
La Residència de joves de Sant Quirze del Vallès neix de la necessitat
d'abordar més específicament l'atenció a l'adolescència. L’objectiu és
acollir joves que es troben en situació de vulnerabilitat per tal
d'impulsar el seu desenvolupament integral mitjançant l’acolliment en
entorns familiars i enfortir les seves xarxes familiars i socials.

Treballem pel desenvolupament tant físic com
emocional i l’autonomia dels joves de 14 a 17
anys i ho fem amb eines que serveixen per
enfortir les seves xarxes familiars i socials.

Ajustem les nostres intervencions segons el
perfil de cada noi o noia que ens arriba des de
l’administració, amb edats que van des dels 14
als 18 anys.

squirze@aldeesinfantils.org

Les nostres xifres

Com ho fem?

Residència de joves

• Fomentem l’autoconeixement i l’autono-
mia dels joves, amb sortides per tal de
conèixer recursos formatius i laborals
com el Saló del Ensenyament, inscrivint
tots els majors de 16 anys al Servei
d’Ocupació, cercant el recurs educatiu
més adient segons les característiques
de cada jove.

• Promovem el treball de la Intel·ligència
Espiritual: mitjançant sortides amb la
natura, sortides culturals, treballar
perquè els joves puguin saber “parar”
amb la meditació abans de la blea, hem
realitzat un mandala a la biblioteca,
treballant per poder realitzar un taller
dels somnis amb els joves.

• Motivem els joves per a realitzar
activitats en el seu entorn, com ara
activitats en relació amb el medi
ambient o accions de voluntariat.

• Enfortim la xarxa familiar dels joves, en
coordinació amb el Programa de Família de
l’Aldea Infantil, estimulant la col·laboració
amb els educadors i les famílies.

• Ampliem els seus coneixements i la seva
mirada, fent sortides dins i fora de
Catalunya: a altres aldees, a albergs, a la
natura o a la neu i sortides culturals per
veure teatre o escoltar música, gràcies a
l’ajut d’Apropacultura.

• Reforcem la seva formació, de forma que
tots els joves cursin recursos formatius, ja
sigui a Secundària, programes de formació i
inserció, Cicles Formatius i Escola d’Adults.

• Realitzem tallers interns i externs:
d’habilitats socials, de manualitats, vídeo-
vida, sobre temes afectius/sexuals i parti-
cipen en la comissió de Trànsit a la Vida
Adulta.

• Fem activitats extraescolars a l’entorn:
piscina, rugby, futbol, tenis taula, hip-hop,
gimnàstica artística, teatre musical i hípica,
gràcies a la col·laboració del centre.

Aspectes innovadors:
• Voluntariat al casal de gent gran del poble.
• Sortides culturals amb els familiars i joves

que ja han complert la majoria d’edat.
• Formació d’educadors en Mindfulness i

espai específic per a les dinàmiques de
relaxació i meditació.

 Treballem pel desenvolupament tant físic com
emocional i l’autonomia dels joves de 14 a 18
anys i ho fem amb eines que serveixen per
enfortir les seves xarxes familiars i socials.

 Treballem eines per a enfortir les xarxes
familiars i socials dels joves de la
Residència.

• Places: 7. Atenem anualment una mitjana de 9
joves. El temps d’estadamitja és de 2,5 anys.

• Sortida: per majoria d’edat, retorn familiar o
altres recursos.

• Treball familiar: al voltant del 40% dels
adolescents treballen amb el Programa de
Família, amb comunicació setmanal amb les
famílies, amb qui s’intenta la col·laboració
sempre que és possible.

Acollim els 
adolescents 
vulnerables i 
impulsem el seu 
desenvolupament 
integral


