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Presentació “Guia Reforç Educatiu”  

El proper 15 de març a les 18h a la seu de l’Associació Educativa Itaca (C. 
Montseny 22, de l’Hospitalet de Llobregat), tindrà lloc la presentació de la 
Guia pedagògica del Programa de Reforç Educatiu, de Txus Morata, 
Marta Burguet, Eva Palasí i María Valencia. 
A la presentació hi seran presents en Felipe Campos (Director General de 
l’Associació Educativa Itaca), Rafael Ruiz de Gauna (Director de Relacions 
Institucionals i de la Xarxa de Centres socioeducatius de la Fundació Pere 
Tarrés), Txus Morata (Professora de la Facultat d’Educació Social i Treball 

Social Pere Tarrés i autora del llibre) i Cinta Vidal (Directora d’edicions de l’Editorial Graó).  
Agraïm a l’Associació Educativa Itaca la seva col·laboració per organitzar l’acte, i us convidem a 
participar-hi. Aquí podeu consultar la notícia de la presentació.  

 

Nou Centre Obert de l’Associació Juvenil Esquitx 
L’Associació Juvenil Esquitx, de Sabadell, ha posat en marxa un nou Centre Obert al barri de 
Merinals, després de ser escollits per concurs públic.  
Han convertit la Casa dels Pins en un equipament d'educació en el lleure per a nens i joves de 
fins a 18 anys. De moment, estan atenent una trentena de nens d'entre 3 i 12 anys, mentre que a 
partir del mes de juny començaran a arribar els infants de la resta de franges. 
L’obertura del Centre Obert suposa un pas endavant per a l'entitat, que creixerà en nombre 
d'usuaris i projectes, però també per al barri dels Merinals. Felicitem al Centre per aquesta fita tant 
important. 

 
 

Entrades gratuïtes FC Barcelona “B” - Llagostera 
Us fem arribar aquesta oportunitat que hem rebut per poder assistir de 
forma gratuïta al proper partit del FC Barcelona B que es disputarà 
dissabte 18 de març a les 18h al Mini Estadi.  

Si esteu interessats en poder aconseguir entrades, només cal que envieu un correu electrònic 
abans del 14 de març al Samuel Cereijo (scerejo@peretarres.org) indicant el número d’invitacions 
que necessiteu i el nom de l’entitat i de la persona que aniria a recollir-les.  
Un cop ens ho confirmin, podreu recollir les entrades vosaltres mateixos a partir de divendres 17 
de març de 10 a 19 h. i dissabte 18 des de les 10 del matí  fins a l’inici del partit , al Centre 
d’Acreditacions que hi ha a l’accés 14 de l’Estadi del Futbol Club Barcelona, en un sobre a nom 
de la vostra Entitat.  

 

 

 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/premsa/agenda/guiapedagogicadelprogramaderefuerzoeducativo
mailto:scerejo@peretarres.org


  
 
 
 
 

Infància respon 
Infància Respon és un programa d’actuacions desenvolupat per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).  
En una primera fase, s'ha creat la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament 
Infantil (UDEPMI), s'ha ampliat i modificat el Telèfon de la Infància (A més del telèfon gratuït        
116 111), la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència també posa a la vostra 
disposició una bústia de correu electrònic per comunicar maltractaments d'infants i adolescents: 
infanciarespon.bsf@gencat.cat, i s'ha posat en marxa el Registre Unificat de Maltractaments 
Infantils-Hospitals (RUMI-Hospitals). Ara s’iniciarà una segona fase amb la creació d’un web que 
servirà per unificar dades i informació. Aquí podeu consultar més informació al respecte. 

 

Programa “Créixer en família” 
Créixer en família és un programa d’orientació educativa sense cost per a 
les famílies de la Direcció General de Famílies, gestionat per la Fundació Pere 
Tarrés. Aquest programa està basat en el concepte de parentalitat positiva, i 
està dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per a exercir el seu 

paper educatiu, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies 
capacitats dels progenitors i la millora del seu benestar.  
Si esteu interessats en participar-hi, aquí podeu trobar tota la informació necessària. 

 

Lectura recomanada   
Aquest mes, la lectura recomanada per la Facultat Pere Tarrés és “Elogi de l'educació 
lenta” (Vol. 9). Graó, de Francesch, J. D. (2009). 
 “Més, abans i més ràpid no són sinònims de millor. Cada vegada és més habitual centrar 
les nostres accions educatives des del límit d'uns temps que triem i que ens “vénen donats”. 
Expressions com va, vinga, és tard, tenim mota feina, no tenim temps,… solen expressar 
aquest estat d'ansietat on l'aprenentatge, a l'adaptació a l'alumne o l'educant, el creixement 
personal dels nostres destinataris passa a un alarmant segon pla. Aquesta lectura treballa 
aquest aspecte, basant-se en quinze principis per a l’educació lenta. 

 

Programa pilot “La confederació” 
La Confederació es proposa desenvolupar una prova pilot amb la voluntat 
d’acompanyar, sistematitzar i reforçar aquells aspectes que tenen a veure 
amb el model de governança en el si de les organitzacions del Tercer 
Sector Social. La finalitat del present programa és enfortir el sector no 
lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones a través de la promoció 

de models de governança democràtica. La Confederació obre una convocatòria per seleccionar 6 
organitzacions que tinguin voluntat de participar en el Programa. 
Aquí podeu consultar la notícia complerta, i les bases de la convocatòria, per si esteu interessats 
en participar-hi. 

 

 

 

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/allotjaments/home/families/creixer_en_familia
http://www.laconfederacio.org/programa-pilot-dacompanyament-a-la-millora-de-la-participacio-interna-i-gestio-democratica-a-les-organitzacions-del-tercer-sector-social-de-catalunya/


  
 
 
 
 

Grup de treball de la interioritat 

El passat dilluns 6 de març va tenir lloc la primera reunió del grup d’interioritat, organitzat per 
la XACS. A aquesta primera reunió, liderada pel Rafa Ruiz de Gauna, i que també va comptar amb 
la participació del coordinador de la XACS (Raül Avellaneda) i de la tècnica d’Identitat i Pastoral 
de la Fundació Pere Tarrés (Clara Seguí) van participar professionals de molts Centres i es va 
poder avançar en la construcció del grup de treball. 
La reunió va girar entorn les experiències en els centres, i després d’un animat debat es van assolir 
diversos acords. Entre ells, portar el mateix debat als equips d’educadors i organitzar una taula 
rodona d’experiències de treball de la interioritat en centres socioeducatius.  
Properament us anunciarem la data i el programa de la trobada. 
 
 
 
 

 

 
Treball amb famílies i Espais de petita infància 

Fa uns dies vam rebre els exemplars de les guies de “treball amb famílies” 
i la “d’Espais de petita infància i famílies”. 
Aquestes guies han estat elaborades comptant amb la col·laboració de 
molts professionals dels Centres de la XACS, que heu participat en la 
elaboració i construcció d’ambdues guies participant a grups de treball 

específics i aportant idees i experiències molt enriquidores, que han ajudat a la creació d’uns 
materials didàctics que us poden ser molt útils en el dia a dia. 
En breu us informarem de com us les farem arribar. 

 

Col·laboració “Cuadernos Rubio” 
Fa unes setmanes vam rebre la donació de l’empresa Cuadernos Rubio, que ens va 
cedir de forma gratuïta 340 quaderns per treballar amb els infants. Teníem pendent 
concretar amb ells alguna mena de descompte en la compra d’aquests quaderns, 
ja que alguns Centres havíeu mostrat interès. 
Després de treballar aquesta col·laboració, hem aconseguit que ens puguin aplicar 
descomptes en escala (segons el volum de compra) i que ens deixin vehicular una 
comanda conjunta per obtenir el major descompte possible. Durant aquesta setmana haureu rebut 
un correu electrònic on us demanem detallar la compra que voldríeu realitzar abans del 31 
de març. 
Seguirem treballant per aconseguir descomptes i avantatges que us puguin ajudar en el dia a dia 
de les vostres activitats. 

 

 

 



  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Presentació Guia Reforç Educatiu  

15/03/2017 (a la seu de l’Associació Educativa Itaca) 
 

 Formació sobre “Treball amb famílies” 
1a sessió 10/03/2017 
2a sessió 17/03/2017 
3a sessió 24/03/2017 
4a sessió 31/03/2017 
 

 Reunió Comissió permanent 
24/03/2017 

 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

 Beques per activitats esporàdiques 3r trimestre 
24/04/2017 
 
 

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

