
 

FULL DE SOL·LICITUD 2017 

DADES DE CONTACTE 

TÍTOL DEL PROJECTE: Espai ludicoeducatiu d'acció integral 

ENTITAT O COL·LECTIU: Espai infantill de Roquetes de la Fundació Privada Pare Manel 

ADREÇA: Carrer Jaume Pinent 61 

TELÈFON: 934635768 / 608484188 

PERSONA DE CONTACTE: Ida De León 

PÀGINA WEB: http://www.paremanel.org/ 

RESUM DEL PROJECTE (finalitat, objectius, resultats esperats etc.) 

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL. LECTIUS 

PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS AL PROJECTE 

Espai de joc compartit infants-famílies amb l'acompanyament de dues educadores com 

a complement de la resta d'activitats i projectes de l'entitat i de la xarxa de serveis 

socials del territori. 

Els divendres a la tarda de 16:30 a 19:30h els infants i les seves famílies (prèviament 

inscrits a l'activitat) poden venir a jugar i/o fer els deures conjuntament sempre amb el 

suport de l'equip educatiu. Després del refoç escolar, es faran activitats artístiques, 



cada divendres serà una temàtica (teatre, pintura, circ, contecontes, i tallers de cuina). 

Una vegada al mes es faran tallers específics que seran proposats per les mateixes 

famílies segons els seus interessos i motivacions. D'altra banda, les educadores faran 

un seguiment de les famílies per tal de treballar i/o reforçar certs hàbits i habilitats 

parentals dels casos concrets. Durant la tarda d'activitat un dels àmbits a treballar 

seran els hàbits d'higiene i alimentació. Berenem tots junts i treballem l'alimentació 

saludable. Es treballarà també les emocions i les relacions socioafectives. Fa uns anys 

que el projecte d'espai infantil de Roquetes ja funciona i després de fer valoració curs 

rere curs, veiem la necessitat de treballar amb l'infant i la seva família de manera 

conjunta i no només per separat. El perfil de famílies amb les quals treballem és 

heterogeni però sovint són famílies força desestructurades o que presenten indicadors 

de risc social. Veiem la necessitat i creiem que és important que la família s'impliqui en 

el  dia a dia dels seus fills i que tinguin un espai i les eines adients per fer-ho. És per 

això que vam iniciar aquest projecte com a prova pilot dins la resta d'activitats i 

projectes de la Fundació Pare Manel. Aquest curs, em volgut afeguir un element de 

qualitat per demanda de les famílies i és per això que cada divendres es realitzaran 

activitats artístiques com a eina per treballar la comunicació, les relacions, 

interraccions i emocions dels/les participants.   

Al primer trimestre es treballarà la identitat de grup, per tal de que aquest es pugui 

consolidar com a tal. És per això que tenim molt present treballar la cohessió i la 

confiança en els altres ( famílies i educadores) per després, sortir fora i conèixer altres 

recursos de la xarxa que siguin atractius per el projecte i poder gaudir d' aquests. 

Volem aprofitar els recursos del territori.  

Objectius:  

- Donar suport i acompanyar a les famílies en el procés d’ educar als seus fills i filles. 

- Enfortir una relació parental positiva. 

- Orientar, acompanyar i facilitar recursos a  les famílies. 

- Generar un espai acollidor on jugar, fer deures, llegir contes plegats.  



- Generar diversos espais de suport i de trobada per a les famílies on es comparteixen. dubtes, 

neguits i experiències en relació als seus fills/es. 

Participants: 

Infants de 5 a 9 anys i les seves famílies. Els germans petits de 0 a 3 anys  poden venir i 

gaudir de l'activitat. Sabem que pot ser un impediment el fet de tenir fills petits i no 

tenir on deixar-los i per això valorem com a molt positiva l'assistència d'aquests 

germans petits a l'espai. No només per assegurar l'assistència, sinó per fer un treball i 

acompanyament més integral. 

 

 

  


