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Reunió General 18 de gener 

El passat 18 de gener vam celebrar la Reunió General de la 
XACS del 2n trimestre. 
En primer lloc, agrair als companys del Centre Infantil i Juvenil 
Gavina la seva acollida i presentació del Centre. A banda del 
gran esmorzar que ens van preparar! 

Remarcar que aquesta reunió va servir per seguir treballant aspectes del Pla de Treball. Es van 
presentar les puntuacions que ens heu anat fent arribar sobre la priorització dels objectius que 
volem assolir, i es va presentar el pressupost 2017 i el tancament del 2016. 
Remarquem també que es va iniciar el procés de creació d’un grup de treball sobre interioritat, 
del que estem rebent el vostre interès en participar, entre d’altres punts del Pla de Treball 2017. 
Per últim, vam convidar a la Mercè Darnell (responsable del Programa Proinfància de Càritas), que 
ens va explicar les darreres novetats del Programa. 

 

Comiat Carles López 
Com bé sabeu, a partir del dia 1 de febrer, en Carles López deixarà de ser el coordinador de la 
XACS. Han estat 3 anys intensos, plens de canvis, avenços, i sobretot molta feina per consolidar 
i donar cos a molts projectes, acompanyar a Centres en el seu creixement, i vetllar per arribar a 
donar suport a tots i cadascun dels que en formeu part. 
En paraules seves, “El camí és complex, però no hem de perdre de vista on volem arribar. El “com” 
és important, però mai no ha de desvirtuar el “què volem aconseguir”.  
Des de l’equip de la XACS, només tenim paraules d’agraïment per la seva feina i dedicació. 

 

Reunió de Comissió Permanent 
El passat dijous dia 26 de gener es va reunir la Comissió Permanent de la 
XACS. En aquesta reunió es va valorar, en termes generals, com a molt positiva 
la darrera reunió general, fent especial èmfasi en la utilitat de conèixer la realitat 
del centre CEIJ Gavina. A més, es va avançar en els punts que segueixen del 
Pla de Treball: 

 Creació dels indicadors de qualitat dels centres socioeducatius (tant de gestió com 
pedagògics). 

 Elaboració de l’informe per a la millora del finançament dels centres. 
 Constitució d’un grup de treball per millorar la coordinació entre Ensenyament i els Centres 

Oberts. 

 

 



  
 
 
 
 

 

Vídeo sobre l'atenció a la infància vulnerable  
Us fem arribar un petit conte “El cazo de Lorenzo” que reflexiona sobre les “càrregues” d’alguns 
infants vulnerables i el paper dels educadors en el seu creixement. Esperem que pugueu trobar 
uns minuts per veure’l i difondre’l entre els vostres equips. 
 

 

 

Seminari Internacional Facultat Pere Tarrés 

Els dies 1 i 2 de febrer, el Grup de recerca GIAS de la Facultat Pere Tarrés-Universitat Ramon 
Llull, organitza un seminari sota el títol “Investigación en ciencias sociales para la mejora de la 

Sociedad”. 

El seminari pretén oferir un espai de reflexió entorn de l'oci, l'acció sociocultural i el seu 
impacte en la cohesió social.  
En el seminari participaran experts de caràcter internacional i nacional d'àmplia rellevància 
científica que, a partir de les seves reflexions, oferiran un espai de contrast i debat sobre les 
temàtiques abordades. 
Està adreçat a la comunitat acadèmica, als professionals de l'acció social i educativa, i a les entitats 
i veïns dels barris en què s'està desenvolupant el procés d'investigació. Us adjuntem el programa. 
Si esteu interessats en participar, aquí podeu fer la inscripció corresponent. 

 

Lectura recomanada   

La lectura recomanada d’aquest butlletí és “¿Y tú qué sabes de 
“eso”?. Manual de educación sexual para jóvenes.”  
Es tracta d’un manual elaborat des de la perspectiva de l’educació 
per a la igualtat. Fonamenta cada concepte a treballar amb els 
joves des d’una vessant plural i de respecte. Proposa diverses 
fitxes d’activitats amb l’objectiu de parlar i reflexionar sobre idees 

com la sexualitat, el sexe, el gènere, l’autoestima, les primeres relacions, el coneixement corporal, 
entre d’altres. 
Aquí el podeu consultar, i com sempre, esperem que sigui del vostre interès. 

 

 

http://www.peretarres.org/mails/2017/facultat/seminario-internacional-febrero-0117/seminario.pdf
https://esdeveniments.peretarres.org/?Id=EXT_20170113132552
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/20_pra-364-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xQ_rbKMOzag&w=560&h=315


  
 
 
 
 

 

2a edició de la formació de treball amb famílies 
Després de les valoracions rebudes de la primera edició de la formació sobre 
“treball amb famílies”, s’ha confirmat que aquest segon trimestre es tornarà 
a realitzar.  
En breu rebreu un correu electrònic on trobareu les dates de la nova formació, i 
la manera d’apuntar-vos. Esperem que torni a ser un èxit de participació, i també 

molt profitosa pels professionals dels Centres. 

 

Presentació projecte Transpirenaica 
Divendres dia 20 de gener es va organitzar al Raval una sessió que va tenir per 
objectiu motivar a joves a participar al projecte Transpirenaica. Una jove de 
la Fundació Joan Salvador Gavina i 2 joves de la Fundació Mans a les Mans que 
van participar al projecte l’any passat van compartir amb la resta de joves, 
provinents també de Centre Obert Eixample, de l’AEI Raval i del Centre Sant 
Jaume – Fundació Carles Blanch, la valoració que van fer de l’experiència. La 
primera sortida està preparada per al dissabte dia 4 de febrer.  

 

Grup de treball de la interioritat 
Durant la Reunió General del passat 18 de gener, es va presentar la proposta de constituir un grup 
de treball amb l’objectiu de començar a desenvolupar aspectes d’interioritat als Centres 
Socioeducatius adherits a la XACS. 
Us demanem que confirmeu, com a màxim el dimecres 1 de febrer, si esteu interessats a participar 
en aquest grup enviant un correu al Samuel Cereijo (scerejo@peretarres.org)   
Un cop determinats els membres del grup de treball us convocarem a una reunió inicial per 
determinar el funcionament i objectius concrets del grup. 

 

Revisions oftalmològiques 
Us informem que s’ha engegat amb 3 Centres de Barcelona un projecte de revisions 
oftalmològiques que està realitzant amb la col·laboració de Etnia Fundation. 
Aquestes revisions les realitzen al mateix Centre, en un sol dia. Prèviament s’han de passar 
algunes dades a la Fundació Etnia, que preparar la visita i en una sola tarda detecta els casos, els 
valora, i ofereix allà mateix als infants la oportunitat de triar les seves muntures. 
Etnia Fundation ja ha col·laborat amb l’AEI Raval, i ara durant el segon i tercer trimestre d’aquest 
curs farà les revisions al Centre Obert Eixample, Fundació Social del Raval i Fundació Mans a les 
Mans. Esperem que al llarg del curs vinent puguem ampliar aquesta oportunitat a d’altres centres. 
 
 
 

 

 

 

mailto:scerejo@peretarres.org


  
 
 
 
 

 

 

Sessió informativa FEDAIA  
El dia 10 de febrer l’equip de la XACS assistirà a una sessió informativa de FEDAIA que anirà a 
càrrec de Joan Mayoral, sots-director de la DGAIA, on s’explicaran les novetats i el procés 
d’implementació del nou model de Sistemes d’Intervenció Socioeducativa. Es farà un retorn a 
tots els Centres de les novetats que s’hi puguin explicar. 
 
 

 
Reunions Xarxa – Altres dates destacades 

 Reunió comissió permanent 
23/02/2017 

 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

 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

