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Reunió General XACS 3r trimestre  
El dimecres 17 de maig a les 9.30h celebrarem la Reunió General de la Xarxa de 
Centres Socioeducatius. Aquest cop el Centre acollidor serà el Centre Obert Eixample 
(C. Pau Clarís 121 de Barcelona, Aula 33). 
Entre d’altres temes, repassarem l’actualitat de la XACS, parlarem del viatge a Itàlia i 
presentarem els indicadors pedagògics i de gestió. 
Recordeu de confirmar la vostra assistència responent al correu de la convocatòria. 

 

Convocatòria Beques d’Estiu 2017 
Us informem que ja s’ha obert la convocatòria de beques d’estiu 2017. Aquesta 
convocatòria té per objectiu facilitar als infants, adolescents i joves participants 
dels centres socioeducatius la seva participació en activitats educatives i de 
lleure que es realitzen durant les vacances d'estiu. 
Remarquem que enguany, les bases reguladores estableixen algunes 
novetats, com ara la possibilitat de presentar altres documents per acreditar la 

necessitat de la beca. A més, recordeu l'obligatorietat de presentar, amb la documentació en paper, 
un pressupost de les activitats d'estiu. La data límit per presentar les sol·licituds a través del 
GESPLAI és el 29 de maig. La resolució es comunicarà, aproximadament, cap al 20 de juny.  
Aquí podeu consultar tota la informació al respecte (bases reguladores, instruccions, documents 
que haureu d’aportar, etc...). 

 

Programa “Parem taula”  
Us fem arribar aquest article publicat al Periódico on parlen del programa Parem 
Taula, un menjador de garantia solidària al Institut Europa que gestiona la Familia 
Juanitos (Associació Educativa Nou Quitxalles) amb la col·laboració de la 
Fundació Probitas. 
L’article parlar sobre com afrontar les mancances en les beques menjador quan els 
joves comencen la ESO. Aquí podeu llegir l’article complert. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.gesplai.org/
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/serveis_a_centres/ajuts/beques_activitats_estiu_2017
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/las-oeneges-abren-comedores-en-institutos-con-problemas-de-malnutricion-5996985


  
 
 
 
 

Volem acollir  
La Fundació La Vinya ha inaugurat recentment un nou recurs, un projecte d’acollida 
per a persones migrants i refugiades en el marc de la Campanya d’Hospitalitat. Entre 
els mesos de novembre i gener es va estar millorant un pis, situat a la Parròquia Mare 
de Déu de Bellvitge, per a adaptar-lo a les necessitats dels futurs habitants. Actualment 
hi viuen dos joves en procés de formació, millorant les seves possibilitats d’estabilitat i vida 
autònoma a curt termini. La comunitat parroquial ha cedit el pis a Càritas, que s’ocupa de la 
selecció i seguiment social dels joves, mentre que des de la Fundació La Vinya es fa 
l’acompanyament. 

 

40è aniversari Associació Educativa Ítaca 
“Celebrant el passat, construint el futur”. Aquest és el lema que 
l’Associació Educativa Itaca ha creat per donar el tret de sortida al seu 
40è aniversari i, al llarg del 2017, recordar, homenatjar i celebrar tots els 
esdeveniments i projectes educatius que l’AE Itaca ha dut a terme, deixant-
hi una petjada, al barri de Collblanc La Torrassa.  
Aquí trobareu més informació. 
 

 
 

Recerca “Formació en el tercer sector social” 
Us fem arribar aquesta enquesta sobre una investigació que està realitzant Sonia Fajardo dins 
dels estudis de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La Sonia també treballa 
a la Fundació Pere Tarrés com a Directora de formació en lleure i acció social. 
L´objectiu de l´estudi és descriure i analitzar la formació de les entitats del tercer sector social 
català, i poder contribuir plegats a la seva millora. Tot això considerant que la formació ha de 
permetre enfortir el nostre sector social a través del desenvolupament dels professionals retribuïts 
i voluntaris, i afavorir l´impacte social en els col·lectius que atenem. 
Aquí podeu respondre l’enquesta, que té una durada aproximada de 10-15 minuts. El termini de 
resposta és el 20 de maig. Els resultats del qüestionari seran retornats a les entitats en format 
d´informe conjunt i de manera confidencial, respectant la protecció de dades i el codi ètic de 
recerca. Us agraïm que pugueu col·laborar-hi. 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.hospitalidad.es/ca/
http://www.itacaelsvents.org/ca/
https://es.surveymonkey.com/r/9B7SXTZ


  
 
 
 
 

Lectura recomanada   

La lectura recomanada des del MEIA d’aquest butlletí és “Educar desde el 
conflicto. Chicos que molestan”. Arrieta, L. i Moresco, M. (1992) 
De tant en tant convé rellegir llibres que estan en l’origen del que avui fem. 
Les autores d’aquesta obra (potser només accessible ja a les biblioteques) 
van escriure un petit manual que  posava, de manera molt pràctica, els 
fonaments del que avui és la intervenció socioeducativa amb infància i 
adolescència en medi obert. És especialment interessant per entendre el 
que elles anomenem els “models implícits d’intervenció”. Vendria a ser 
quelcom així: “diga’m què proposes fer i et diré quina idea tens en relació a 
aquests nens i nenes amb els que treballes i que acostumen a ser etiquetats 

en altres contextos com problemàtics o inadaptats”. Són dolents? Estan malats? Són uns pobrets 
que necessiten que algú els estimi? O potser es tracta d’una altra cosa... Anava a respondre, però 
millor llegiu el llibre i que elles us ho expliquin. 

 

Revista “Dialogal” 
Ens han fet arribar informació sobre la Revista Dialogal, una revista sobre diversitat religiosa i 
espiritualitat, concebuda per arribar a un públic més enllà del pròpiament religiós, gent que es 
planteja coses, que vol aprendre, que té inquietuds; i també pensada per a formadors, perquè 
tinguin eines i materials de debat. Aquí podeu trobar més informació de la revista. 
Si esteu interessats en aconseguir algun exemplar, o fer una subscripció, envieu un correu a 
Samuel Cereijo (scerejo@peretarres.org). 
 
 
 
 
 

Taula Rodona: "Interioritat” 
El passat 25 d’abril es va celebrar la Taula rodona d’interioritat, on vam 
convocar als educadors/es dels Centres de la XACS interessats en 
aprofundir sobre aquest tema. 
La taula va comptar amb la presència de ponents de tres institucions amb 
experiència en el treball de la Interioritat amb infants i joves (Salesians, 
Estonnac i Maristes). Fins a 10 centres van participar de la trobada. 

Es van posar en valor la importància de la vivència i formació dels educadors així com la necessitat 
d’integrar les famílies en tot el procés. Els ponents van exposar algunes experiències en 
intervenció que van servir per aterrar el tema. Va haver també un torn de preguntes per aprofundir 
en algun dels temes que havien quedat oberts. 
El proper 9 de maig el Grup motor es trobarà per a dissenyar les properes passes. Us 
mantindrem informats al respecte. 
 

 

 

 

http://dialogal.org/
mailto:scerejo@peretarres.org


  
 
 
 
 

Comissió permanent 
A la darrera reunió de la comissió permanent, celebrada el passat 27 d’abril, es van abordar 
diversos temes del pla de Treball. El primer de tots va ser repassar la versió final dels Indicadors 
Pedagògics i de gestió.  
Es va treballar en la preparació de la reunió general i es va compartir la preocupació envers la 
implantació del nou model SIS. Finalment, es van repassar les accions formatives realitzades i 
a realitzar durant el 2017 

 

Retorn Formació Treball amb Famílies 
Durant el mes de març 15 educadors de la XACS van participar de la formació de Treball amb 
Famílies que es va realitzar a la Facultat Pere Tarrés. El retorn per part dels educands i del 
formador és molt positiu. 
En aquesta segona edició de la formació, s’ha tornat a posar molt en valor el poder compartir 
experiències entre els Centres participants, i també la varietat de metodologies treballades, que 
poden ser molt profitoses i aplicables al dia a dia. 

 

Formació per a educadors 2017 
Com s’ha informat anteriorment, a la Comissió Permanent es va parlar de la Formació per 
a educadors 2017. La proposta va entorn la Intervenció Socioeducativa amb infants 
amb NEE. El format serà de 20 hores amb sessions ben diferenciades amb experts de 
diverses àrees. 
Properament es passarà un formulari per a què els educadors de la XACS especifiquin 
quines NEE tenen més interès. 
 
 

Nova comissió model SIS d’Atenció No Residencial  

El passat 2 de maig es va celebrar una reunió a la seu de FEDAIA entorn 
el nou model SIS. Aquesta responia a les demandes de moltes entitats 
d’engegar alguna iniciativa per analitzar i veure l’impacte del model SIS 
en les entitats. 
Després de compartir les visions i preocupacions de tots els assistents, es 

va decidir crear un Grup Motor que definirà un Pla de Treball per treballar entorn el model 
proposat i realitzarà les accions que s’acordin.  
 
 
 
 

 

 



  
 
 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Grup Motor “Interioritat” 

09/05/2017 
 Reunió General XACS 3r trimestre 

17/05/2017 
 Reunió Comissió permanent 

25/05/2017 
 
Ajuts Propis – Properes convocatòries 

 Beques per activitats d’estiu 2017 
29/05/2017 
 
 

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

