”; on es treballa en coneixement i reconeixement
entre els membres del grup.
“Abraçades solidàries”;
-

Relaxació i ritual de sortida
o Respiracions.
o Relaxacions.

Objectius específics:
•

Adquirir un major coneixement de les pròpies emocions.

•

Identificar les emocions dels altres.

•

Desenvolupar l’habilitat de regular i/o gestionar les pròpies emocions.

•

Desenvolupar la tolerància a la frustració.

•

Adoptar una actitud positiva davant les situacions de la vida.

•

Proporcionar estratègies per al desenvolupament de les competències bàsiques
per a l’equilibri personal i la potenciació de l’autoestima.

•

Potenciar la capacitat d’esforç i motivació.

•

Desenvolupar l’habilitat d’auto-motivació.

•

Adquirir l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions interpersonals.

•

Potenciar actituds de respecte i tolerància.
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5.- VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS:
Assistència i participació:
-

Benifallet:
Durant els dos cursos escolars 2018/2019 i 2019/2020, han participat a les
sessions grupals un total de 30 alumnes d’entre 1r fins a 6è de primària.

-

Alfara de Carles:
Durant els dos cursos escolars 2018/2019 i 2019/2020, han participat a les
sessions grupals un total de 21 alumnes d’entre P-5 fins a 6è de primària.

-

Paüls:
Durant el curs escolar 2018/2019 han participat un total de 48 alumnes, d’entre
la llar d’infants, parvulari i primària.

-

Tivenys:
Durant el curs escolar 2018/2019 han participat un total de 33 alumnes, d’entre
1r fins 6è de primària.

A la població de Paüls i Tivenys no s’ha continuat realitzant dinàmiques a les escoles al
setembre, coincidint amb l’inici de curs 2019/2020 ja que es va proposar engegar un
projecte comunitari per a tota la població.
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6.- VALORACIÓ PER PART DELS USUÀRIS:
En general podem dir que tant els nens/es es mostres molt contentes i agraïdes amb
les dinàmiques que portem a terme a les diferents escoles.
En tot moment ens mostrem obertes a que ens proposin temàtiques a tractar com per
exemple algun tema que els hi preocupi i que des de l’escola no hi hagi temps per
abordar.
Valoració per part dels professors:

Valoració per part de l'equip directiu i professors
5
4
3
2
1
0

Valoració de les professionals
Activitats/temàtiques acordades
Dinàmiques motivadores
Us heu sentit escoltats
Funcionament de les sessions

El curs 2018-2019, es van realitzar valoracions de forma trimestral, i aquest curs 20192020, es realitzarà una única valoració al final de curs, per la qual cosa encara no
disposem de les dades.
D’altra banda també es passarà una breu enquesta als/les participants, per conèixer la
seva opinió de les sessions.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA:
-

Comptabilitzar l’assistència per cada sessió que realitzem, per tal de tenir els
números exactes dels infants assistents a les dinàmiques, possiblement a través
d’una firma d’assistència.

-

Millorar la valoració al finalitzar el curs escolar sobre les diferents sessions
realitzades.

100

L3.PAINT EMOCIONS

101

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

pàg. 101

Objectius
2. ORGANITZACIÓ

pàg. 103

Coordinacions
3. CALENDARI

pàg. 105

Dies i horari
4. TEMÀTIQUES

pàg. 107

Que hem treballat
Objectius específics
5. VALORACIÓ PER PART DELS PROFESSIONALS

pàg. 108

Assistència i participació
6. VALORACIÓ PER PART DELS USUARIS

Pàg. 109

7. PROPOSTES DE MILLORA

Pàg. 111

8. ANNEX

Pàg. 112

Full de compromís
Full d’assistència a les sessions
Plat explicatiu sobre les temàtiques de les sessions

102

1 - INTRODUCCIÓ
Aquest any 2019, hem dut a terme Paint Emocions a tres escoles de la Comarca del
Baix Ebre:
•

Escola del Lligallo del Gànguil, en format curt a finals del curs 2018-2019,

•

Escola Sant Miquel de Deltebre, durant el primer trimestre del curs 2019-2020.

•

Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar, durant el primer trimestre del curs 20192020.

Es tracta d’un projecte de caràcter preventiu que va destinat als alumnes
d’escolarització primària, i es desenvolupa a l’hora del menjador escolar.
Així doncs, els infants de primària usuaris del menjador són els protagonistes principals
de Paint Emocions, tot i que també volem implicar a les famílies i els/les monitors/es
de menjador; ja que l’educació emocional és un procés continu, constant i transversal.
Creiem que l’educació emocional és essencial per assolir el desenvolupament integral
de la persona i tots els infants hi haurien de poder optar.
Els objectius generals que ens hem marcat en aquest projecte, són els següents:
•

Complementar l’educació de la família i de l’escola en l’àmbit emocional.

•

Oferir eines d’autoajuda per afrontar els conflictes escolars, familiars i
personals.

•

Desenvolupar la capacitat empàtica i l’habilitat d’escolta activa.

•

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

•

Proporcionar tècniques que contribueixin a controlar els sentiments d’ira,
permetent reaccionar de forma assertiva davant les situacions.

•

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.
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•

Adequar les respostes davant la pressió grupal.

•

Facilitar que les nens/es elaborin una imatge de si mateixos positiva i
equilibrada.

•

Afavorir i augmentar l’autonomia personal.

•

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat.

•

Aprendre i millorar la manera de relacionar-se amb els altres.
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2 - ORGANITZACIÓ
Per posar en marxa el projecte, en primer lloc ens hem coordinat amb els/les
educadors/es socials de serveis socials de les poblacions on s’ha implementat el
projecte (Lligallo de Gànguil (Camarles), Deltebre i l’Ametlla de Mar).
Els companys/es de l’EBASP són sabedores que actualment hi ha un nombre elevat
d’alumnes que es queden al menjador que són fills/es de famílies usuàries de Serveis
Socials.
També ens hem coordinat amb els equips directius de les escoles on hem proposat
iniciar el projecte aquest any 2019 (Escola de Lligallo del Gànguil, Escola Sant Miquel
de Deltebre i escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar); en aquestes reunions també ha
assistit la Treballadora Social de l’EAP de referència.
Entre tots els professionals, hem arribat a la conclusió que a l’espai del menjador
escolar sovint es generen conflictes i creiem que és un bon moment per desenvolupar
les sessions de Paint Emocions i anar adquirint eines de gestió emocional.
Prèviament a l’inici de les sessions també ens vam reunir amb les monitores de
menjador i alguns membres de la junta de l’AMPA/ AFA de cada centre escolar, per tal
d’explicar-los el projecte, d'establir un calendari de les sessions i un horari, demanarlos la seva participació activa, i fer una selecció dels alumnes, ja que el projecte està
pensat per desenvolupar-se en grups de petit format (entre 10 i 15 alumnes màxim)
per poder fer un treball que tingui més incidència i pugui resultar més efectiu i
generador de canvis.
També de forma prèvia, a través de l’equip directiu de les escoles i les AMPA/AFA,
concretem una reunió amb els pares i mares dels participants del projecte per tal
d’explicar-los-ho, engrescar a les famílies a participar en algunes de les activitats i
signar el full de compromís i les autoritzacions pertinents (annex 1).
Durant les sessions es passa un full d’assistència (annex 2) on cada alumnes firmarà,
per tal de tenir un control dels assistents a les sessions.
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A més a més, abans o desprès de cada sessió enviem un WhatsApp als pares informant
de les sessions, del que treballarem o hem anat treballant, també en alguna ocasió els
hem demanat alguna petita tasca per realitzar conjuntament amb els seus fills a casa.
A través d’aquesta via els hem facilitat el plat de sessions (annex 3).
Al finalitzar el programa, es realitza una reunió de devolució a l’equip directiu i
l’AMPA/AFA, sobre com s’han desenvolupat les dinàmiques i que hem observat del
grup en general. També aprofitem la última sessió grupal per invitar a les famílies i ferlos una devolució i parlar en concret de cada infant.
Des del SIS estem sempre obertes a reunir-nos amb l’equip directiu, l’AMPA/AFA,
monitors/es de menjador i famílies, a demanda de les mateixes i si es considera
oportú.
El programa consta d'un total de 10 sessions grupals amb periodicitat setmanal, que
dividim en 5 grans blocs: Ens coneixem, Autoestima, Autocontrol, Empatia i Resolució
de conflictes.
Totes les sessions tenen una mateixa estructura, creiem que la rutina i la constància
ajuda a interioritzar tots aquests principis que estem treballant:
➢ Ritual d'entrada: cada dia abans de començar deixem un espai per parlar sobre com
ens sentim.
➢ Cos de la sessió: dinàmica, activitat, taller... prèviament programades, amb un
objectiu concret per treballar les diferents habilitats.
➢ Relaxació i ritual de sortida: dediquem un espai per aprendre a reduir el nivell de
tensió i fer un recull sobre com ha anat la sessió.
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3 - CALENDARI
Escola de Lligallo del Gànguil
(Camarles)

Escola Sant Miquel
(Deltebre)

Escola Sant Jordi
(L’ Ametlla de Mar)

Reunió direcció

13/05/19

Coordinació EBASP

05/07/19

Reunió en direcció.

16/10/19

Ens coneixem!

21/05/19

Reunió direcció i
EAP

19/07/19

Presentació a les
famílies

23/10/19

Com ens sentim?

28/05/19

Reunió direcció,
EAP, AFA i
monitores.

19/09/19

Presentació projecte a
Comissió Social (Equip
directiu i EAP).

30/10/19

Som tolerants?

04/06/19

Presentació
famílies

02/10/19

Ens coneixem!

13/11/19

Resolem
conflictes!

11/06/19

Ens coneixem!

16/10/19

Que hem transmet?

20/11/19

Calma!

18/06/19

Ens coneixem!

23/10/19

On ho sento?

27/11/19

Autoestima

30/10/19

Expressem
sentiments!

04/12/19

Autoestima

6/11/19

Què fem amb les
emocions?

11/12/19

Autocontrol

13/11/19

Relaxació amb família!

18/12/19

Autocontrol

20/11/19

Ser igual de diferents!

08/01/20

Empatia

27/11/19

Som tolerants?

15/01/20

Empatia

4/12/19

Resolem conflictes!

22/01/20

Resolució de
conflictes

11/12/19

Què ens emportem?

29/01/20

En família!

18/12/19
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4 - TEMÀTIQUES
Les dinàmiques que desenvolupem a les diferents sessions tenen com a objectiu
treballar aquests dos grans eixos que despleguem a continuació:
➢ L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
•

Prendre consciència de les pròpies emocions i de les dels altres.

•

Aprendre a expressar les emocions.

•

Aprendre habilitats per regular i controlar les emocions.

•

Gestionar les pròpies emocions.

•

Conscienciar de la importància de l’empatia.

•

Treballar la resolució de conflictes de manera assertiva.

➢ LES HABILITATS SOCIALS
•

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

•

Aprendre a iniciar una conversa i mantenir-la, i a formular preguntes.

•

Saber presentar-nos i presentar als altres.

•

Saber reaccionar davant de l’enuig de l’interlocutor i gestionar bé la situació.

•

Aprendre a fer i rebutjar peticions.

•

Saber demanar disculpes.
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5 - VALORACIÓ DE LES PROFESSIONALS
Valorem de forma positiva el desenvolupament de les dinàmiques, creiem que hem
aconseguit els objectius establerts amb el projecte, tot i que som conscients que
aquest treball hauria de ser més continuat per tal de que els infants puguin assolir un
major autoconeixement i gestió emocional per tal que es vegi reflectit en el seu
desenvolupament i benestar integral.
En general valorem positivament l’assistència dels participants, cal mencionar que a
l’escola Sant Miquel és va anul·lar l’última sessió amb les famílies per la baixa
participació.
A continuació detallem l’assistència i la participació per cada escola:
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Pel que fa a l’escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar, ens queden per realitzar 5 sessions,
les quals les finalitzarem al febrer del 2020.
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6 - VALORACIÓ PER PART DELS USUARIS
A Lligallo i Deltebre no es van passar les enquestes de valoració.
Pel que fa a l’Ametlla de Mar, no hem finalitzat el grup aquest 2019; ens falten 5
sessions per acabar-lo, restarà pendent per a la memòria del 2020.

7 - PROPOSTES DE MILLORA
Com dèiem a la introducció, l’educació emocional s’ha de treballar de forma
transversal, i en aquest sentit creiem que podem millorar en les coordinacions amb les
monitores de menjador, l’escola i les famílies.
En el cas de Lligallo del Gànguil i Deltebre, de cara a les properes edicions s’hauria
d’estar més amb contacte amb les famílies via telefònica, donant informació sobre el
que hem treballat amb els infants i animant a les famílies a fer petites tasques a casa
per posar en pràctica exercicis de comunicació afectiva, trobar moments de joc i reforç
del vincle, espais de relaxació, etc.
Caldria trobar noves formes d’incloure a les monitores de menjador al projecte.
Valorem de cara noves edicions donar una continuïtat amb sessions puntuals per anar
refrescant els temes tractats.
Millorar la fitxa d’inscripció i el full de compromís ja que hem detectat que ens falten
dades i informació.
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8 – ANNEX
Annex 1: Full de compromís i autoritzacions

FULL DE COMPROMÍS
Nom de l’alumne:
Des del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre es
comprometem a portar a terme el programa d’educació emocional “Paint Emocions”.
Volem oferir un espai als infants per poder parlar, reflexionar, pensar i sentir sobre:
•

Les emocions i els sentiments.

•

L’autoconeixement.

•

L’autocontrol.

•

L’autoestima.

•

L’empatia.

•

La resolució de conflictes.

La família es compromet a assistir a les reunions i sessions que se li proposin, per tal
d’acompanyar al seu fill/a en el seu creixement personal.

L’infant es compromet a:
•

Assistir als tallers d’educació emocional, ser puntual i complir amb les tas-

ques encomanades.
•

Mostrar-se respectuós/a amb els professionals i companys, els materials,

l’espai i l’entorn.

Professional del SIS:

Professional de l’escola:

Alumne/a:

Pare/mare i/o tutor legal:15
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AUTORITZACIÓ PAINT EMOCIONS
Jo, _________________________________________ pare/mare/tutor-a del menor
____________________________________________ AUTORITZO que:

1. El meu fill/a assisteixi a les sessions de “Paint Emocions”, en horari del menja-

dor escolar.
Si No

2. Es pugui fer captació, reproducció i publicació de la imatge i/o de la veu del

meu/a fill/a 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 servi:
Si No
3. Utilitzin el número de telèfon meu per comunicar-se via trucada i Whats App.

Si No

Firma:

Localitat i data:
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Annex 2: Full d’assistència a les sessions
GRUP:
Assistents

Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

Sessió 4

Sessió 5

Assistents

Sessió 6

Sessió 7

Sessió 8

Sessió 9

Sessió 10
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Annex 3: Plat explicatiu sobre les temàtiques de les sessions
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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”, “Paint emocions”, “Tarda Adolescent”,
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.
Les famílies proposades per l’acompanyament poden venir derivades per part:
•

Educadors/es socials i treballador/es socials de Serveis Socials Bàsics (SSB).

•

Educadors/es socials i treballador/es socials de l’Equip d’Atenció a la Infància i
Adolescència (EAIA).

•

Les pròpies professionals del SIS, derivant famílies a partir de projectes comunitaris i de les professionals a càrrec de “La Tribu” (Servei d’Atenció Diürna).

•

Per altres professionals, com per exemple l’Equip d’Atenció Psicopedagògica
(EAP), l’escola, CDIAP, CSMIJ, entre d’altres...

La derivació de les famílies ha d’anar acompanyada per l’eina de cribatge, que emplenarà el professional derivant i els resultats obtinguts han de ser de risc lleu, moderat o
greu.
A més a més el professional derivant ha d’omplir el full de derivació al SIS (annex 1) per
tal que les professionals del SIS tinguem major informació en totes les àrees sobre la
família.
Un cop la família accepta el servei del SIS, ha de firmar la sol·licitud al SIS amb les autoritzacions corresponents (annex 2). Posteriorment, juntament amb la família es realitza
el pla de millora (annex 3) per tal de concretar els aspectes a treballar i centrar-nos en
allò que els preocupa.
Com ens organitzem?
Ens hem distribuït el territori per tal de facilitar la feina i atendre amb major rapidesa
als usuaris del servei d’acompanyament i hem cregut convenient que estigui la figura
del psicòleg en totes les poblacions.
És per això que ens hem distribuït de la següent forma:
119

•

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.

•

A més a més, disposem de la integradora social; Gemma Querol, la qual va voltant per totes les poblacions si existeix una demanda específica per treballar
amb els infants.

Per portar a terme aquest servei, s’acorda amb cada població l’espai més apropiat per
dur a terme les sessions programades, mirant en tot moment d’optimitzar els recursos
de la comunitat (escoles, ajuntaments, biblioteques, instituts, CAP’s, centres cívics,
etc).
Aquest acompanyament és individualitzat per a cada situació familiar i les professionals ens adaptem a les necessitats, demandes i horaris de cada família.
Durant el 2019 hem atès un total de 49 famílies entre totes les poblacions de la comarca del Baix Ebre, les quals 42 famílies han estat derivades des del EBASP i 7 han estat
derivades des d’altres serveis com per exemple escoles, tribus, etc…
De totes aquestes famílies ateses, un total de 9 famílies també estan en seguiment per
l’EAIA.
Coordinacions:
Periòdicament ens hem coordinat amb l’EBASP i/o EAIA referent de cada població i
amb “La Tribu”, el Servei d’Atenció Diürna, per tal de treballar tots en la mateixa direcció i fer-ne un seguiment.
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A més a més, hem realitzat coordinacions amb altres equips i/o professionals (escoles,
CSMIJ, CSMA, CDIAP, EAP, Gestor de casos de l’ICS...) amb la mesura que hem cregut
oportú.

3.- CALENDARI
La temporalització dels acompanyaments són 12 mesos, prorrogables segons situació
concreta.
Ens citem amb les famílies de forma setmanal a l’inici, i ho anem espaiant de forma
quinzenal; adaptant-nos a les necessitats i els horaris de les famílies.
Passats aquests 12 mesos d’intervenció es realitza una avaluació (annex 4) amb el pla
de millora, per tal de decidir si es realitza una pròrroga o es dona per acabat
l’acompanyament. Si es decideix donar per finalitzat l’acompanyament, també
s’omplirà la baixa dels usuaris i la valoració final (annex 5) per tal d’arxivar el cas.

121

4.- TEMÀTIQUES
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 als 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.

•

Enfortir la capacitat dels membres de la família per afrontar eficaçment els
problemes.
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5.- VALORACIONS PER PART DE LES PROFESSIONALS
Assistència i participació:
En els següents gràfics veiem reflectides les famílies que hem portat de seguiment des
del SIS i les que hem donat de baixa aquest 2019 a les diferents poblacions:

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 d’Intervenció.
A continuació mostrem un recull per població de les altes i baixes i de les derivacions /
seguiment de les famílies d’acompanyament per població durant aquest any 2019.
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Roquetes:
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El Perelló:
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L’Ampolla:
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Deltebre:
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Xerta:
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Alfara de Carles:
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Aldover:
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Tivenys:
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L’Ametlla de Mar:
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L’Aldea:
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Camarles:

134

Benifallet:
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6.- VALORACIONS PER PART DELS USUARIS
Al finalitzar l’acompanyament amb les famílies, se’ls demana que valorin el servei
ofert.
No disposem de les valoracions de totes les famílies que han estat baixa, ja que algunes baixes són donades per trasllat a una altra població i ens ha estat impossible passar-los la valoració i les poques que ens ho han respòs no representa una mostra estadísticament qualificable. Tot i que cal comentar, que la majoria han estat contentes pel
servei que ha efectuat el SIS en quant a l’acompanyament.
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7.- PROPOSTES DE MILLORA
Per tal de millorar la nostra feina amb els acompanyaments a les famílies, facilitar la
nostra tasca, i alhora unificar criteris i pautes, hem dissenyat un document “Procés
d’acompanyament” per tal de treballar en una mateixa línia, aquest proper any ho
portarem a terme tot l’equip.
Com vam proposar en la memòria de l’any anterior per crear un vincle de confiança
que ens facilite un treball més eficient amb la família, continuarem oferint seguiment
12 mesos amb possibilitat de pròrroga.
Creiem que per una millor atenció, hauríem de disposar d’un espai en cada població,
tenim municipis que encara ara no disposem d’espais per fer les entrevistes i hem de
buscar alternatives (com per exemple, bars, places públiques, domicilis particulars…).
Com a millora per el proper any ens proposem aconseguir a cada població un espai, les
poblacions que encara no en disposem són: El Perelló, l’Ampolla i Benifallet.
Una altra proposta és treballar de diferent forma i més conjuntament amb els serveis
socials d’atenció primària l’entrevista de derivació, per millorar el primer vincle que la
família estableix amb les professionals del SIS.
També delimitar de manera més clara (tant amb serveis socials com amb les famílies)
la distribució de funcions i tasques de cada professional per no duplicar funcions i ajudar a accelerar i millorar el nostre vincle amb els membres de la família.
Per tal de millorar les coordinacions establirem un calendari de reunions mensuals amb els Serveis Socials d’Atenció Primària.
També ens proposem informar de manera més clara i detallada a les famílies el nostre
servei ja que ens adonem que a moltes no els queda prou clar.
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8.- ANNEXOS:
Annex 1: Full de derivació al SIS
FULL DE DERIVACIÓ AL SIS
Nº expedient:
Nom i Cognoms:
Adreça:

Telèfon:

Població:
Professionals de referència del SSAP:
Data de derivació del cas:
Professional de referència del SIS:

DADES DE LA FAMÍLIA
Parella d’adults
Tipus de família

Monoparental dona
Monoparental home
Família nombrosa

Data de
Nom i cognoms

Edat

Centre educatiu

Curs

naixement

GENOGRAMA:
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MOTIU DE DERIVACIÓ:

DADES RELLEVANTS DEL NUCLI FAMILIAR
Ítems de valoració

Si

No

Observacions

Estructuració familiar
Rols familiars definits
Relacions conflictives
Límits educatius pautats
Control /seguiment de la
figura

de

l’adult

en

horari extraescolar
Implicació familiar en la
tasca educativa
Situacions

familiars

influents/estressants
Progenitors

/tutors

treballant amb horari
extraescolar
Condicions

adequades

d’habitatge
Ingressos econòmics
Observacions
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DADES RELLEVANTS DELS PARES
Ítems de valoració

Pare
Si

Mare
No

Si

Observacions
No

Problemes de salut
Treball
Formació
Assistència a altres
recursos o serveis
Potencialitats
Xarxa de suport
Observacions

DADES RELLEVANTS DELS MENORS
Ítems

Nom:
Si

No

Observacions

Necessitats
bàsiques
cobertes
Problemes conductuals
Problemes emocionals
Malaltia física i/o mental
Consciència de la situació
personal
Rendiment acadèmic i
nivell
d’aprenentatge
correcte
Adaptacions curriculars
específiques
Correcta
integració
escolar
Expulsions escolars
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Absentisme escolar
Xarxa
estable
de
relacions
Relacions
conflictives
amb l’entorn
Activitats extraescolars o
de lleure
Activitats
i
comportaments de risc
Observacions

COMENTARIS

Referent SS Atenció Primària:

Professionals del SIS:

Data:
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Annex 2: Sol·licitud d’accés al SIS i autoritzacions
SOL·LICITUD D’ACCÉS AL SIS
Dades sol·licitant
Nº expedient:
Nom i Cognoms:
Data de naixement:

DNI / NIE:

Adreça:

Nº:

Població:
Telèfon:

CP:

Data:
Professionals referents:

En el present document, s’acorda establir un pla de millora familiar amb el Servei
d’Intervenció Socioeducativa (SIS) amb els següents objectius generals:
- Proporcionar a les famílies suport, orientació, assessorament en la criança i educació
dels seus fills/es.
- Oferir espais individuals o grupals per millorar les necessitats bàsiques i evitar
l’agreujament de la situació.
- Prestar els serveis necessaris adaptats a la realitat de cada família: 0-3 anys, 16-18
anys, servei d’atenció diürna, acompanyament, grups i dinàmiques familiars.
Aquests objectius és concretaran amb un Pla de Millora establert conjuntament amb la
família.
Aquest pla l’elaborarem i es portarà a la pràctica mitjançant acompanyaments, visites
a domicili, entrevistes i assistència a recursos segons l’establert. I es valorarà
contínuament per adaptar-nos al moment vital de cada família.
La durada del pla s’estima d’un any, amb possibilitat de prorrogació.
I la finalització del mateix, es podrà donar pels següents supòsits:
-

Que hi hagi una millora en la situació familiar; això suposarà el tancament del Pla
de millora. ja que poden continuar lligats al servei.
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-

Que hi hagi incompliment del Pla; això comportarà la baixa d’aquest servei.

En qualsevol dels dos casos, es comunicarà i traspassarà el cas als Serveis Socials Bàsics
i/o EAIA.
Sol·licito:
Acollir-me al Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix
Ebre
pels següents motius:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Declaro:
1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes i que estic as-

sabentat/da que l’aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà
ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud sense perjudici
que es puguin emprendre les accions legals procedents.
2. Que sé de l’obligació de comunicar al Consell Comarcal del Baix Ebre qualsevol
variació que pogués produir-se i que em comprometo a aportar qualsevol document requerit.
3. Que soc coneixedor/a que totes les meves dades queden recollides dins un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Ebre, segons la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Per tramitar la sol·licitud del servei s’haurà de presentar la següent documentació:
a. Sol·licitud de servei degudament emplenada.
b. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del SIS.
c. Fotocòpia del DNI i/o del pare/mare/tutor.
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Autoritzacions:
Autoritzo, al Servei d’Atenció Socioeducativa del Consell Comarcal del Baix Ebre, a:
1. Utilitzar el meu número de telèfon per contactar a través del Whats App.

□ Si

□ No

2. Així com el dels meus fills/es.

□ Si
□ No
3. Intervenir amb el meu fill/a, sense necessitat de la meva presència, amb
l’objectiu de millorar la seva situació personal i familiar, si es considera
necessari.
□ Si

□ No

4. Treure al meu fill/a del centre educatiu, amb l’objectiu d’intervenir amb ell/a, si

es creu oportú.
□ Si

□ No

5. Desplaçar amb el seu vehicle particular tant al meu fill/a com a mi.
□ Si

□ No

6. Realitzar coordinacions, per tal de treballar amb xarxa, amb els diferents
serveis als que la família assisteixi: escola, pediatria, CSMIJ... quan es cregui
convenient.
□ Si

□ No

7. 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.
□ Si

□ No

8. 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
Accepto el treball amb l’equip del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) (tenint en
compte les anteriors autoritzacions) i em comprometo a seguir el Pla de Millora que
establim conjuntament.
Data:________________________
Sol·licitant/s

Referent SS Atenció Primària

Professionals del SIS
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Annex 3: Pla de millora
Pla de Millora
L’objectiu d’aquest pla, és definir i impulsar el procés de canvi.

Nº expedient:
Nom i cognoms pare/mare/tutor/a legal:

DNI/NIE:

Data de naixement:

Nom i cognoms infant/adolescent:

DNI/NIE:

Data de naixement:

Població:

Data:

Professionals de referència:
SITUACIÓ ACTUAL:
Motiu de derivació al SIS:

Factors de risc: (eina de cribratge)

Potencialitats dels membres de la família:
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Hipòtesis diagnòstica/ Visió de futur:

COM MILLOREM?
Objectiu:
Compromisos per part de la família:

Actuacions professionals:

Objectiu:
Compromisos per part de la família:

Actuacions professionals:

Objectiu:
Compromisos per part de la família:

Actuacions professionals:
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Objectiu:
Compromisos per part de la família:

Actuacions professionals:

Aquests objectius es revisaran conjuntament de manera semestral, per veure si s’han
assolit i si se’n volen afegir o modificar.
Els compromisos, es valoraran cada vegada que es faci una entrevista amb algun
membre de la família, amb la Taula de Compromisos per cada un d’ells, per tal de
posar a la pràctica els objectius quer es volen millorar.
Accepto el treball amb l’equip del Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), estic
d’acord amb el Pla de Millora establert, i em comprometo a seguir-lo.

Família

Professionals del SIS
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Annex 4: Avaluació dels professionals del SIS

AVALUACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL (SIS)
Nº expedient:
Nom i Cognoms:

Data:

DNI:
Població:

CP:

Professionals de referència:

Valoració família
1. Compliment de pactes:
a. Assistència sessions de treball:

Sessions

Número

Assistides
No assistides
Justificades
No justificades
Proposades

b. Compliment de tasques:
Compliment (1=0%;
Ítems

5=100%)

Tasca
1

2

3

4

Organització
familiar
Relacions
familiars
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5

Cura i atenció
dels menors

Educació
menors

Formació i
laboral adults

Salut

Habitatge

1
Ítems

Tasca

2

3

4

Compliment (1=0%;
5=100%)

Observacions:

c. Valoració de la participació i implicació de la família:
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5

2. Valoració del servei:
Any _________________
Ítems

Nº

Observacions

Nº

Observacions

Entrevistes
Visites a domicili
Acompanyaments a altres
serveis/ espais...
Coordinació amb altres
serveis
Derivació a altres serveis/
recursos

Any _________________
Ítems
Entrevistes
Visites a domicili
Acompanyaments a altres
serveis/ espais...
Coordinació amb altres
serveis
Derivació a altres serveis/
recursos

150

3. Seguiment:

□ Pròrroga de 3 mesos
□ Pròrroga de 6 mesos
□ No és necessari una pròrroga
a. Justificació:

4. Àmbits a treballar en aquesta pròrroga:

Signatura professional:

Signatura usuari/a:

Data:
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Annex 5: Baixa usuaris i valoració final:

BAIXA USUARIS I VALORACIÓ FINAL
Nº expedient:
Nom i Cognoms:

DNI/NIE:

Població:

Data:

Professionals de referència:
Data inici servei:
Data final servei:

MOTIU DE BAIXA:
S’han assolit els objectius.
Ha finalitzat la temporalització.
Incompliment del Pla d’Intervenció.
Altres: ________________________________________________________.

VALORACIÓ FINAL:

Signatura de les professionals:

Signatura usuaris:

Data:
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L4:
JOVES (16-18 ANYS)
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Aquest projecte l’hem inclòs dintre dels acompanyaments, ja que no tenim suficient
grup de joves per fer un projecte específic i a la mida, i per això el que hem estat
realitzant durant aquest any 2019 és treballar individualment amb tots els joves que
portem tal i com si fos un procés d’acompanyament familiar, però en molts casos
sense incloure a la família.
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