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Activitats dels centres XACS 
Volem reservar un espai del butlletí per a transmetre aquelles activitats extraordinàries que lidereu 
des dels vostres centres. Us animem a fer-nos-les arribar per a donar-les a conèixer i reforçar la 
XACS. 
 
El proper dissabte 12 de maig l’Associació Centre Educatiu Esclat celebrarà el seu 40è 
aniversari. Faran una festa al Passeig de la Telefònica de Bellvitge a partir de les 11h que comptarà 
amb xocolatada, castells, concert, i un dinar entre d’altres activitats.  
 

 
 
Convocatòria de Beques per activitats d’estiu 

Us informem que ja s’ha obert la convocatòria de Beques per Activitats d'Estiu 
que la Fundació Pere Tarrés posa a la disposició dels seus centres adherits a la 
Xarxa de Centres Socioeducatius.  
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. 
Recordeu que aquesta convocatòria s'articula a través del Programa Gesplai, des d’on haureu 
de fer la sol·licitud corresponent. Aquí podeu consultar les bases de la convocatòria, així com els 
terminis d’entrega de la documentació corresponent. 
 
Baròmetre del Tercer Sector Social 
Us animem a respondre l’enquesta del Baròmetre del Tercer Sector 
Social. Com bé sabeu, és una enquesta anual a les entitats socials de 
Catalunya, on es recullen dades sobre la seva situació, les seves dificultats, 
l’impacte en la societat, etc...  
En els propers dies, totes les Entitats rebreu per part de La Confederació la 
informació corresponent, i tindreu fins al 8 de juny per respondre.  
 

 

 

http://www.gesplai.org/
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home/serveis_a_centres/ajuts/beques_activitats_estiu_2018


  
 
 
 
 

Els infants veuen la vida a través dels nostres ulls 
Us fem arribar una nova càpsula de coneixement, en aquest cas de la Isabel Torras, professora 
de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, on reflexiona en situacions molt 
concretes i quotidianes i amb un llenguatge molt divulgatiu i proper, sobre com la mirada dels 
adults influeix en la dels infants. Ens fa prendre consciència que som models i referents per a 
ells. Aquí podeu veure el vídeo sencer, i consultar altres càpsules de coneixement anteriors. 
 
Fòrum Social Pere Tarrés 

El proper divendres 4 de maig es celebrarà un nou Fòrum Social Pere 
Tarrés. Aquesta vegada es comptarà amb la presència del Sr. Javier 
Pacheco (secretari general de CCOO de Catalunya), que parlarà sobre 

“El valor de gestionar la transició en temps de transformació econòmica i productiva”. La 
presentació anirà a càrrec de la Sra. Montserrat Ros, secretària d'Organització i Comunicació i 
portaveu de CCOO de Catalunya.  
Aquí podeu trobar més informació i la manera d’apuntar-vos. 
 

VI Congrés del Tercer Sector Social  
Ja hi ha dates confirmades pel proper Congrés del Tercer Sector Social, que es 
celebrarà del 20 al 22 de novembre al Museu del Disseny de Barcelona (La Farga de 
l’Hospitalet). 
Aquest VI Congrés treballarà sota el lema “Desigualtats socials, solucions locals”, i té com a 
objectiu principal fer visible la tasca de les entitats socials, la rellevància de la interacció entre 
elles i les administracions locals i la importància d’enfortir aquesta feina diària per aconseguir 
una societat més justa i que vetlli per millorar la qualitat de vida dels col·lectius més 
vulnerables.  Aquí podeu consultar més informació. 
 

Aspectes preventius en Salut Mental  
El proper dijous 10 de maig a la Facultat Pere Tarrés (C. Santaló 37 de 
Barcelona), la Dra. Montserrat Dolz, Cap del Servei de Psiquiatria i 
Psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu, portarà a terme 
una “Màster class” sobre aspectes preventius en salut mental infantil 
i juvenil.  Si esteu interessats en participar, aquí podeu trobar més 

informació i la manera d’apuntar-vos. 
 

Xerrada Bo social, taula tercer sector  
El passat 23 de març, la Taula del Tercer Sector va organitzar una xerrada informativa sobre el 
nou decret de Bo Social i com afecta a les persones ateses per les entitats socials. Podeu trobar 
un resum de la Xerrada aquí. 
 

 

 

 

https://youtu.be/1IZJU_VLVEQ
https://www.peretarres.org/la-fundacio/que-fem/forum-social
http://congrestercersector.cat/
https://www.peretarres.org/premsa/sala-de-premsa/agenda/master-class-100518
https://drive.google.com/open?id=11Ys8rJZjvyfk0spFf9m7Vm7RCV3-ODmK


  
 
 
 
 

BizBarcelona 2018 
Els propers dies 30 i 31 de maig de 2018 tindrà lloc el congrés d’emprenedoria BIZBARCELONA 
2018 amb un espai dedicat a l’Economia Social. A l'espai de transformació social es tractaran 
temes sobre Economia social i solidaria, Economia col·laborativa, Tercer Sector, etc...  
Si esteu interessats en participar-hi, us podeu inscriure a través d’aquest enllaç. Un cop entreu, 
clicant “Àrea visitant”, haureu d’introduir el codi  099B70EC, clicar en “Aplicar Codi”, i per finalitzar 
seleccionar el Nombre d’Entades.  
 
 
 
 
 

 Jornada Innovació Pedagògica 
 
El passat 25 de maig es va realitzar la Jornada 
d’Innovació Pedagògica organitzada per la XACS. 
La jornada la va obrir en Boris Mir, director adjunt de 
l’Escola Nova 21, entorn els reptes de l’educació. 
Seguidament, una taula rodona d’expertes en 
didàctica de la llengua i de les matemàtiques van 
exposar com realitzar projectes innovadors als 
centres socioeducatius. Els assistents van poder 
realitzar preguntes als diferents ponents. Per a tots 
els assistents, el full de valoració és encara obert: 

http://bit.ly/innovacioxacs. En les properes setmanes es farà arribar a tota la XACS un recull de 
materials i propostes per part de les participants a la taula rodona. 
 

Reunió General 
El proper 22 de maig es realitzarà la Reunió General del 2n trimestre a la seu del CO Bocins: 
carrer Joncs 12, baixos de l’Hospitalet de Llobregat. Properament enviarem una proposta d’ordre 
del dia entorn els 4 eixos que defineixen la XACS. 
 
Grup de Treball Interioritat 
El proper 9 de maig a les 9h30 a l’Alberg Pere Tarrés tindrà lloc una nova reunió del GT de la 
Interioritat. Els objectius de la reunió seran intercanviar iniciatives per a treballar la interioritat i 
decidir el format de la formació per a educadors que resta pendent. 
 

 

http://www.bizbarcelona.com/acreditacion
http://bit.ly/innovacioxacs


  
 
 
 
 

Gerència Taula Tercer Sector Social 
Ja es coneix la persona que ocuparà la Gerència de la Taula 
del Tercer Sector. Serà Marta Soler Arquero llicenciada en 
psicologia especialitat clínica, i  formada professionalment a la 

Creu Roja. Segons paraules de la Presidenta de la Taula (Francina Alsina) “Podem donar ja per 
tancat aquest procés i goso dir que ben tancat, la persona escollida, els que l'hem coneguda, té 
un perfil que encaixa amb el perfil de gerència que en aquests moments necessita la Taula”. 
 
Càpsula Coneixement i Debat 
Aquesta jornada organitzada per La Confederació analitzarà l’impacte de la nova normativa en 
matèria de Protecció de Dades en l’àmbit de la gestió de persones a les organitzacions. El 
contingut de la jornada es centrarà en el repte que presenta la nova normativa en matèria de 
Protecció de Dades, que entrarà en vigor el proper dia 25 de maig, en la gestió de les persones i 
l’esfera de les relacions laborals. Les inscripcions es poden realitzar aquí. 
 
 

Reunions Xarxa – Altres dates destacades 
 Reunió Grup Motor Interioritat 

9 de maig 
 Reunió Comissió Permanent 

10 de maig 
 Reunió General XACS 

22 de maig 
 

 
Podeu consultar al calendari de la XACS 2017-2018 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebXcpci2fQz-Q1-nmVhKTXji7_seZnkSzLqF8l1ZpUrLKR7Q/viewform
https://drive.google.com/open?id=0B-zuOj4BbiJeYnRPbXhseEtGZ00
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

