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Convocatòria de beques i Ajuts Extraordinaris 

Us informem que ja s’ha obert la convocatòria de beques d’activitats 
esporàdiques i d’Ajuts Extraordinaris que podeu demanar a través del 
Gesplai. Recordeu que les activitats per les quals es poden demanar beca 
són les següents: 
 Activitats de realització esporàdica en cap de setmana dins d’un curs (amb 
durada d’un o més dies). 
 Casals de vacances de Setmana Santa. 

Per altra banda, els Ajuts Extraordinaris estan destinats a recolzar aquelles activitats i projectes 
innovadors i amb caràcter extraordinari realitzats pels centres socioeducatius de la XACS. 
Totes dues convocatòries finalitzen el proper 27 de febrer.  
Si teniu algun dubte podeu consultar amb el Samuel Cereijo (scerejo@peretarres.org)  

 

Donació “Cuadernos Rubio” 
Aquestes darreres setmanes estem repartint entre molts Centres de la XACS la donació que 
hem rebut de l’empresa “Cuadernos Rubio”. 
De tota la demanda que els vam enviar, finalment només han pogut cobrir una petita part 
(hem aconseguit 340 quaderns de diferents tipologies) que esperem siguin de gran utilitat. 
Estem treballant per aconseguir preus especials pels Centres, tot i que encara no ens han 
confirmat la manera de vehicular el tema. En quan tinguem novetats us les farem saber. 

 

Seguint els canvis en el sector 
Aquestes setmanes hem estat informant-vos (i ho seguirem fent) de les passes que es van donant 
en els canvis al sector de l’acció social i educativa. 
El nou Model de SIS i els canvis al Programa ProInfància són dues preocupacions en el sí dels 
centres i alhora, són dos elements on des de la XACS hi estem molt presents.  
Com sempre en aquests casos, us demanem que ens “aprofiteu” i ens feu servir si mai necessiteu 
resoldre algun dubte, si voleu més informació o si coneixeu alguna novetat que cregueu rellevant 
replicar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gesplai.org/
mailto:scerejo@peretarres.org


  
 
 
 
 

En marxa els Premis La Confederació 2017  
Us informem que s’ha obert la convocatòria de la primera edició dels 
Premis La Confederació 2017. Aquests premis volen reconèixer les millors 
iniciatives de gestió democràtica i de transformació social portades a terme 
per organitzacions del Tercer Sector Social que treballen en l’àmbit dels 
serveis socials i d’atenció a les persones. Els premis tenen dues categories: 
una primera per reconèixer accions innovadores destinades a avançar cap a 
models de gestió més democràtica a les organitzacions; i una segona per reconèixer accions 
amb impacte en la transformació social.  
Aquí podeu trobar tota la informació, les bases i els terminis per presentar-se, que es tanca el 
proper 3 de març. 

 

Lectura recomanada   

La lectura recomanada d’aquest butlletí és “Sobre la Educación en un 
Mundo Líquido: conversaciones con Ricard o Mazzeo.”  De l’autor 
Zigmun Baumann. 
El passat 9 de gener va morir un dels grans pensadors del passat segle, 
Zigmunt Bauman, amb molt a dir de la interpretació del món actual, des de 
l'aspecte sociològic, educatiu i personal. És una bona ocasió per re-
emprendre alguna de les seves lectures que ens ajudin a aprofundir en el 
nostre dia a dia. Hem triat una dels últims temps, on aterra el concepte de 
societat líquida en el món educatiu, i on el desconcert social dificulta trobar 
les seguretats necessàries als joves a generar un canvi i una participació 

real. Com a educadors, ens retorna als objectius claus referencials, on participar com a ciutadans 
més enllà de les xarxes socials i efímeres, pot ser proposta alternativa al sistema general. Que 
gaudiu de la lectura! 

 

Visió i propostes del Tercer Sector 

El passat 8 de febrer, en el marc del Grup de Treball sobre Models de Col·laboració Público-Social 
de La Confederació, es va presentar el document “Cap a un model de col·laboració público-
social en la provisió de serveis d’atenció a les persones: visió i propostes del Tercer 
Sector”.  
Aquest document té la voluntat de recollir – des d’una perspectiva comunicativa - la visió i 
propostes construïdes pel propi sector sobre com hauria de ser el model de col·laboració entre 
l’administració pública i la iniciativa social per garantir uns serveis públics de qualitat, al servei de 
la ciutadania, i amb màxim impacte i retorn social. Igualment, el document vol ser una carta de 
presentació sobre quin és el valor diferencial que aporta el Tercer Sector Social en la provisió 
d’aquesta tipologia de serveis. Aquí el podreu consultar.  

 

 

http://www.laconfederacio.org/
file:///C:/Users/scerejo/Downloads/La-confederacio__web.pdf


  
 
 
 
 

2a edició de la formació de treball amb famílies 
La setmana passada us vam fer arribar la informació per 
apuntar-vos a la formació sobre “Treball amb famílies”. 
Recordeu que aquesta formació està adreçada a 
educadors/es dels Centres de la XACS, que és totalment 

gratuïta per vosaltres, i que es farà els dies 10, 17, 24 i 31 de març a la Facultat Pere Tarrés (C. 
Santaló 37 de Barcelona). 
Teniu fins el proper 1 de març per matricular-vos. Un cop tancades les inscripcions, vetllarem 
per assegurar la participació de tots els Centres interessats. Aquí trobareu el link per matricular-
vos. 

 

Grup de treball de la interioritat 
Un cop determinats els membres del grup de treball, us hem enviat un correu on us convoquem a 
una reunió inicial per determinar el funcionament i objectius concrets del grup. 
Aquesta primera reunió serà el proper dilluns 6 de març de 9.30h a 11.30h (com a màxim) a 
l’Alberg Pere Tarrés (C. Numància 149-151).  
Si no ho heu fet, cal que confirmeu al Samuel Cereijo la vostra assistència enviant un correu a 
scerejo@peretarres.org.  

 
 
 
 
 

Nou model de Sistemes d’Intervenció Educativa  

El dia 10 de febrer, algunes persones de la Fundació Pere Tarrés vam poder 
participar a una reunió convocada per la FEDAIA, on va participar on es va parlar 
sobre les bases del que fins ara es coneix com el nou model de Sistemes 
d’Intervenció Educativa. 
Us fem arribar aquest resum on podreu consultar com va anar la reunió i com 

avança aquest tema que és tant important per tots vosaltres. Tindrem ocasió de comentar-ho i 
continuar seguint com evoluciona la qüestió. 
 

 

 

 

https://gif.peretarres.org/Matricula/inscripcio.aspx?codicurs=805183&idi=ca
mailto:scerejo@peretarres.org
https://drive.google.com/file/d/0B-zuOj4BbiJeX1lwNVBqVDBMbms/view?usp=sharing


  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió comissió permanent 

23/02/2017 
 Reunió grup de treball Interioritat 

06/03/2017 
 
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. 
 
 

 
I recordeu que aquest dissabte tenim una cita a les 16h a la Plaça Urquinaona 
 

Des de la XACS també  #volemacollir! 

 
 

 

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

