
#04 

www.peretarres.org/xacs   |   21/12/2016 
 

20è aniversari Semilla de Trigo 
El passat 24 de novembre La Semilla de Trigo va celebrar l’acte 
commemoratiu de la celebració del 20è aniversari de l’entitat a Sant Boi 
de Llobregat. Aquest acte ha servit per tancar les celebracions d’aquest 20è 
aniversari, després d’haver fet una festa i un dinar també en el marc de la 
celebració. Durant l’acte es van recordar moments entranyables del 
recorregut de l’entitat, van participar personalitats de l’àmbit local i social, i 
l’acte va acabar amb un petit refrigeri. 
Agraïm a La Semilla de Trigo la seva invitació a l’acte, en què la XACS hi va 
ser present. Moltes felicitats!  

 

Priorització del Pla de Treball 2017  
Fa unes setmanes us vam fer arribar el Pla de Treball 2017 de la Xarxa de Centres 
Socioeducatius, on us vam demanar prioritzar i marcar la dificultat dels diferents objectius 
programats. 
Un cop rebudes i registrades totes les respostes, us fem arribar els resultats de la priorització 
perquè pugueu veure com ha quedat. Aquí el podreu consultar. 
Qualsevol dubte o consideració li podeu fer arribar al Carles López (clopezf@peretarres.org). 

 

Conveni Marc 
Us informem que ja podeu trobar publicada al GESPLAI la resolució del 
conveni marc del 2016 i tots els documents relatius. Si accediu a 
www.gesplai.org amb el vostre usuari de centre, al mòdul de “Gestió d’Ajuts” hi 
podreu trobar el vostre expedient, seguint un codi del tipus “CONV-2016-XXX”. 
La data màxima i improrrogable per a la justificació del conveni és el 16 de 

gener de 2017. Us demanem que pareu atenció a les instruccions de justificació i les seguiu per 
tal de facilitar-nos la mateixa. Si teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres. 

 

Reunió General 18 de gener 

El proper 18 de gener portarem a terme la Reunió General de la XACS del 2n trimestre. En breu 
us farem arribar l’ordre del dia i també us confirmarem el lloc on la realitzarem. El que ja us 
podem confirmar és que serà en l’horari habitual de les darreres reunions (de 9h a 12.30h) i que 
continuarem treballant per enfortir la Xarxa. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-zuOj4BbiJeZVRBWkJPQ1ktVjA/view?usp=sharing
mailto:clopezf@peretarres.org
http://www.gesplai.org/


  
 
 
 
 

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector 

Per tercer any consecutiu, La Confederació impulsa l'Anuari de l'Ocupació del Tercer 
Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer - de 
forma àgil, sistemàtica i periòdica - l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el 
sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.  
Com sempre, per aconseguir l’èxit del projecte, és absolutament imprescindible el 
compromís i la implicació del sector. Sense el suport de totes les Entitats del sector 
això no serà possible, així que us animem a participar-hi i a contribuir al coneixement i 
reconeixement del Tercer Sector Social com a sector generador d'ocupació a Catalunya. 
Aquí trobareu el qüestionari corresponent. 

 

Guies Treball amb famílies – Jesuïtes Social 
Jesuïtes Social, xarxa de la que Fundació La Vinya i Fundació Carles Blanch formen part, ha 
elaborat 5 guies temàtiques per treballar amb les famílies. Les guies estan molt encarades a 
treballar amb els equips i permeten adaptar-se a totes les realitats diverses. Aquí podeu 
consultar les guies. 
 

 
 
 

 

Lectura recomanada  

Com a novetat, a cada butlletí inclourem una lectura recomanada per 
la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. 
Aquesta vegada us recomanem “Participación Infantil y 
construcción de la ciudadanía” de l’Editorial Graó, que tracta sobre 
algunes experiències realitzades en tres àmbits: l’escolar, el lleure 
educatiu, i el comunitari. Majoritàriament s’exposen les dades d’un 
estudi en el que els autors pretenien comprovar dues hipòtesis. La 
primera d’elles feia referència a veure si les experiències participatives 
viscudes en la infància, dins dels tres àmbits assenyalats, incidien 
positivament en la formació de futurs ciutadans. I la segona, analitzar 
que una condició essencial perquè es compleixi la hipòtesi anterior, és 

justament que en aquestes experiències, als menors se'ls tracti ja com a ciutadans de veritat i no 
només com a futurs ciutadans. 
Esperem que sigui del vostre interès. 

 
 

 

 
 

 

https://www.research.net/r/Ocupacio_TSS_2017
http://www.socialjesuitas.es/documentos/category/2-menores


  
 
 
 
 

Formació “Treball amb famílies” 

El passat 25 de novembre fa finalitzar la primera formació específica sobre el 
Treball amb famílies, dirigida exclusivament a Educadors/es de la XACS. 
Aquesta formació ha estat un èxit, tant de participació (hi han participat 
educadors/es de 11 Centres) com en l’avaluació (la formació ha estat molt 
ben valorada en tots els aspectes, destacant la importància de compartir 

experiències entre els Centres). Esperem poder repetir-la durant el segon trimestre. 

 

Projecte Salut Bucodental 
Un dels objectius del Pla de Treball 2017 consisteix en contribuir a millorar la salut bucodental 
dels infants dels Centres Socioeducatius. Us vam fer arribar fa uns dies un correu explicant que 
l’equip de la XACS està treballant amb entitats expertes en salut bucodental (ex. Fundació Sant 
Pere Claver) perquè puguin desplaçar un equip tècnic un parell de dies a cada centre interessat 
per revisar les boques dels infants que el centre hagi determinat.  
Recordeu que abans del divendres 23 de desembre heu de dir al Samuel Cereijo 
(scerejo@peretarres.org) si esteu interessats en participar del projecte, i el nombre d’infants de 6 
a 12 anys als que voldríeu que se’ls fes la revisió bucal. 

 

Nou model de finançament Centres Oberts 
Un dels objectius de cara al 2017 és contribuir a la millora del finançament 
dels Centres Oberts per part de l’Administració Pública. Per fer-ho, volem 
presentar a les Administracions Públiques (principalment autonòmica i 
municipals) una proposta de finançament de qualitat que hagi estat 
consensuada entre Centres Oberts de la XACS. Aquest projecte està sent 

liderat per una consultora externa experta en el sector. 

 

Viatge a Itàlia 

Un altre dels objectius que contempla el Pla de Treball 2017 de la XACS és organitzar un viatge, 
preferentment a Itàlia, per visitar Centres Socioeducatius i per conèixer-nos una mica més entre 
tots els membres de la xarxa. Com l’any passat, tornarem a presentar un projecte al programa 
Erasmus+, i per fer-ho necessitem estructurar el programa del viatge. 
Actualment ja tenim alguns contactes a Itàlia per anar a visitar. Tot i així, us escrivim per 
demanar que si algú de vosaltres coneix alguna entitat o persona a Itàlia amb la que puguem 
parlar per anar a visitar Centres Socioeducatius, agrairem molt que ens escriviu per posar-
nos en contacte.  
 
 
 
 

 

 

 

mailto:scerejo@peretarres.org


  
 
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió general XACS 2n trimestre 

18/01/2017 
 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

 Justificació Conveni Marc 2016 
16/01/2017 

 Beques per activitats esporàdiques 2n i 3r trimestre 
27/02/2017 

 Ajuts Extraordinaris “convocatòria febrer 2017” 
27/02/2017 
 

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

