PRESENTACIÓ
Projectes i serveis adreçats a la infància i l’adolescència i les seves famílies, que porten a
terme una atenció social i educativa no residencial en la comunitat de referència: escoles
bressol, centres oberts, espais familiars, ludoteques, casals d’infants, serveis d’atenció a la
sisena hora, serveis de teràpia familiar, serveis d’assessorament tècnic, atenció psicopedagògica en l’àmbit de l’educació formal, etc.

ESPECIALITATS
ESCOLES BRESSOL
Tenen com a principal ﬁnalitat l’acompanyament en el procés educatiu i de maduració
d’infants ﬁns a 3 anys des d’una vessant socioeducativa i amb una col·laboració estreta entre
l’escola i les famílies.
CENTRES OBERTS
Serveis d’atenció especialitzada de serveis socials municipals adreçats a infants i adolescents
de 3 a 16 anys i les seves famílies, que desenvolupen una intervenció educativa i social en
horari extraescolar amb l’objectiu de prevenir i detectar situacions de risc social, socialitzar i
integrar aquests menors i les seves famílies en la comunitat de referència i la xarxa social
normalitzada.
ESPAIS FAMILIARS
Van adreçats a infants i les seves famílies en l’etapa de petita infància (de 0 a 3 anys). Són
espais de trobada amb un ambient socialitzador i normalitzador adequats en què es
promouen dinàmiques que potencien les habilitats i capacitats dels infants i el rol
d’educadors dels pares i mares; així mateix, s’assessora les famílies en el desenvolupament
de l’infant.
LUDOTEQUES, CASALS INFANTILS, ESPAIS D’ACOLLIDA
Garanteixen una oferta sociocultural especialitzada i de qualitat per a nens, nenes i adolescents de 3 a 14 anys . L’objectiu és facilitar una atenció educativa en el temps de lleure des
d’una perspectiva global. Aquesta intervenció es fa de manera coordinada amb altres institucions, mitjançant activitats educatives i formatives fora de l’horari escolar.
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA (SIAP)
El Servei Integral d’Atenció Psicològica té com a ﬁnalitat oferir atenció psicològica especialitzada: Atenció psicoterapèutica adreçada a famílies amb conﬂictes especíﬁcs, servei
d’assessorament psicopedagògica a l’entorn escolar i Servei d’atenció psicològica a menors
tutelats i llurs famílies.

www.xarxagedi.coop
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SERVEIS
SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL
·CEIF Arraona de l’Ajuntament de Sabadell.
·CEIF Andreu Castells de l’Ajuntament de Sabadell
·CEIF Can Puiggener de l’Ajuntament de Sabadell
SERVEIS D’ESPAI FAMILIAR DE 0 A 3 ANYS I LES SEVES FAMÍLIES
·Servei maternoinfantil Nous Nius de l’Ajuntament de Premià de Mar.
·Servei d’atenció a la petita Infància “Petits i Grans” de l’Ajuntament de Granollers.
·Servei de suport a famílies Minuts Menuts de l’Ajuntament de Mataró.
·Servei infantomaternal municipal “El Racó” de l’Ajuntament de Canovelles.
·Espai Familiar Andreu Castells de l’Ajuntament de Sabadell.
SERVEI DE CENTRE OBERT
·Aula Oberta de l’Ajuntament de La Llagosta.
·Centre Obert Pont de la Cadena de l’Ajuntament de Molins de Rei.
·Centre Obert Casa Nostra de l’Ajuntament de Canovelles.
·Centre Obert Nord de l’Ajuntament de Granollers.
·Centre Obert Sud de l’Ajuntament de Granollers.
·Centre Obert Ponent-centre de l’Ajuntament de Granollers.
SERVEI DE LLEURE EDUCATIU
·Casal Infantil La Mina de l’Associació Casal Infantil La Mina.
·Acollida matinal del CEIP Mediterrània de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
·Ludoteca Toc-toc del Consorci del barri de la Mina.
·Casal d’infants diari de Teresa Altet de l’Ajuntament de Rubí.
·Casal d’infants diari de 25 de setembre de l’Ajuntament de Rubí.
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
·Servei d’atenció familiar a Mataró.
·Servei d’atenció a famílies nouvingudes a Canovelles i Granollers.
·Serveis d'assessorament psicopedagògic als CEIF (centres d'educació infantil i familiar)
Arraona, Andreu Castells i Can Puiggener de l'Ajuntament de Sabadell.
·Servei de suport psicològic al CREI (centre residencial d'educació intensiva) Castanyers
de la DGAIA de la Generalitat de Catalunya.

Total treballadors/es: 85 persones
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CLIENTS I COL·LABORADORS
CLIENTS
Ajuntament de Sabadell. Departament d’Educació.
Ajuntament de Rubí. Departament d’Educació.
Ajuntament de Rubí. Departament de Serveis Socials.
Ajuntament de la Llagosta. Departament de Serveis Socials.
Ajuntament de Granollers. Departament de Serveis Socials, secció d’infància.
Ajuntament de Canovelles. Departament de Serveis Personals.
Ajuntament de Premià de Mar. Departament de Serveis Socials.
Ajuntament de Mataró. Departament de Promoció Social.
Consorci de la Mina. Departament de Serveis Socials.
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Departament d’Educació.
Ajuntament de Badia del Vallès. Departament de Promoció Social.
Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. DASC.
Generalitat de Catalunya. Secretaria de Famílies. DASC.
Associació Casal Infantil de La Mina.
Diputació de Barcelona. Oﬁcina de Suport Tècnic als Serveis Socials.
Ajuntament de Molins de Rei. Departament de Serveis Socials.
COL·LABORADORS
Centre Cultural Gitano. Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
Biblioteca Font de la Mina.
Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí de la Llagosta.
IES Marina.
Escoles de la Llagosta: Joan Maragall, Les Planes, Sagrada Família.
Casal Infantil de la Llagosta.
Escola 25 de setembre de Rubí.
Escola Teresa Altet de Rubí.
Centre Cultural de Canovelles.
Auditori Can Palots de Canovelles.
Servei d’Esports de Canovelles.
Servei d’Infància i Joventut de Canovelles.
Ajuntament de Mataró.
CDIAP del Vallès Oriental a Granollers.
Centre Cívic Molins de Mataró.
Escoles de Granollers: Escola Lledoner, Escola Ferrer i Guàrdia, Escola Salvador Espriu,
Granullarus, Cervetó, entre d’altres.
Escoles de Canovelles: Escola Jacint Verdaguer, Congost i Pau Vila.
Escoles bressol de Canovelles: Marta Mata i Sant Jordi.
Centre residencial d’educació intensiva Castanyers.
CDIAP Vallès Occidental a Sabadell
CDIAP del Maresme.
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