INFÀNCIA
ENTITAT

CÀRITAS

ENTITAT

CASAL DELS INFANTS

SERVEI

Servei d’Intervenció Educativa - SIE

SERVEI

CASAL OBERT

DEFINICIÓ DEL SERVEI

És un espai de suport escolar per consolidar aprenentatges, hàbits i
habilitats socials, adreçat a infants i joves de 8 a 14 anys. Combinem
el reforç acadèmic amb activitats lúdico-formatives i treballem en
coordinació amb els centres escolars i famílies.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

És un projecte socioeducatiu emmarcat fora de l’horari escolar destinat
a infants i famílies en risc d’exclusió social amb l’objectiu de disminuir
les situacions de risc, oferint un suport socioeducatiu a partir de
garantir l’adquisició d’hàbits i valors així com promoure actituds
motivadores davant els aprenentatges i l’entorn escolar.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Suport escolar fora de l’horari escolar però complementari a l’escola.
Realització d'activitats lúdico-formatives.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Activitats de lleure educatiu:
- Jocs (jocs, gimcanes, jocs de pista...), tallers, racons, dinàmiques
(expressió corporal, musicals...)
Reforç dels aprenentatges:
- Suport als deures escolars, reforç de llengua, matemàtiques, lògica...
Activitats per a les famílies:
- Tallers de conversa en català, espai compartit amb els infants,
excursions conjuntes amb els infants, espai de pares i mares amb
l’equip (reunions individuals, trobades informals equip i famílies)

DESTINATARIS

SIE Primària: nens i nenes de 8 a 12 anys
SIE Secundària: adolescents de 12 a 14 anys

DESTINATARIS

Infants de 6 a 12 anys i les seves famílies

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i família

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones amb estudis secundaris i amb ganes d'oferir els seus
coneixements i el seu temps als nens i nenes d'aquest servei.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Ha de ser una persona amb motivació per a estar amb infants i sensible
a les seves necessitats. Ha de tenir ganes d'implicar-se en el projecte i
l'entitat; experiència o ganes d'aprendre.

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

Locals parròquia Sant Cugat - Dimecres i divendres de 17h15 a 19h15
Locals parròquia Sant Jaume - Dimarts i dijous de 17h15 a 19h15

LLOC I HORA DEL SERVEI

De 17h a 19:45h a l'escola del Pla de Salt

CONTACTE DE L’ENTITAT

Judith Pagès Petit
judithpagespetit@hotmail.com

CONTACTE DE L’ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

INFÀNCIA
ENTITAT

LA CASITA

ENTITAT

LA CASITA

SERVEI

Suport en la realització de deures i reforç escolar

SERVEI

Suport en la realització de deures i reforç escolar

DEFINICIÓ DEL SERVEI

OBJECTIUS DEL SERVEI

DESTINATARIS

Acompanyar als nostres usuaris en la realització de tasques
acadèmiques incidint en la comprensió individual d’aquestes per tal
de garantir la correcta realització.
Detectar necessitats educatives específiques per treballar-les
mitjançant les activitats de reforç.
• Potenciar el correcte ús de l’agenda escolar.
• Garantir la comprensió de les tasques a realitzar.
• Generar hàbits d’estudi.
• Supervisar els deures i treballs realitzats.
• Reforçar les necessitats individuals en matèria de llengua,
matemàtiques i psicomotricitat fina.
• Millorar la motivació acadèmica en matèries de reforç.
• Animació a la lectura i comprensió.
Infants i adolescents de 10 a 14 anys.
Població en general.
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i joventut

DEFINICIÓ DEL SERVEI

OBJECTIUS DEL SERVEI

DESTINATARIS

Acompanyar als nostres usuaris en la realització de tasques
acadèmiques incidint en la comprensió individual d’aquestes per tal de
garantir la correcta realització.
Detectar necessitats educatives específiques per treballar-les
mitjançant les activitats de reforç.
• Potenciar el correcte ús de l’agenda escolar.
• Garantir la comprensió de les tasques a realitzar.
• Generar hàbits d’estudi.
• Supervisar els deures i treballs realitzats.
• Reforçar les necessitats individuals en matèria de llengua,
matemàtiques i psicomotricitat fina.
• Millorar la motivació acadèmica en matèries de reforç.
• Animació a la lectura i comprensió.
Infants i adolescents de 5 a 9 anys.
Població en general.
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i joventut

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones amb facilitat per treballar en equip i que s'impliquin en el
projecte amb responsabilitat. L'educació en valors i la interculturalitat
són la base de la nostra feina. I sobretot ser empàtics amb els
participants.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones amb facilitat per treballar en equip i que s'impliquin en el
projecte amb responsabilitat. L'educació en valors i la interculturalitat
són la base de la nostra feina. I sobretot ser empàtics amb els
participants.

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

Període de curs escolar: dilluns i dimecres de 17:30 a 19:30. Locals
Parroquials de Sant Jaume. C/ Sant Antoni s/n - Escola de El Veïnat
(Salt)

LLOC I HORA DEL SERVEI

Període de curs escolar: dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 Centre
Labouré, La Casita. C/ Miquel de Cervantes, 32

CONTACTE DE L’ENTITAT

Anna Riera / Mònica Càceres
asolacaseta@gmail.com
Telèfon: 605913126 / 633168982

CONTACTE DE L’ENTITAT

Anna Riera / Mònica Càceres
asolacaseta@gmail.com
Telèfon: 605913126 / 633168982

INFÀNCIA
ENTITAT

PLATAFORMA EDUCATIVA

ENTITAT

FUNDACIÓN ATENEA

SERVEI

ESPAI LECTOR

SERVEI

Juguem? Als Patis i a les Places

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Dinamitzar el joc dels infants als patis de les escoles i les places del
municipi en franges horàries no lectives: de dilluns a divendres a la
tarda i dissabtes al matí. Durant el període d'hivern (novembre - març)
les activitats entre dilluns i dijous es traslladen a espais tancats per
evitar el fred exterior, convertint en la XEJ, la Xarxa d'Esplais Juguem.
L'activitat consisteix a realitzar algun taller en concret, o dinamitzar el
jov del pati i la plaça.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

OBJECTIUS DEL SERVEI

Dotar d’espais de lectura i suport a les tasques educatives als barris
de Salt.
L’Espai lector vol ser un espai acollidor i proper als veïns i veïnes del
barri on els infants puguin anar a gaudir de la lectura, on trobin
l’acompanyament pels seus processos d’aprenentatge fora de
l’escola, on puguin buscar aquella literatura que més els satisfà i on
trobin fons bibliogràfic revisat per complementar les seves tasques de
treball.

• Apropar la lectura pública allà on la biblioteca no arriba.
• Treballar l’acompanyament a la lectura segona les necessitats de
molts nens i nenes del municipi.
• Treballar la lectura amb l’entorn familiar dels petits usuaris i
propiciar l’assumpció de responsabilitats en l’acompanyament
educatiu.
• Millorar la velocitat i la comprensió lectora dels usuaris.
• Poder donar suport des d’altres barris a les biblioteques de Salt que
es troben massificades durant els períodes lectius.

OBJECTIUS DEL SERVEI

• Afavorir la convivència ciutadana i la cohesió social del barri
• Optimitzar l'ús dels centres escolars i potenciar la seva vessant
educativa i social en el territori.
• Proporcionar una oferta de lleure educatiu més enllà de l’escola.
• Donar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famílies
• Fomentar les habilitats socials, així com l’autoestima, la gestió
positiva dels problemes i la presa de decisions.
• Guanyar dins el municipi zones d’espai públic i d’oci.

DESTINATARIS

Nens i nenes de 6 a 12 anys de Salt , als menors de 6 anys podran
accedir a l’espai sempre i quan vagin acompanyats del pare o mare.

DESTINATARIS

Tota la població fonamentalment nois/es de 6 a 20 anys.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i família

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància Patis de la Farga i Mas Masó i Places Mercat i Catalunya

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones que els agradi la lectura, pacients, alegres, amb capacitat de
lideratge i motivades.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones actives, extravertides i motivades, amb capacitat de lideratge
i de treball col·lectiu.

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 20 anys

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

De dilluns a divendres de 17’00 a 19’30 al Centre Social Mas Mota

LLOC I HORA DEL SERVEI

De dilluns a dijous de 17h a 19h
Divendres de 17h a 19:30h
Dissabtes: 11:30h a 14h

CONTACTE DE L’ENTITAT

Cristina Sibina
Telèfon: 972249191 / ext. 2346
csibina@salt.cat

CONTACTE DE L’ENTITAT

Enric Bonet / Cristina Sibina
Telèfon: 972249191 / ext. 2346
csibina@salt.cat

INFÀNCIA
RECURS

BIBLIOTECA MASSAGRAN

RECURS

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS DE SALT

SERVEI

Mediació a la lectura i acompanyament dels nens/es en les seves
tasques escolars

SERVEI

Suport en la realització de tasques escolars

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Que els nens del barri tinguin un espai acollidor per poder llegir obres
de ficció i de coneixements i poder fer els deures.
Que la biblioteca respongui a les necessitats culturals dels nens del
barri i les seves famílies.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Aquest servei té com a objectiu afavorir l’èxit escolar i l’aprenentatge al
llarg de la vida dels infants .

OBJECTIUS DEL SERVEI

Apropar la lectura als nens, ser bons mediadors entre els textos i els
petits usuaris.
Implicar les famílies a la mediació de la lectura amb els seus fills i
també en les tasques escolars.
Compartir la lectura amb els petits usuaris: llegir, escoltar, reflexionar
amb els nens i nenes al voltant de la lectura.
Ajudar a fer els deures als nens i nenes que venen a fer-los a la
biblioteca.

OBJECTIUS DEL SERVEI

DESTINATARIS

Nens i nenes de 5 a 14 anys

DESTINATARIS

Els nens i nenes usuaris de la biblioteca

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància. Educació no formal.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i adolescència

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones actives i motivades a col·laborar en l'educació dels nens i
nenes i que els hi agradi llegir. Pacient, acollidora, alegre i dinàmica.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persona disposada a acompanyar un infant o jove a fer els deures, tot
gaudint i aprenent plegats. Amb interès per l'educació, que dominin el
català i el castellà.

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 17 anys

LLOC I HORA DEL SERVEI

De dilluns a divendres de 17:00h a 19:30h i dissabtes de 10:30h a
13:00h

LLOC I HORA DEL SERVEI

A la biblioteca de dilluns a divendres de 17:30h a 18:30h

CONTACTE DE L’ENTITAT

Jordi Artigal
Telèfon: 628592258

CONTACTE DE L’ENTITAT

Belén Santamaría
Telèfon: 972240322
bibsalt@salt.cat

Tenint en compte que l’espai bibliotecari també és un espai de
coneixements, es podria oferir el suport d’un jove per fer les tasques
escolars.
Construir relacions personals entre els infants i els joves

INFÀNCIA
RECURS

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS DE SALT

ENTITAT

LA CASITA

SERVEI

Acompanyament Lector

SERVEI

Casal i colònies d'estiu

DEFINICIÓ DEL SERVEI

La tasca principal és l'acompanyament en la lectura dels infants que
ens visiten a les tardes, fomentant l'hàbit lector i contribuint a ajudarlo a gaudir de la lectura.

DEFINICIÓ DEL SERVEI

Mitjançant l’acció educativa en el lleure, s’organitzen diferents
activitats lúdico-educatives durant el mes de juliol, que potencien la
imaginació, les habilitats artístiques, la convivència i la participació
ciutadana.

OBJECTIUS DEL SERVEI

• Oferir un espai lúdic i educatiu accessible per a tothom.
• Mitjançant activitats de lleure estructurat, abordar la diversitat des
d’una perspectiva lúdica i creativa, garantir un espai inclusiu, de
participació i convivència.
• Acompanyar als nostres infants i joves en la construcció de la seva
identitat i personalitat mitjançant valors com el respecte, la tolerància,
la col•laboració....
• 29-30 i 31 de juliol colònies. Agullana.

OBJECTIUS DEL SERVEI

Sempre amb el rerefons de la lectura, i tenint present l'espai
d'imaginació de la bibiloteca, construir relacions personals entre els
infants i els joves.
Fomentar actituds de col·laboració, d'escolta activa, de comprensió i
respecte envers als altres.

DESTINATARIS

Els nens i nenes usuaris de la biblioteca

DESTINATARIS

Infants i adolescents de 5 a 16 anys.
Població en general.
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Infància i adolescència

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Lleure, atenció Social, Infància i joventut.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persona que li agradi la lectura i capaç d'esdevenir un referent lector
per a l'infant. Hauria de ser constant i tenir paciència, molta
paciència.

PERFIL DEL VOLUNTARI

Persones amb facilitat per treballar en equip i que s'impliquin en el
projecte amb responsabilitat. L'educació en valors i la interculturalitat
són la base de la nostra feina. I sobretot ser empàtics amb els
participants.

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 17 anys

EDAT DEL VOLUNTARIAT

A partir de 16 anys.

LLOC I HORA DEL SERVEI

A la biblioteca de dilluns a divendres de 17:30h a 18:30h

LLOC I HORA DEL SERVEI

Durant el mes de juliol. De dilluns a dijous de 9:00 a 13:30 i divendres
de 9:00 a 18:00 (sortida) opció de dinar.
Centre Labouré - La Casita , C/ Cervantes, 32

CONTACTE DE L’ENTITAT

Belén Santamaría
Telèfon: 972240322
bibsalt@salt.cat

CONTACTE DE L’ENTITAT

Anna Riera / Mònica Càceres
asolacaseta@gmail.com
Telèfon: 605913126 / 633168982

