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Inici del curs 16-17 
Us donem la benvinguda al nou curs 16-17 que tot just acaba de començar.  
Com a novetats més rellevants, aquest nou curs presentarem el nou web de la XACS, 
consolidarem projectes ja iniciats i engegarem de nous. I sobretot, continuarem treballant cada 
dia per contribuir a què tots els infants, prioritzant els que es troben en situació de vulnerabilitat 
social, puguin desenvolupar-se humanament, emocional i competencial perquè, en un futur, 
puguin gaudir d’una vida plena. 
 

Reunió General XACS 1r trimestre 
El proper dimarts 27 de setembre es celebrarà la primera 
Reunió General del curs de la Xarxa de Centres 
Socioeducatius. Serà als locals de la Fundació Mans a les 
Mans (C. del Foc, 100) de 9.30h a 12.30h. 

Es tracta d’una reunió d’especial importància, ja que com vam fer el curs passat, centrarem la 
reunió en la construcció del Pla de Treball anual, l’eina que determinarà les accions que la 
Xarxa portarà a terme al 2017. Agrairem molt que confirmeu assistència a Samuel Cereijo 
(scerejo@peretarres.org) quan abans per poder organitzar la reunió. 
 

1a reunió de Comissió Permanent  
El passat dia 6 de setembre la Comissió Permanent de la XACS va fer la primera reunió del 
curs 16-17. Durant la reunió es va aprovar l’ordre del dia de la propera Reunió General de 
centres, es va fer una valoració de la Campanya de Beques d’Estiu, es va parlar sobre la cerca 
d’aliances institucionals per tractar problemes de salut mental i problemes odontològics dels 
infants i es va aprofundir en els següents punts del Pla de Treball: 

 Document de bases per a una visió compartida de la XACS. 
 Definició dels indicadors de qualitat pedagògica i de gestió dels Centres 

Socioeducatius. 
 

Nova pàgina web de la XACS 
Amb el nou curs la XACS estrena nova pàgina web, aquí la podeu visitar. A part d’oferir 
informació sobre la XACS i sobre els Centres Socioeducatius que la formen, la nova pàgina web 
pretén ser un espai útil a través del que els centres puguin veure les darreres actualitzacions 
de la Guia de Recursos i puguin gestionar peticions. Aquest és l’apartat específic destinat a 
la Guia de Recursos. 
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1a. Jornada pedagògica Invulnerables 
Us convidem a participar a la 1a Jornada pedagògica 
#INVULNERABLES, que es celebrarà el proper 23 de setembre al 
CaixaFòrum. La jornada comptarà amb conferències, taules 
rodones, i a la tarda es realitzaran tallers sobre diferents temàtiques. 
#INVULNERABLES és un programa que aposta pels nens i la família, amb recursos, valors, 
creació de xarxes cooperatives, etc. amb un significatiu impacte territorial, encaminat a garantir la 
igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu de trencar el cercle de la pobresa que deixa marginades a 
moltes persones per causes que són evitables. 
Si esteu interessats en apuntar-vos, podeu seguir aquest enllaç i trobareu el programa complert i 
la fitxa de inscripció. 
 
 
 

20è Fòrum Fedaia 
Els propers 13 i 14 d’octubre es realitzarà el 20è Fòrum Fedaia, 
sota el títol “El viatge de la Fedaia”, un viatge per 20 anys d’atenció 
a la infància i adolescència de Catalunya. 
El Fòrum es realitzarà a l’Auditori Caixa Fòrum de Barcelona, i serà 
un escenari on les entitats però també els agents i professionals 
vinculats a la federació compraran un bitllet i pujaran al tren de la 
infància per intercanviar idees, conèixer els projectes que s’estan fent i enfortir els llaços. 
Més endavant us informarem de la manera d’apuntar-se i les condicions especials que puguem 
aconseguir. 
 

 

Visió compartida de la XACS 
Durant 2 sessions plenàries, tots els centres van poder fer aportacions sobre quines haurien de 
ser les bases per a definir una visió compartida de la XACS. El consultor extern que va liderar el 
projecte ha elaborat el document que recull les diverses idees i en Comissió Permanent s’ha 
aprovat el document afegint alguna consideració. Properament es farà arribar el document a 
tots els centres perquè puguin fer les seves aportacions durant la Reunió General. 
 
 
 

 

 

http://www.invulnerables.org/


  
 
 
 
 
 

Indicadors de qualitat pedagògica i de gestió 
Els centres que formen la XACS volen treballar per ser referents per la seva qualitat pedagògica i 
de gestió. En Comissió Permanent s’ha estat treballant durant dues sessions quins haurien de 
ser els indicadors que determinin la qualitat pedagògica i de gestió dels centres socioeducatius 
amb l’objectiu d’elaborar una eina que permeti als centres auto diagnosticar-se i establir 
línies de creixement en la seva gestió i en la seva vessant pedagògica. 
 
 

Guia de Recursos de la XACS 
S’ha elaborat una nova Guia de Recursos que permetrà als centres conèixer els 
recursos de què poden disposar per formar part de la XACS. La principal novetat és 
que les actualitzacions de la Guia de Recursos es faran online a la pàgina web de 
la XACS, on els centres també podran trobar més informació sobre els recursos 
i com gestionar-los. Aquí es pot trobar tota la informació sobre com gestionar els 
recursos i aquí el document “Guia de Recursos”. 
 
 

Reunió amb la Fedaia 
El dia 15 de setembre es portarà a terme una reunió amb la Directora de la 
Fedaia Sònia Martínez i els membres de la Junta Directiva Paco Estellés i Mario 
Cuixart. Durant la reunió es vol parlar principalment sobre la representació que 
els centres de la XACS poden tenir a la Fedaia a través de la XACS, 
considerant que Fundació Pere Tarrés és una entitat membre de la mateixa. 
  

 
 Reunió grup “Treball amb famílies” 

16/09/2016 
 Reunió de la Comissió permanent 

22/09/2016 
 Reunió grup “Mesura d’impacte” 

22/09/2016 
 Reunió General XACS 1r trimestre 

27/09/2016. 
 
[+] Podeu veure tots els terminis, recordatoris i dates a l’apartat d’Activitats de la Xarxa i Sector. 
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