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Nota important sobre el conveni marc 2016 
Anualment s’atorga la subvenció anual fruit del finançament rebut per part 
de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Pere Tarrés. Aquest any el 
procés de resolució d’aquest finançament, conegut com “conveni marc”, 
està anant amb més retard del que és habitual. 
Us fem arribar aquestes informacions per tal que pugueu tenir actualitzades 
les dades que seran objecte de càlcul del mateix.  
El dia 14 de novembre s’extrauran les dades del Gesplai per calcular 

l’assignació del Conveni, excepcionalment, fins a aquella data, els centres que encara tingueu 
dades pendents a introduir, podreu fer-ho. 
Recordeu que per al Càlcul del Conveni 2016, les dades que es consideren són les del 
“curs 2014-15 que inclou l’estiu 2015”. 
 

Reunió de Comissió Permanent 
El dijous 10 de novembre s’ha portat a terme la reunió de Comissió Permanent mensual. En 
aquesta reunió s’ha tancat la versió del Pla de Treball 2017 a enviar a tots els centres de la 
XACS i s’ha avançat en l’elaboració dels indicadors de qualitat de gestió dels centres 
socioeducatius i en l’informe per a la millora del finançament dels centres. 
 

Nou Decret del Lleure Educatiu 
La nova normativa per la qual es regeixen les activitats de Lleure va entrar en vigor el dia 1 de 
novembre. Des de la XACS us volem acompanyar en aquest procés d'adopció de la nova norma 
i per aquest motiu hem planificat diverses sessions formatives que es portaran a terme abans 
de les activitats de Nadal, Setmana Santa i Estiu. Per ampliar la informació sobre les formacions 
previstes i inscriure-us, consulteu el corresponent apartat web.  
També us adjuntem uns documents que us seran d'utilitat: 
 

1. Carta explicativa que inclou el calendari de formacions previstes.  
2. Cartell amb una infografia que resum els principals punts a conèixer del nou Decret.. 
3. Cartell de la Direcció General de Joventut sobre les "Ràtios de dirigents i de titulacions". 

 
 

 

http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/activitats_mcecc/agenda/2017_formacio_decret_activitats&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=9546&PID=28333&EID=031087&Mail=txlihqi@zvvigkilvv.vih&IDM=4302967
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/carta-decret-activitats.pdf&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=9546&PID=28333&EID=031087&Mail=txlihqi@zvvigkilvv.vih&IDM=4302967
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/cartell-decret-activitats.pdf&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=9546&PID=28333&EID=031087&Mail=txlihqi@zvvigkilvv.vih&IDM=4302967
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/arxius/mcec/butlleti/cartell-dgjoventut.pdf&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=9546&PID=28333&EID=031087&Mail=txlihqi@zvvigkilvv.vih&IDM=4302967


  
 
 
 
 

 

Infancia Pobreza y éxito educativo 

L’Associació Educativa Itaca ens han fet arribar informació sobre un Congrés organitzat per la 
Obra Social "la Caixa" i el grup d'investigació de la Universitat Ramon Llull,  que l’assessora com 
a comitè científic del Programa Proinfància. 
L'objectiu del congrés és compartir iniciatives d'àmbit nacional i internacional que estan treballant 
en aquest context de treball en xarxa per millorar l'educació i les oportunitats de la infància al 
nostre país. Us animem a què envieu les vostres experiències i participeu al Congrés si hi 
esteu interessats. Aquí podeu consultar tota la informació sobre el Congrés. 
 

Crisi i salut mental en infants i joves: causa o 
conseqüència? 

El proper 21 de novembre es portarà a terme una jornada, 
organitzada per la Fundació Víctor Grífols i Lucas i la Fundació 
Probitas, sota el títol “Crisi i salut mental en infants i joves: 
causa o conseqüència?. Aquesta jornada es farà a la Casa de 

la Convalescència (C/Sant Antoni Mª Claret, 171 de Barcelona). 
En aquesta jornada es debatrà sobre la necessitat d’una xarxa sanitària, social i escolar ben 
coordinada per fomentar la salut mental entre els infants i joves i poder detectar precoçment 
situacions de risc. Si esteu interessats en participar-hi, aquí podeu trobar més informació. 
 

10 anys junts per una cultura inclusiva!  

Apropa Cultura arriba als 10 anys de vida. El passat dilluns 24 d'octubre ho 
van celebrar a L'Auditori de Barcelona reunint totes les parts que fan possible 
el programa: persones usuàries del programa, entitats socials, equipaments 
culturals públics i privats i administracions.  
Al llarg d’aquests anys Apropa Cultura ha aconseguit 132.500 experiències culturals de 
persones que pertanyen a col·lectius en risc d’exclusió social i que gràcies a l’Apropa poden 
accedir a més de 60 equipaments culturals de Catalunya.  
Si voleu veure la notícia complerta, o saber com beneficiar-se, aquí podeu consultar tot plegat. 
 

B-Value  

Fundació Ship2B y Fundació Banc de Sabadell han engegat un programa de transformació 
dirigit a Entitats socials sense ànim de lucre. Els creixents reptes socials i econòmics, sumats a 
les dificultats de finançament de les organitzacions socials, fan que cada cop sigui més necessari 
innovar i evolucionar cap a nous models de sostenibilitat. 
Aquí podeu consultar les bases del programa, i presentar els vostres projectes si esteu 
interessats. Teniu temps de novembre 2016 a gener 2017. 

 

 

http://recerca.blanquerna.edu/infancia-y-accion-socioeducativa-en-red/infancia-pobreza-y-exito-educativo-accion-socioeducativa-en-red/
http://www.fundacionprobitas.org/es/web/probitas/-/join-the-workshop-on-mental-health-organized-by-probitas-foundation-and-victor-grifols-i-lucas-foundation-economic-crisis-and-mental-health-in-childre
https://www.apropacultura.cat/noticies.aspx
http://www.ship2b.org/b-value


  
 
 
 
 

 

 

Formació “Treball amb famílies” 
El passat divendres 4 de novembre es va iniciar la formació sobre “Treball amb famílies” dirigida 
als educadors/es dels Centres de la XACS. Donat que les inscripcions han superat amb 
escreix el nombre de places del curs, s’estudiarà la possibilitat de fer una segona edició de la 
formació durant el segon trimestre de curs. Les valoracions rebudes de la primera sessió han 
estat molt positives, remarcant alguns punts interessants com el fet de poder compartir 
experiències entre els professionals de diferents Centres. 

 

Formulari Centres Socioeducatius curs 16-17 

Amb la Xarxa de Centres Socioeducatius ja constituïda i tancada l’adhesió 
dels centres, una necessitat que detectem és dimensionar la Xarxa: 
entendre quin és el perfil dels infants i les famílies amb els que els centres 
treballeu i de l’activitat que porteu a terme. Aquest tema és important per 
aconseguir l’objectiu de tenir una “fotografia” de la dimensió de la 
XACS i els centres que la formen per poder-nos presentar de forma més 
acurada. 

Per fer-ho, en Comissió Permanent es va aprovar que seria al novembre de cada curs quan els 
centres aportarien dades sobre l’activitat del curs present, entenent que la manera de fer-ho 
hauria de ser a través del programa Gesplai. No obstant, actualment el Gesplai no està preparat 
per rebre tota la informació, i per aquesta raó aquest curs us hem fet arribar un formulari, que 
haureu de fer arribar abans del 30 de novembre al Samuel Cereijo (scerejo@peretarres.org) 
 

Projecte de Mesura d’Impacte, curs 16-17 
Ja ha començat el nou curs del projecte de mesura d’impacte als Centres Socioeducatius. Donat 
que cada vegada serà més rellevant mesurar l’impacte que els centres tenen, aquest 
projecte proporciona als centres que participen eines per fer-ho i un programa que permet recollir 
dades i retornar els resultats en forma de taules i gràfics útils per a l’acció educativa dels centres. 
Podeu obtenir més informació a la web de Valora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:scerejo@peretarres.org
http://valora.peretarres.org/


  
 
 
 
 

 

 

Signatura pacte local per Educació a l’Hospitalet 
El passat dijous 3 de novembre es va signar el Pacte per l’Educació de L’Hospitalet, que vol 
impulsar un acord ampli i plural al voltant de l’educació a la 2a. Ciutat de Catalunya en un sentit 
ampli (formal, no formal,...).  
Alguns dels centres adherits a la XACS, així com la pròpia Fundació Pere Tarrés vam ser a 
l’acte i vam signar el pacte. 
Aquí podeu consultar el document i aquí els Centres i altres Entitats que l’han signat.  
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió de la Comissió permanent 

10/11/2016 
 2a sessió Formació Treball amb famílies 

11/11/2016 
 3a sessió Formació Treball amb famílies 

18/11/2016 
 Enviament dades curs 16-17 

30/11/2016 
 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

 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.l-h.cat/gdocs/d1528198.pdf
http://www.l-h.cat/gdocs/d1406846.pdf
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
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/xacs/home/activitats-recursos/activitats

