Millorar les
condicions de
vida d’infants i
famílies
vulnerables

Centres Oberts

El Centres Oberts són programes de caràcter preventiu i d’enfortiment
familiar que atenen infants des dels 6 als 18 anys i les seves famílies, que
viuen en situació de vulnerabilitat social, mitjançant accions sòcioeducatives i compensatòries per tal de millorar les seves condicions de vida.
• Existeixen a Sant Adrià del Besòs des de 2003
i a Montcada i Reixac des de 2014.
• Acompanyem i potenciem el
desenvolupament personal dels nens.
• Es desenvolupen les habilitats necessàries per
a l’evolució de l’aprenentatge.

• Fomentem els hàbits saludables.
• Millorem els processos relacionals i de
socialització.
• Afavorim les dinàmiques familiars.
• Treballem en xarxa i incidim en l’àmbit
comunitari.

Com ho fem?
•

Oferint una atenció individualitzada i
seguiment als infants i famílies.

•

Proporcionant atenció grupal: dinamització d’activitats educatives, de creixement personal i de lleure, adaptades a
les necessitats detectades.

•

Fomentant la participació activa i implicació dels infants i les seves famílies en
els processos educatius.

•

Espai de mediateca i berenar.

•

Espai de trobada, formació, orientació i
suport a les famílies.

•

Casals durant els períodes de vacances.

Les nostres xifres
• Participants: atenem anualment 70 nens i nenes i les seves respectives famílies.
• Nivell de satisfacció:
 Els infants valoren del centre la relació
afectiva que estableixen amb l’equip
educatiu, i amb els seus companys.
 Els infants expressen que han millorat en
l’àmbit escolar i que des que assisteixen al
centre se senten més contents i feliços. “Ens
ha ajudat a créixer”.
 Valoren com a molt positiva l’oportunitat de
conèixer els diferents recursos de l’entorn i
els processos de participació i autogestió en
les activitats programades.
centreobert@aldeesinfantils.org

 Les famílies valoren el Centre Obert com un
recurs de suport, assessorament i acompanyament en relació a la cura i educació
dels seus fills, i també com un espai on
compartir experiències i aprendre amb
altres famílies.
 El veuen com un espai positiu per a ells i per
als fills, com a suport escolar i alternativa
d’oci educatiu.

cofontpudenta@aldeesinfantils.org

