
Des de 1972 a Sant Feliu de Codines, primera de Catalunya i de tot l’Estat,
l’Aldea atén infants i joves que es troben en situació de vulnerabilitat per a
impulsar el seu desenvolupament i autonomia, mitjançant l’acolliment en un
entorn familiar protector i l’enfortiment de les seves xarxes familiars i socials.

Pedagogia de la vida quotidiana: Amèrica, Euro-
pa, Oceania, Àsia i Àfrica són les llars que formen
l’Aldea. Cadascuna d’elles està composada per
un grup de nou infants, una figura de referència

estable (la coordinadora de llar) i cinc
educadors socials. Aquest equip vetlla per
l’educació i atenció de l’infant en la seva
globalitat.

aldeainfantil@aldeesinfantils.org

Les nostres xifres

Com ho fem?

Aldea Infantil SOS

Un entorn familiar 
protector per a infants en 
situació de vulnerabilitat

• Participació: els nens, nenes i adolescents de 
l’Aldea participen en la seva gestió a través de 
les assemblees mensuals.

• Natura Educa: els espais naturals de l’Aldea són 
posats al servei dels infants que hi viuen i de 
l’entorn realitzant activitats relacionades amb la 
natura i el medi ambient.

• Teràpies assistides amb animals.
• Recerca d’activitats innovadores per motivar 

l’èxit escolar.
• Celebració conjunta de festes significatives en el 

calendari: sentiment de pertinença.

• Trànsit a la Vida Adulta: treball amb els 
adolescents de tots els mecanismes que 
intervenen en els processos d’emancipació.

• Educació emocional, afectiva i sexual.
• Inclusió d’activitats que despertin la 

intel·ligència espiritual en cadascun dels 
infants.

• Treball educatiu amb les famílies dels 
infants des d’una actitud empàtica d’escolta, 
fomentant la confiança i reforçant el vincle 
familiar.

La pedagogia de la vida quotidiana a l’Aldea és
fonamenta en els següents principis:
• L’infant compta amb figures de referència

estables i una atenció individualitzada que es
concreta en l’acció tutorial.

• La creació i manteniment d’un entorn familiar
protector.

• Es treballa el vincle entre germans vetllant per
la no separació d’aquests.

• La participació de l’infant en la gestió de la llar.

Cada llar té un funcionament autònom, però
amb criteris comuns consensuats a la taula
de direcció, composat per les responsables
de les llars i la direcció de l’Aldea.

Comptem amb els principis teòrics i rectors de
l’organització Aldees Infantils SOS que es
vehiculen a través de les diferents comissions
transversals i les activitats que s’hi organitzen.

- Places: 45. Al voltant de 57 infants/any.
- Germans: un 64’4% dels infants forma part d’un 

grup de germans.
- Estada mitjana a l’Aldea: 3,5 anys. 

- Qualitat: l’Aldea compta amb amb la Certificació 
ISO 9001 des de juliol 2014 per l’empresa Bureau
Veritas, renovada amb les auditories 
corresponents, anualment.   

El Programa d’Intervenció Familiar de l’Aldea: 
Acompanya les famílies en tots els seus processos, reforçant la 
parentalitat positiva, per tal de restablir, mantenir i enfortir els vincles 
entre família i infant, tot incorporant les famílies en el treball educatiu 
quotidià. L’acompanyament es fa a través d’espais individuals d’escolta 
activa com l’espai Puff, però també a partir d’espais col·lectius, com les 
tertúlies familiars, “Trueque del Saber” i espai d’art teràpia.

L’Aldea com a comunitat educativa


