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I Fòrum Esport i Solidaritat  
Des de l'Associació Educativa Nou Quitxalles - Família Juanitos ens han fet arribar una 
invitació al “I Fòrum: Esport i Solidaritat” que han organitzat amb la col·laboració del Consell 
Esportiu de L'Hospitalet pel proper dia 1 d'abril, dissabte, al Centre Cultural Tecla Sala de la ciutat 
de L'Hospitalet de Llobregat. 
El fòrum comptarà amb una assistència significativa d'entitats com Egoísmo Positivo, Play & Train, 
la Federació Catalana d'Esport Adaptat i el Consell Esportiu de L'Hospitalet, entre d'altres. Per 
motius d'aforament cal acreditar-se amb anterioritat a través d'aquest correu electrònic, omplint 
aquest formulari de la pàgina web www.fjuanitos.com (on trobareu més detall de l’acte) o bé trucant 
al telèfon 93 263 78 09. 
 
 
 
 
 
 

 

Tapa solidària – AEI Raval  

Us fem arribar una bona iniciativa que ha portat a terme durant 
tot el mes de març l’Associació Educativa Integral del 
Raval. Es tracta d’una col·laboració solidària dels restaurants 
del Grup Andilana, que ofereixen una tapa solidària que 

dedica tots els beneficis a donar suport als projectes socioeducatius de l'AEIRaval. 
Si voleu conèixer més detall sobre aquest o altres projectes del Centre, podeu consultar-ho al seu 
web. 

 

APP per aprendre àrab per nens 
Us fem arribar informació sobre una APP que ha llançat “Video Juegos 
Sin Fronteras”, una associació sense ànim de lucre i una comunitat 
on-line que fa videojocs pel be comú. 
Aquesta APP és totalment gratuïta, i pretén facilitar l’aprenentatge de l’àrab a infants, mitjançant 
un joc destinat a edats dels 5 als 10 anys (Antura i las Letras).  Aquest joc ha estat elaborat per 
psicòlegs i docents per fer de l’aprenentatge un joc, amb puzles, amagatalls i mons virtuals, etc... 
Aquí podeu trobar més informació sobre aquest joc, per si esteu interessats en descarregar-lo. 
 

 

 

 

http://fjuanitos.com/contacto.php
http://www.fjuanitos.com/
http://www.aeiraval.org/
http://www.antura.org/en/home/


  
 
 
 
 

Pla Integral de Salut Mental i Addiccions 
El Palau de la Generalitat va acollir el dilluns 13 de març la 
presentació de l'estratègia 2017-2019 del Pla Integral d'atenció a 
les persones amb trastorn mental i addiccions, que conté 29 
objectius i 71 actuacions. El document inclou una nova línia de drets, 
d’acord amb la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones, 
i vol reforçar la inserció laboral i encetar una línia per l’atenció a la 

gent gran. En el pressupost de 2017 de la Generalitat s’incrementa un 15% la partida destinada a 
la salut mental, uns 75 milions, per reforçar la xarxa comunitària infantil i d’adults amb més 
professionals, millorar els centres d’atenció a les drogodependències, implantar el model d’escola 
inclusiva, incrementar la xarxa social, reforçar l’atenció en el sistema penitenciari, i reforçar 
l’atenció a adolescents en el sistema de protecció.  
Aquí podeu consultar el document complert. 

 

Lectura recomanada   
La lectura recomanada per la Facultat d’aquest butlletí és “Reescribir entre cuerpos. 
Caminos Po(e)sibles”, de Duran, N. Editorial UOC, Barcelona (2017). 
El llibre de Noemí Duran aporta una proposta de coneixement i acció sensible en el camp de 
l’educació que es pot transferir a altres contextos on es vulgui treballar l’escolta, el gest i 
la reflexió entorn als mecanismes i les lògiques dominants. Es centra en l’aposta per la 
metodologia creada per Duran, amb elements pràctics i qüestions de reflexió que no deixen 
indiferent. La proposta és fresca i innovadora i parteix de l’experiència de l’autora, doctora 
en Arts i Educació i responsable de La Casa Voladora i La Casa Nido, dos espais d’escolta 
i de creació col·lectiva. Totes les persones que es relacionen amb el món educatiu, social i 
artístic tindran entre les mans unes pàgines plenes d’idees i de reflexions que posen en 
dubte la pràctica professional alhora que obren un camí per explorar. Una lectura molt 
recomanable! 

 

Campanya de Sant Jordi 2017  
Us informem que des de la Secretaria Tècnica de la FEDAIA s'està organitzant 
la Campanya de Sant Jordi “Cap infant sense llibre”.  
Aquesta campanya té per objectiu recollir llibres nous o en molt bon estat i 
posteriorment fer lliurament a la FEDAIA, juntament amb altres entitats, 
encarregades de repartir tots aquests llibres entre els infants i adolescents que 
més ho necessiten. 
Si esteu interessats en participar només heu d'omplir aquest formulari i enviar-

lo abans del dia 7 d'abril a les 12h. 

 

 

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQVuaFLEVwjeuKc2GMJwXr0Nr_70EZFIh8TBO680uRP4NOgw/viewform?c=0&w=1


  
 
 
 
 

Taula Rodona: "Interioritat” 
El passat 6 de març vam celebrar la primera trobada del Grup de Treball 
de la Interioritat. Entre d’altres coses, vam acordar celebrar una taula 
rodona per escoltar experiències de treball de la interioritat als Centres 
Socioeducatius.  
Us convidem a què us reserveu el matí del 25 d’abril (9h30-12h30 aprox) 
per participar de l’acte que es celebrarà a la Facultat Pere Tarrés (C. 

Santaló 37, Aula 27/28, 2n pis).  
L’acte està destinat als equips educatius dels centres, no només a la direcció dels mateixos. 
Ja tenim confirmats els ponents de la taula rodona: 
Paco Estellés de Salesians, Josep Maria Nonay de l’Estonnac, Jose Molina i Dani Farràs de 
Maristes, tots amb amplia experiència en els camps de l’Acció Social i el Lleure. 
Esperem la vostra participació, aquí us facilitem el link per inscriure-us.  

 

Salut Bucodental 
La Fundació Pere Tarrés ha tancat un acord amb ADE Group per poder atendre les 
necessitats en salut bucodental dels infants dels Centres Socioeducatius. El projecte 
s’iniciarà amb una prova pilot en tres Centres, que es durà a terme d’ara fins la finalització 
d’aquest curs. A partir d’aquí s’anirà articulant amb els Centres que estigueu interessats. En 
breu us farem arribar més informació al respecte. 

 

Comissió permanent 
A la darrera reunió de Comissió permanent, realitzada a la seu de la Fundació Pere Tarrés, vam 
poder analitzar la proposta d’indicadors pedagògics i fer una revisió de les accions en marxa 
del Pla de Treball de la XACS.  

 

Assemblea de Socis de FEDAIA 
El passat 29 de de març es va celebrar una Assemblea Extraordinària de socis 
de la FEDAIA. El tema principal era debatre i portar a votació la proposta de la 
taula de negociació del conveni laboral d’acció social per als anys 2017 i 
2018. El resultat de la votació va ser a favor d’acceptar la proposta.  
S’informarà dels resultats de la votació a la Confederació. A més a més, es durà 

a terme una reunió de la comissió negociadora del Conveni d’Acció Social amb els sindicats el 
proper dia 5 d’abril. Aquí podeu trobar més informació. 
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJoXRMVXusYYGAl-bpLqVhqEFIx2mrypRBKmp0pEBQMQokwA/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/open?id=0B-zuOj4BbiJeZFhSZ3B2anMtRTA


  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Comissió permanent 

27/04/2017 
 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

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

 Termini peticions Alumnes pràctiques Facultat Pere Tarrés 
28/04/2017 
 
 

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

