
El Programa millora el benestar dels infants i joves acollits en família
extensa, assegurant l’èxit de l’acolliment en un entorn protector i segur,
mitjançant l’acompanyament, orientació i recolzament als nuclis acollidors, i
especialment als infants de 21 municipis de la comarca del Vallés
Occidental.

L’actuació del SIFE es defineix com una
intervenció multi-dimensional, en el sentit que
intervenim de forma directa en diferents
nivells de sistemes de l’infant i l’adolescent, del
nucli acollidor i la resta de família extensa amb

els que tinguin o puguin tenir una relació
significativa, de la família biològica i del
context social i comunitari, en forma de
coordinació de recursos i cooperació entre
professionals.

sife@aldeasinfantiles.es

Les nostres xifres

Com ho fem?

Servei d’Integració en Família Extensa

El programa SIFE d’Aldees Infantils SOS realitza, en el seu compromís amb el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental i en el marc del projecte definit per la DGAIA, les següents activitats: 

Acompanyem les 
famílies a acollir 
els seus infants

SIFE

• Entrevistes de seguiment i suport.
• Visites a domicili.
• Acompanyament de les visites amb la família 

d’origen.
• Formació en habilitats parentals substitutives 

en situacions d’acolliment en família extensa. 
La formació es dissenya a partir de la 
proposta de l’Acadèmia SOS (Aldees Infantils 
SOS) i de la proposta presentada pel GRISIJ 
(UAB) en el Programa de Formació per a 
l’Acolliment en Família Extensa. 

• Grups de suport.  Els grups de suport són 
una de les activitats més valorades per les 
famílies que estan acollint un jove de la 
seva pròpia família (Montserrat, 2007).  

• Altres tasques, com facilitar l’accés i 
coordinar els recursos disponibles a la 
comunitat (ex. teràpia familiar, orientació 
psicopedagògica, etc.) o oferir espais respir, 
etcètera.

Número de nens i adolescents atesos

Nens Nenes TOTAL
0 a 2 anys 5 4 9
3 a 5 anys 6 8 14
6 a 8 anys 9 9 18
9 a 11 anys 11 16 27
12 a 14 anys 15 11 26
15 a 17 anys 17 16 33
Total 63 64 127

Parentiu 
acollidors:

Avis 65
Oncles 53
Germans 4
Cosins 5
Total 127

Coordinacions realitzades
Nº d’entrevistes amb nens i adolescents 388
Nº de entrevistes a famílies  acollidores 555
Nº de estudis realitzats Validats 2
Nº de estudis realitzats no Validats 0
Nº de estudis realitzats en curs 2
Nº  d’informes de seguiment 153
Nº de acompanyament a les visites amb 
família biològica

89

Nº de reunions de coordinació anuals 214
Nº  de reunions EAIA 149
Nº de reunions SSB 29
Nº de reunions Serveis educatius 87
Nº de reunions Serveis de salut 36
Nº de reunions Serveis de lleure    5
Nº  de reunions Serveis laborals 1
Reunions de coordinació Altres Serveis  8
Total 323

La nostra actuació és multidimensional, ja que intervenim de
forma directa en els següents nivells de sistemes:

 L’infant i adolescent.

 El nucli acollidor i la resta de la família extensa amb que 
tinguin o puguin tenir una relació significativa.

 La família biològica.

 El context social i comunitari, en forma de coordinació de 
recursos i cooperació entre professionals
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