
         II JORNADA 

         El procés d’Acompanyament amb adolescents en medi obert. Joves, comunitat i crisi. 

         Tarragona, 16 de maig de 2013 - Campus Catalunya URV: Aula Magna 



- Àrea de discapacitats 

- Àrea de promoció de la 

salut 

- Àrea de pobresa i 

exclusió social 

- Àrea d’infància i família   

L’AJUNTAMENT 



PROGRAMES ESPECÍFICS DE PREVENCIÓ, PROMOCIÓ I PROTECCIÓ 

PRESERVACIÓ  

FAMILIAR  

PROJECTE DE  
CONCILIACIÓ FAMILIAR 

I VIDA FAMILIAR 
CIBERAULES  

XARXA DE CENTRES  
OBERTS I CIBERAULES 

CENTRES OBERTS 
TAULES TERRITORIALS 

D’INFÀNCIA 

SERVEI I  
PROGRAMA 

MATERNOINFANTIL 

PROGRAMA  
D’EDUCACIÓ EN EL 

LLEURE PER A  
TOTHOM 

PROGRAMA  
D’ACOMPANYAMENT 
A L’ESCOLARITZACIÓ 

EDUCADORES D’ENTORN 



EDUCADORES D’ENTORN 

OBJECTIUS 

 

Detecció de necessitats i 

promoció de la infància, 

adolescència i Joventut. 

 

Respondre a les demandes 

educatives del territori, tenint 

com a població diana els 

infants, adolescentes i joves 

que viuen una situació de risc o 

per a prevenir-la.  

METODOLOGIA 
 

Detecció de necessitats amb 

una perspectiva de medi obert i 

comunitària.  

Elaboració de projectes 

Intervenció comunitaria, grupal 

i individual 

Avaluació (procés 

d’acció/reflexió) 



PROJECTES EDUCADORES D’ENTORN 
ELS PROJECTES ES DESENVOLUPEN EN DOS ÈPOQUES DIFERENCIADES DE L’ANY: CURS ESCOLAR I ESTIU  

CREA i APREN /  
HABILITATS 
SOCIALS 
Adreçat a infants, adolescents i 
joves de 6 a 16 anys 

Treballar hàbits i habilitats socials 
i personals 

APRÈN AMB ELS 
INFANTS 

 
Programa d’acompanyament i reforç 
escolar en col·laboració amb el 
voluntariat sènior de la ciutat, per 
infants de 4 a 12 anys 

DETECCIÓ DE 
CARRER 

 

PREMONITORS 
Projecte adreçat a adolescents, 
on es treballa el compromís, la 
responsabilitat i les habilitats 
socials. 

+16 
Projecte que treballa les habilitats 
socials i personals, i la orientació 
professional i formativa 

TREBALL AMB 
FAMÍLIES 
-Preservació familiar  

-Projectes específics 

EDUCAESPORT 
Projecte esportiu on es treballa 
amb infants i adolescents de 9 a 
16 anys. 

COMUNITARIS 
-Taules Territorials d’infància i 
Adolescència 

-Projectes específics de cada zona 

FUTBOL CIUTAT 



FUTBOL CIUTAT-Context 



FUTBOL CIUTAT-Objectius 



EQUIP ENTORN i FUTBOL CIUTAT són 

projectes d’ACCIÓ-REFLEXIÓ-ACCIÓ 



El 2013 



REFLEXIONEM DE NOU… 

• Empoderament nois! 

• Coneixement del territori 

 

• Activitat gairebé a cost zero que  

garantitza el compliment dels objectius marcats. 

 

• Treball dels valors com el respecte, el compromís, 

l’amistat… 
 

 

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra'm i ho aprenc” 
Benjamin Franklin 



 

• Normativa arbitratge experiències SENSE SON-EL MERCAT 

 

• Inclusió a AGENDA JOVE de la ciutat de lleida (Regidoria de 

Joventut) 

 

• Incloure altres entitats de l’àmbit social de la ciutat de 

Lleida el 2014. XARXA!  

 

• Continuar reflexionant per a millorar la pràctica… 

Cap a on anem… 

REPTES DE FUTUR 



Algunes 

imatges…. 

Estiu 2010 
 



Estiu 2011 
 



Estiu 2012 
 





 

Àrea d’infància i família. Ajuntament de Lleida 

 Clara Sanz  

csanz@paeria.cat  

973700624 
 

Contacte:  

MOLTES GRÀCIES! 


