


LA MISSIÓ DE L’ÀREA CONTEMPLA L’ÀMBIT DE LA INFORMACIÓ, DETECCIÓ,

PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN SITUACIÓ DE

VULNERAVILITAT SOCIAL.

AMB AQUESTA FINALITAT ES DESENVOLUPEN PROJECTES I RECURSOS A NIVELL

FAMILIAR, ESCOLAR I COMUNITARI, QUE ES REALITZEN EN COORDINACIÓ AMB

ELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I AMB ALTRES EQUIPS

PROFESSIONALS IMPLICATS.
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TREBALL COL·LABORATIU AMB SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL I ALTRES EQUIPS TÈCNICS CIUTAT

1 CAP UNITAT TÈCNICA (Responsable de l’Àrea)

1 TÈCNIC/A INFÀNCIA 

PROGRAMES 
D’ENTORN

5 educadores

SERVEI 
MATERNOINFANTIL 

5 professionals: 

metge, mestra, 
educador/a infantil, 
educadora/a social

Treballadora 
Familiar

SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA

18 professionals

CIBERAULES 

4 educadores



IMPACTE DE L’ÀREA EN LA POBLACIÓ 

Població de Lleida: 137.327

DE 0 A 17 ANYS:  25.494  (18,56%)

INFANTS ATESOS SERVEIS SOCIALS: 6.440 
(25,2% infants de  la ciutat)

INFANTS ATESOS RECURSOS INFÀNCIA 2017: 
4.220 (15,76% dels infants de Lleida)



PROJECTES I RECURSOS

ÀMBIT 
ESCOLAR 

Aventura 
de la vida

Absentisme 
escolar

ÀMBIT 
FAMILIAR

Preservació 
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Servei 
Materno
infantil

EAIA

ÀMBIT 
COMUNITARI

Comissions 
Escoles 

Entorn PEE

Suport 
entitats

ÀMBIT 
LLEURE 

EDUCATIU

Educació en el 
lleure per 
tothom

Educaesport

Ciberaules

Serveis 
intervenció 

socioeducativa

Projectes 
d’entorn

Programa Caixa 
Pro-infància i 
Invulnerables



ÀMBIT ESCOLAR

És objectiu de l’Àrea vetllar per una educació integral dels infants i una escolarització regular, per la qual

cosa s’intervé en programes de prevenció conjuntament amb la comunitat educativa, amb la finalitat de:

• Intervenir, en coordinació amb els professionals de l’àmbit docent, en la detecció i tractament de

situacions d’absentisme escolar.

• Oferir suport escolar a fi de millorar el rendiment acadèmic dels infants i adolescents amb dificultats

d’aprenentatge.

• Incidir en l’àmbit familiar amb la finalitat de conscienciar els pares i les mares envers una escolarització

responsable.

• Oferir programes de prevenció per tal de facilitar estratègies sobre habilitats per a la vida i hàbits

saludables.



AVENTURA DE LA VIDA
Projecte de promoció de la salut adreçat a la població infantil
de 3er a 6è d’Educació Primària.

Aquest projecte promou habilitats per a la vida i hàbits
saludables. Compta amb la implicació de tota la comunitat
educativa (alumnes, famílies i mestres).

ÀMBIT ESCOLAR

Curs 2016-2017:
• 27 escoles
• 1.525 infants

Activitat complementària Centres 
educatius

Total alumnes

Esmorzar saludable 20 1.283

Teatre Floppis 16 663

Teatre Famílies 100

Taller higiene postural 11 350

Més aventura: Gimcana viu 
les discapacitats 13 611

Taller salut ocular 2 81

Cloenda Aventura 13 574



ABSENTISME ESCOLAR

Projecte adreçat a infants i les seves famílies que presenten dificultats de seguiment i
assistència escolar.

Aquest projecte es duu a terme en estreta col·laboració amb els Equips Bàsics
d’Atenció Social, els Equips d’Assessorament Psicopedagògic i els equips directius dels
centres docents i l’Oficina Municipal d’Escolarització; tot seguint els protocols
d’intervenció establerts en el projecte NOABS (No Absentisme)

ÀMBIT ESCOLAR

Curs 2016-17:
Nombre de casos atesos: 341

1,58  % de la població escolar



ÀMBIT FAMILIAR

Les intervencions s’orienten a facilitar formació, recursos i serveis a les famílies,

especialment a aquelles més vulnerables; tenint com a objectiu final la preservació

familiar per aconseguir les següents fites:

• Potenciar les capacitats parentals dels progenitors a fi de millorar la tasca educativa,

l’ambient familiar i el desenvolupament dels fills i filles.

• Donar suport al nucli familiar a partir d’iniciatives que permetin la conciliació de la vida

laboral i familiar i alhora puguin prevenir situacions de risc social.

• Impulsar programes i actuacions adreçades a la prevenció en l’espai de la primera

infància per reforçar les relacions intrafamiliars i detectar situacions de risc i aïllament

social.

• Oferir el recurs/ajut socioeconòmic necessari a aquelles famílies amb dificultats a fi de

que els seus fills/es puguin participar a les activitats de lleure normalitzades i

organitzades per les diferents institucions o entitats ciutadanes, afavorint així la seva

integració social.



PRESERVACIÓ FAMILIAR   

Programes de capacitació parental que permeten reforçar als pares i mares en el seu rol
educatiu fent de la seva experiència una vivència positiva.

Es duen a terme diferents projectes dinamitzats per professionals de serveis socials:

ÀMBIT FAMILIAR

CRÈIXER FELIÇOS EN FAMÍLIA per a famílies amb fills/es de 0 a 5 anys 

APRENDRE JUNTS, CRÈIXER EN FAMÍLIA per a famílies amb fills/es de 6 a 12 anys 

VIURE L’ADOLESCÈNCIA EN FAMÍLIA per a famílies amb fills/es adolescents

PROGRAMES ADAPTATS/ PILOT creats segons grups de població diana específics 

CURS 2016-17:

• 11 grups

• 147 participants



“LO MARRACO”, SERVEI 
MATERNO INFANTIL  MUNICIPAL 

El Servei Materno Infantil Municipal “Lo Marraco”
és un servei d’atenció als nens i nenes de 7
mesos a 3 anys i a les seves famílies.

Aquest servei té com a finalitat facilitar unes
pautes sanitàries, educatives i afectives que
optimitzin el creixement i les relacions
familiars.

Servei d’acompanyament i reforç en
competències parentals de les famílies:

o Educació Materno-infantil

o Organització llar

o Coneixement recursos ciutat

o Espai compartit

ÀMBIT FAMILIAR

Curs 2016-2017: 39 infants
39 famílies



Equip especialitzat en l’atenció a infants en
situació d'alt risc social.

Realitza diagnòstic, propostes de mesures i
seguiment de les mateixes.

Finalitat: preservar l’infant en l’entorn familiar. Si
s’escau, proposen mesures substitutòries de la família
a l’administració competent.

EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència)

Casos atesos: 529 (curs 2016-17)

ÀMBIT FAMILIAR



Es considera de fonamental importància donar suport i potenciar la participació amb les

entitats de l’àmbit de l’educació en el lleure infantil, amb l’objecte d’impulsar, coordinar les

actuacions en aquest àmbit i de possibilitar un espai de treball i d’intercanvi comú, amb la

finalitat de:

• Donar a conèixer i promoure activitats/accions educatives treballant conjuntament

amb les entitats de lleure de la ciutat per tal de diversificar i millorar l’oferta educativa

i de lleure infantil.

• Detectar necessitats socials en cada una de les zones d’intervenció i plantejar

projectes per donar-hi resposta i dinamitzar els recursos de la zona.

• Oferir espais de reflexió i debat per a les diferents entitats que treballen en l’àmbit de

la infància i adolescència a nivell territorial.

• Donar suport logístic a les diferents entitats que treballen en projectes d’infància i

adolescència en risc.



COMISSIÓ ESCOLA I ENTORN

 Òrgans de participació i coordinació en xarxa a nivell territorials que impliquen:

 Existència de 5 Comissions Escola i Entorn: Balafia, Secà, Pardinyes-Democràcia, 
Bordeta i Cappont-Magraners

 Existència de 3 PDC:  

Casc Antic, Mariola- Blocs i Pius XII-Escorxador

 Participació de 169 entitats veïnals, escoles, entitats d’infància i adolescència, 
serveis i institucions.

Intercanvi 
d’informació i 
experiències

Detecció de 
necessitats 

Realització 
d’accions 
conjuntes



SUBVENCIONS: CESSIÓ D’ESPAIS

Cessió d’espais municipals a les entitats de la
ciutat que no disposen d’infraestructura
pròpia on poder desenvolupar les seves
activitats.

Convocatòria de subvenció dins el Pla
Estratègic de subvencions municipals.

Beneficiaris: 8 entitats i 10 projectes.

Import total: 14.375€

RELACIÓ ENTITATS

ASSOCIACIÓ VEÏNS PIUS XII

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT

ESCLAT

PLANÇÓ

SALUT MENTAL PONENT

ASSOCIACIÓ REINTEGRA

ASSOCIACIÓ AGIPA

ASSOCIACIÓ CARDIOPATIES CONGÈNITES

ENTITAT EQUIPAMENT CEDIT

Col.lectiu d’iniciatives juvenils
contra l’Atur CIJCA

Centre Obert el Mercat
Centre Obert el 

Trampolí

Promotora Social-PROSEC Ciberaula Gairoles-UEC

Fundació Champagnat Centre Calidoscopi



L’aposta de l’Àrea per la implantació de serveis i recursos d’educació

en el lleure als barris de la ciutat respon a la importància que es vol

donar a l’atenció educativa dels infants i adolescents, especialment a

aquells que es troben en una situació més vulnerable. Es pretén:

• Potenciar aquells serveis i recursos de lleure que realitzen una tasca

preventiva amb la intenció de millorar el desenvolupament de les

capacitats i habilitats dels infants i adolescents atesos.

• Oferir una alternativa educativa en el lleure per a infants i

adolescents, facilitant la seva socialització, aprenentatge d’habilitats i

competències socials.

• Prevenir i detectar situacions de risc social en infants i adolescents.



EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER A TOTHOM

Programa adreçat a infants i adolescents que vol garantir una educació en el lleure
normalitzada i integral, independentment de la seva situació sociofamiliar i
econòmica.

Es compta amb el suport i col·laboració de la xarxa de recursos i serveis en el lleure de
la ciutat. Aquests ofereixen un nombre determinat de places i facilitats econòmiques
per tal de facilitar l’accés a les seves activitats.

Nombre places/beques ofertades per la Xarxa d’entitats de lleure 

Curs  escolar: 12 

Període estiu:102



EDUCASPORT

Projecte que proposa activitats esportives d’equip adreçades a infants de 8 a 16 anys de
tots els barris de la ciutat.

El projecte contempla dues activitats: “Temps Esport” i “Temps Educa”.
“Temps Esport” entès com l’activitat essencialment esportiva. Aquets entrenaments
setmanals es complementen amb “Temps Educa”, espais de sensibilització i xerrades
educatives.

:

Curs 2016-17: 233 participants

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aScu7t2l&id=2CB215608CEE4EB12E6D7FC18D740D65E13EF169&q=dibuijos+jocs+esportius&simid=608015517612770955&selectedIndex=70
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aScu7t2l&id=2CB215608CEE4EB12E6D7FC18D740D65E13EF169&q=dibuijos+jocs+esportius&simid=608015517612770955&selectedIndex=70


XARXA DE  SERVEIS  D’INTERVENCIÓ  SOCIOEDUCATIVA  I CIBERAULES 

:

Què són els Serveis d’Intervenció Socioeducativa?

•Els centres són serveis diürns preventius de prestació bàsica garantida, fora de l'horari escolar, que
donen suport, estimulen i potencien el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l'adquisició d'aprenentatges bàsics, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones
ateses. Serveis adreçats a infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys.

Què són Ciberaules?

•Projecte en xarxa impulsat per Fundació “la Caixa” en col·laboració amb les administracions locals
de diverses ciutats.

•Es tracta d’un un projecte innovador, de caràcter lúdic i educatiu, que té com a finalitat oferir un
servei d’atenció als infants, amb la finalitat de contribuir a la socialització i la maduració dels infants
en un entorn d’educació no formal.



XARXA DE SERVEIS INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA I CIBERAULES 

SERVEI GESTIÓ PLACES CAPACITAT 16/17

Servei Intervenció Socioeducativa Pas a 

Pas (Mariola)

Fundació
Champagnat 

40 80 123

Servei Intervenció Socioeducativa 

Companyia (Centre Històric)

PROSEC 30 75 99

Servei Intervenció Socioeducativa 

Remolins (Centre Històric)

PROSEC 20 50 64

Servei Intervenció Socioeducativa 

Mercadet (Bordeta)

Salesians Sant Jordi 20 40 58

Servei Intervenció Socioeducativa Gínjol 

(Balàfia)

Fundació
Champagnat

20 40 56

Ciberaula Municipal Gairoles Municipal 20 60 53

Ciberaula Municipal Moreres Municipal 20 60 64

TOTALS CO I CIBERAULES MUNICIPALS   170 405 517

Centre Obert Calidoscopi  Fundació
Champagnat 

40 40 45

Centre Obert Mercat  Salesians Sant Jordi 80 80 65

Centre Obert Trampolí Salesians Sant Jordi 20 20 33

Centre Obert Pare Palau Ass.Esclat Santa 

Teresina 

80 80 89

TOTALS CO NO MUNICIPALS 220 220 232

TOTALS 390 625 749
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PROJECTES D’ENTORN

Els projectes d’entorn tenen com a objectiu principal respondre a les demandes educatives del territori
tenint com a població diana els infants, adolescents i joves que viuen una situació de risc o tenen risc de
viure-la. Mitjançant un equip específic d’educadors/ers d’entorn, es proposen:

• Itineraris de carrer, projectes en medi obert i accions comunitàries

• Projectes grupals i plans de treball individuals

• Treball amb entitats

Curs 2016-17: 650 participants



CAIXA PROINFÀNCIA
Programes en conveni amb l’Ajuntament de Lleida

• Programa impulsat des de la Fundació Bancària “la Caixa”.

• Model d'acció social i educativa integral per millorar les oportunitats dels nens i nenes
i les seves famílies, mitjançant recursos i suport econòmic.

• Territoris: Mariola i Zona Nord Est (Balafia, Secà i Pardinyes).

• Programes específics:

REFORÇ ESCOLAR

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

SUPORT FAMILIAR

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA PERSONAL I FAMILIAR

PROMOCIÓ DE LA SALUT

PROGRAMES  ESPORTIUS

Beneficiaris/es: Nord–Est : 124 infants / 50 famílies

Mariola: 99 infants / 40 famílies

INVULNERABLES: Mariola. Impulsat per Generalitat de Catalunya amb Fundació Rosa Oriol -
Sor Lucia Caram, Fundació Futbol Club Barcelona i Fundació Bancària “la Caixa”. 



infanciaifamilia@paeria.cat

REGIDORIA DE POLÍTIQUES PER ALS DRETS DE LES 
PERSONES

ÀREA D’INFÀNCIA I  FAMÍLIA

RAMBLA FERRAN, 13 5ena PLANTA. 
Telf. 973- 70- 06-24


