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Reunió General XACS 1r trimestre 

El passat dimarts 27 de setembre vam celebrar la primera Reunió 
General del curs de la Xarxa de Centres Socioeducatius. Agraïm a 
la Fundació Mans a les Mans la seva gran acollida. La reunió va 
estar centrada en gran part en la construcció del Pla de Treball 
anual, que serà l’eina que determinarà les accions que la Xarxa 
portarà a terme al 2017. Agraïm a tots els Centres la seva 
assistència i les ganes i il·lusió de construir plegats. 

Nova pàgina web de la XACS 
Al marc de la Reunió General, es va presentar de forma breu la nova pàgina web de la Xarxa 
de Centres Socioeducatiu, aquí la podeu visitar. Com us vam comentar, a part d’oferir 
informació sobre la XACS i sobre els Centres Socioeducatius que la formen, també 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. 

Reunió de Comissió Permanent  
El dijous 6 d’octubre es va  a terme la reunió de Comissió Permanent del 
mes d’octubre. Es va fer una valoració de la darrera Reunió General i 
també es va avançar en l’elaboració del Pla de Treball 2017. La base 
per a la construcció del Pla de Treball seran les accions proposades pels 
centres durant la Reunió General i la priorització que es va fer sobre les 
accions. 

Beques Estiu 2016 

Us informem que el proper 24 d’octubre es procedirà a fer el pagament del 
30% pendent de les beques d’estiu de la XACS als Centres que en vau 
demanar. En total, s’han repartit entre els Centres de la XACS 89.842,72€. 
En la reunió general de centres de la XACS, en la que es presentarà el 
tancament econòmic i la previsió de pressupost, es detallaran els ingressos i 

despeses de la Campanya de Beques d’Estiu. 
 

 

 

 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/recursos/presentacio


  
 
 
 
 
 
 

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. 

Podeu fer aquí la inscripció corresponent com a màxim dilluns 10 d’octubre. 
 

 
 
Jornada "Una contractació pública més 
transparent i social" 
Us fem arribar aquesta informació sobre una Jornada que ha preparat la Generalitat de 
Catalunya sota el títol “Una contractació pública més transparent i social”.  
La jornada es portarà a terme el proper 24 d’octubre de 9.30h a 14h a La Casa del Mar (C. 
Albareda 1-13 de Barcelona). La inauguració correrà a càrrec de. Hble. Sr. Raül Romeva, 
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya i el Sr. Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.  
En aquest enllaç de La Confederació podeu consultar tota la informació de l’acte i fer la inscripció 
corresponent. 

Les extraescolars a debat: quines i com 
generen oportunitats educatives? 
 

El proper 19 d’octubre, de 18h a 20h al Palau Robert, es celebrarà una 
conferència/debat, emmarcada dins el cicle “Què funciona en educació”, 
que organitza la Fundació Jaume Bofill, sota el títol “les extraescolars a 
debat: quines i com generen oportunitats educatives? 
Remarquem que en aquest debat intervindrà Edgar Iglesias, doctor en 
Pedagogia, professor al Dept. de Pedagogia Aplicada de l’UAB i membre 

de l’equip educatiu de l’Associació Educativa Integral del Raval.  
Si esteu interessats en participar-hi, aquí trobareu tota la informació al respecte. 
 
 

 

 

http://www.fedaia.org/formularis/20-forum-fedaia-converses-dinfancia-el-viatge-de-fedaia
http://www.laconfederacio.org/28092016-la-confederacio-participa-a-la-jornada-una-contractacio-publica-mes-transparent-i-mes-social-organitzada-per-la-direccio-general-de-contractacio-publica-del-departament/
http://www.fbofill.cat/agenda/les-extraescolars-debat-quines-i-com-generen-oportunitats-educatives


  
 
 
 
 

Aprovació Comissió Permanent de Drets per 
a la infància i l'adolescència 
 

Us informem de que el passat 27 de setembre es va aprovar la 
Comissió Permanent No legislativa de Drets per a la Infància i l'Adolescència.  
Aquesta vegada la Comissió ha quedat constituïda, així que un nou procés electoral no hauria de 
plantejar de nou el procés d'aprovació i és ja una Comissió Permanent del Congrés.  
Podeu llegir la notícia complerta al web de la “Plataforma de infància”. 
 

Formació “Treball amb famílies” 

Us fem arribar aquest enllaç on podreu matricular-vos, abans del dia 26 d’octubre a la formació 
específica de Treball amb famílies, adreçada exclusivament als educadors i educadores dels 
centres adherits a la Xarxa de Centres Socioeducatius.  
Aquesta formació té com a objectiu millorar el treball amb les famílies i oferir recursos i models 
als educadors dels Centres Socioeducatius.  
La metodologia de la formació serà activa i participativa, amb exposició teòrica i pràctica. 
Aquesta formació és gratuïta pels participants. El cost de la mateixa ha estat finançada per la 
Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés. 

Guia de Recursos de la XACS 
 

En el marc de la Reunió General, es va presentar breument la 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 Sant Pere Claver 

Dilluns dia 10 d’octubre es va portar a terme una reunió amb el Grup Sant Pere Claver. 
L’objectiu de la reunió era estudiar les possibilitats d’iniciar una col·laboració que permeti als 
centres de la XACS fer revisions bucals als infants que ho necessitin. A la reunió hi van 
participar en Josep Rodríguez, membre de la Comissió Permanent, en Rafael Ruiz de Gauna i 
en Carles López. 

 

 

http://plataformadeinfancia.org/los-ninos-y-ninas-en-el-centro-de-las-politicas/
https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=805002&idi=ca
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/recursos/presentacio
http://www.peretarres.org/arxius/xacs/guia_recursos_xacs_03162.pdf


  
 
 
 
 
 

 
Reunions Xarxa – Altres dates destacades 

 Reunió de la Comissió permanent 
06/10/2016 

 Reunió grup “Mesura d’impacte” 
13/10/2016 
 

Ajuts Propis – Properes convocatòries 
 Pagament 30% restant Beques Estiu 2016 

24/10/2016 
 Beques per activitats esporàdiques  

21/11/2016 
 Ajuts Extraordinaris “convocatòria novembre 2016” 

21/11/2016 
 
Podeu consultar al calendari de la XACS 2016-2017 tots els terminis d’ajuts propis.  
Aquest calendari és fixe, també anirem actualitzant amb més informació aquest l’apartat web 
d’Activitats de la Xarxa i Sector 
 
 

http://www.peretarres.org/arxius/xacs/calendari-general-xacs-2016-17.pdf
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats

