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1. Introducció 

Aquest document és una memòria d’avaluació del Centre Socioeducatiu de l’any 2021. 

S'incorpora el segon i tercer trimestre del curs 20-21 (de gener a juny) , el Casal d’Estiu (juliol i 

agost)  i el primer trimestre del curs 21-22 (setembre-desembre). La memòria presenta una 

anàlisi qualitativa i quantitativa a partir de les dades recol·lectades amb els instruments de 

seguiment i avaluació. En la part qualitativa es fa referència a l’evolució de l’espai i 

l’organització realitzada, així com l’evolució del grup a partir de les observacions de l’equip 

educatiu. En relació amb la part quantitativa es fa referència a la tipologia del grup d’infants i 

famílies que participa en el centre i les seves característiques, així com dades en relació a 

l’assistència i al treball en xarxa.  

El projecte presentava inicialment dos espais diferenciats: el Centre Socioeducatiu i l’Espai de 

Joc.  Durant aquest any, s’han unificat tots dos espais, convertint tot el recurs en el Centre 

Socioeducatiu de la Fundació Albert, diferenciant els espais per edat, i mantenint objectius 

similars. 

El recurs s’ha adaptat a les necessitats observades i consensuades amb els referents socials del 

territori, incorporant més espais de reforç escolar i treballant la part emocional dels infants i 

les seves famílies des d’una perspectiva holística, donant cabuda al projecte F.A.S.E (Fundació 

Albert Salut i Educació). Des d’aquesta nova mirada, s’han incorporat espais osteopàtics així 

com serveis relacionats amb la salut (per ara, revisió dental i, pendent, revisió ocular i 

podologia). Aquest treball ha permès dur a terme derivacions a espais terapèutics, respectant 

els límits del recurs i aprofitant el treball en xarxa construït al llarg dels anys.  

El projecte comparteix espais amb la resta de serveis que formen part de la Fundació Albert: 

PAIDOS i FOB (Fundació Solidària d’Osteòpates de Barcelona). El Centre Socioeducatiu ha 

treballat de forma coordinada amb els Serveis Socials del territori, fomentant la coordinació i 

el treball en xarxa amb escoles, centres de salut mental (CSMIJ, CDIAP) i altres entitats socials 

(Fundació Esperança, Fundació Roure).  

Els espais s’han plantejat com un recurs que es converteix en lloc de trobada pels infants i les 

seves famílies per realitzar processos d’integració i socialització, esdevenint un servei que 

recolza la tasca feta amb les famílies des de les escoles i instituts, des dels Serveis Socials i des 

d’altres serveis especialitzats a l’atenció de la infància i l’adolescència. Des del recurs es 

treballa per acompanyar i donar suport a les  necessitats bàsiques de les famílies, al seu entorn 

emocional i l’estructura familiar que les envolta. Pels infants, el joc, l’espai lliure, l’oci de 

qualitat i els espais compartits amb la resta del nucli familiar, esdevenen espais, experiències i 

estructures bàsiques i necessàries per al seu desenvolupament. La missió educativa es basa en 

un acompanyament que motivi una transformació positiva i de millora per la família i, 

especialment en temps tan complicats com els d’aquest any, ha de ser un acompanyament 

acurat, sostenible i proper. 

Tot seguit es descriuen l’evolució del recurs al llarg del 2021. 
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2. Anàlisi qualitatiu dels Programes 

El curs 21-22 s’inicia basant-se en el PEC (Programa Educatiu de Centre) on es constaten 

quatre vies d’intervenció de les quals en surten les diferents programacions i activitats: 

ÀMBIT INDIVIDUAL ÀMBIT  

GRUPAL 

ÀMBIT  

FAMILIAR 

ÀMBIT 

COMUNITARI 

Programa de Treball 

Individual amb 

perspectiva global 

Programa de Salut, 

Alimentació i Higiene 

Programa 

d’Acompanyament 

Familiar 

Programa 

d’Apropament al 

Territori  

 Programa del 

Quotidià 

Programa Suport a 

Competències Parental 

 

Programa de  

Lleure i Joc  

Programa de 

Participació 

Programa d’Expressió  

Programa 

d’Acompanyament 

Acadèmic 

2.1 Programa Àmbit Individual  

El seguiment individual és el procés pel qual s’analitza la situació i circumstàncies de cada 

infant, alhora que es proposen els objectius a curt i llarg termini que estan units a una pauta 

d’observació trimestral, un seguiment tutorial i un PEIF (Projecte Educatiu individual i 

Familiar). Aquest es redacta en els casos de major intensitat, acordats entre l’equip en 

coordinació amb els agents derivants.  

Els processos de seguiment individual són avaluats de forma contínua. L’acció educativa amb 

cada infant i el seguiment individual a partir dels espais de tutoria, s’han de complementar 

amb un treball amb la família i la coordinació amb els agents socials i educatius que 

intervenen; només així es pot garantir  l’atenció integral dels infants, així com la millora de les 

mancances que es poden detectar. 

Els espais de trobada entre l’equip educatiu i la família són espais necessaris i ben valorats. 

L’objectiu és que esdevinguin espais de confiança, intimitat i confort entre ambdues parts. un 

vincle consolidat i, sempre que sigui possible, una presencialitat que apropa a les persones. 

Fins al mes de desembre de 2021 es van dur a terme un total de 121 espais de trobada. 
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D’aquests, 80 van ser acollides, i la resta, seguiment dels diferents casos, 41 tutories. Aquestes 

s’han dut especialment a partir de setembre de 2021, donada la situació de pandèmia que feia 

difícil la reunió amb famílies de forma presencial. 

2.2 Programes Àmbit Grupal 

Al Centre Socioeducatiu es treballa a partir de programes grupals. Les activitats que es porten 

a terme en el recurs, estan vinculades a algun dels programes. Sovint en una mateixa activitat 

es treballen aspectes de forma transversal entre els diferents apartats. Cadascun d’aquests 

s’adrecen a l’acció educativa amb els infants i té els seus objectius didàctics. Els programes es 

van treballar de la següent manera durant l’any 2021: 

2.2.1 Salut, Alimentació i Higiene 

Objectius:  

Conèixer el propi cos, saber tenir-ne cura i valorar-ho. 

Potenciar l’adquisició dels hàbits d’higiene, integrant hàbits concrets  arran del COVID19 

Desenvolupar una dieta equilibrada. 

Treballar la connexió entre ment i cos a partir de la relaxació.  

Incorporar activitats terapèutiques per acompanyar el desenvolupament  emocional dels 

infants. 

Validar i acompanyar a l’infant en el seu desenvolupament físic i mental. 

Acompanyar a Oferir recursos sanitaris (revisió dental, ocular, podologia)  

Metodologia: S’han dut a terme activitats dirigides a l’educació i promoció de la salut 

general, sobretot a partir de la situació de pandèmia. En relació amb l’alimentació i la higiene, 

els  infants berenen conjuntament. Des del curs passat, el berenar es dóna des del centre 

degut a l’empitjorament de les situacions econòmiques de les famílies. El protocol sanitari es 

dur a terme de forma sistemàtica: presa de temperatura, hidrogel, neteja de mans, 

mascareta, hidrogel i ventilació.   

S’han treballat aspectes vinculats a la cura i respecte d’un mateix, com a element de millora 

de l’autoestima: s’ha posat èmfasi en aquests aspectes, entenent que és un dels pilars per a 

gaudir d’una vida saludable, i potenciar el respecte per un mateix i vers la resta de 

companys/es.  

S’han programat i incorporat activitats com la relaxació, taller de Kung-Fu i expressió 

emocional, per seguir treballant la connexió cos-ment.  

Del total d’infants que han assistit al recurs durant el curs  2021  (107 infants) gairebé el 60% 

(64) han rebut tractament multidisciplinari (centre socioeducatiu+osteopatia) amb resultats 

ben valorats per les famílies i els infants; millora la concentració, dormen millor i mostren 

estats d’ànims més tranquils. L’equip de 40 osteòpates voluntaris atén de forma acurada i 
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professionals als infants i a les seves famílies.  

S’han dut a terme 34 tractaments dentals partir d’un conveni amb l’Hospital de Nens. 

Valoració: 

Es valora positivament el treball dedicat diàriament als aspectes relacionats amb el programa. 

La situació de pandèmia ha provocat un empitjorament en els estats de salut de les famílies: 

des de l’osteopatia es treballen aspectes relacionats amb el sistema nerviós, la psicomotricitat, 

els dolors musculars i les situacions d’estrès i angoixa. S’observa sobrepès per la manca 

d’exercici i situacions de malnutrició, amb infants en situació de desenvolupament físic que no 

creixen.  

Es valora que cal incidir en els aspectes de salut, en un moment on qüestions que no tinguin a 

veure amb la COVID19 es desplacen per un altre moment, com les revisions dentals i/o 

oculars. 

   

2.2.2 Programa del Quotidià 

Objectius:  

Adquirir hàbits d’ordre i neteja. 

Respectar els horaris, ser puntuals. 

Assumir responsabilitats dins del grup. 

Relacionar-se adequadament. 

Valorar coherentment l’actitud. 

Tolerar la frustració. 

Treballar aspectes de gènere i fomentar la coeducació a casa 

Metodologia: S’han incorporat hàbits quotidians estables i formatius, que s’emmarquen de 

forma transversal en els diferents programes dels espais. Es treballen de forma sistemàtica i 

pràctica per una major integració, des de l’espai d’acollida (novetats), als moments de transició 

(canvis) i a l’acomiadament (tancament). Cada espai, cada moment, permet treballar pautes, 

responsabilitats i hàbits bàsics per poder facilitar i millorar el desenvolupament dels infants i 

les seves famílies dintre del seu entorn. 
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Valoració:. S’observa millora en els “rituals” d’acollida i sortida així com en la integració de 

pautes i formes de fer dels diferents espais. Cal valorar el ritual com un acte ple de simbologia 

que avisa que alguna cosa ha passat, està passant o passarà. És per això que es dóna especial 

importància a aquests aspectes, ja que donen seguretat i tranquil·litat als infants; gràcies als 

rituals poden iniciar i tancar etapes i gaudir d’espais per escoltar-se,  per estar en silenci i 

imaginar. 
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2.2.4  Programa d’Expressió 

Objectiu:  

Canalitzar estats d’ànim, fomentar la reflexió i verbalització d’aquest 

Donar suport als processos d’aprenentatge i potenciar la creativitat 

Treballar el desenvolupament i potenciar la creativitat 

Desenvolupar l’esperit crític i afavorir la millora de processos de comunicació. 

Respectar les normes i respectar i compartir el material i l’espai amb el grup 

Tolerar la frustració i generar espais de debat 

Connectar amb experiències vitals i/o sensacions viscudes 

2.2.3 Programa del Lleure i el Joc 

Objectius:  

Respectar i compartir el material, respectant les normes de l’espai 

Acompanyar en aprendre a tolerar la frustració 

Aprendre a gestionar la competitivitat, l’empatia i el respecte 

Afavorir actituds solidàries i d’acceptació de la diferència, 

Fomentar una activitat voluntària, no productiva socialment i que produeix plaer i satisfacció 

pel simple fet de realitzar-la. 

Oferir espai segur amb recursos que permetin la lliure iniciativa dels infants. 

Metodologia: Es presenta una programació estable d’activitats i espais lúdics, que fomenti el 

desenvolupament integral de la persona a partir d’una activitat lúdica i creativa. Es promou el 

joc lliure i el dirigit, adaptat a les necessitats i característiques de cada grup i espai. 

S’ofereixen espais adequats, de qualitat i adients als diferents moments evolutius dels 

infants, amb un ampli ventall de jocs i joguines, potenciant el joc simbòlic, els materials 

naturals i els jocs creatius.   

Valoració: El treball es gestiona inicialment, tenint en compte els  diferents ritmes de cada 

moment evolutiu. Els jocs de taula,  les dinàmiques grupals, el joc de rol i el joc simbòlic 

(cuineta, disfresses, mercat, rols professionals….) ocupen la majoria dels espais de lleure i joc 

lliure. Les sortides i l’aprofitament dels espais lúdics del territori es fomenten.  
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Metodologia:  Els tallers es converteixen en recursos pedagògics que han complementat la 

tasca dels serveis. Esdevenen espais educatius on els infants han pogut  experimentar i 

incorporar, no només  nous aprenentatges, sinó també connectar amb les emocions, 

vivències i històrics familiars. Es fomenta la creativitat, l’autoconeixement i l’esperit de 

superació.  

Valoració: Durant aquest any no s’han pogut realitzar tallers externs a causa de la situació 

sanitària i s’han dut a terme de forma interna seguint la mirada metodològica esmentada.  

 

2.2.5 Programa d’Acompanyament Acadèmic 

Objectiu:  

Adquirir hàbits d’estudi i organització. 

Millorar la comprensió del llenguatge oral i escrit. 

Respectar el temps de deures i les normes de l’espai. 

Augmentar l’autonomia en la realització de les tasques escolars. 

Aprofitar un espai de qualitat, proper i tranquil, que fomenti el treball intel·lectual  

Coordinar-se amb l’escola. 

Metodologia: S’han ampliat els espais de reforç escolar, recollint la demanda de famílies i 

serveis socials. Es proposa un espai adequat perquè els infants puguin realitzar les tasques 

escolars. Hi ha un referent adult de l’equip educatiu que acompanya i dóna suport als infants 

que així ho requereixin. Es treballen hàbits com l’ordre, organització, la concentració i el 

suport mutu. Les hores dedicades  a aquest programa variaran en funció de l’edat dels infants 

i del servei. Els divendres, el grup de “Super Grans” permet un espai de 16.30h a 18.30h on 

també té cabuda un espai dedicat a finalitzar les tasques i/o preparar exàmens o projectes. 

Valoració: El reforç escolar s’ha vinculat de forma més concreta i amplia des de la situació de 

pandèmia. S'observen retards maduratius, manca de concentració i regressions conductuals 

que afecten també la part acadèmica i l’evolució a les escoles. Relacionat amb el reforç 

escolar, s’ha intensificat la coordinació amb les escoles i l’objectiu és treballar amb mirades i 

metodologies que es complementin. Els infants més petits no solen portar deures i es 

busquen tasques concretes per treballar aspectes relacionats amb l’escola. Ha millorat la 

relació amb les escoles,: la tendència a coordinacions virtuals, que eviten el fet d’haver-se de 

moure del lloc de treball, ha facilitat la tasca.   

 2.3 Programes Àmbit familiar 
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El treball a l’àmbit familiar es dur a terme confiant en les possibilitats de millora de les famílies, 

sent conscients de la dificultat de les tasques i del fet que es necessita temps per aconseguir 

canvis i millores. Forma part fonamental del procés de canvi i del procés educatiu dels seus fills 

i filles. A continuació es presenten els tres programes relacionats a l’àmbit familiar que, com a 

conseqüència de la situació sanitària, s’han vist limitades durant tot l’any. 

2.3.1 Programa d’Acompanyament Familiar 

Objectiu:  

Millorar la qualitat de l'atenció socioeducativa, afectiva  i física que els infants reben dels seus 

progenitors en el propi entorn familiar 

Identificar els potencials de la pròpia família. 

Acompanyar i responsabilitzar als pares en el seu rol educatiu 

Oferir o fomentar xarxes de suport (ajudar a crear-les). 

Detectar mancances i necessitats per poder fer derivacions a altres recursos 

Observar pautes de comportament entre pares, mares i fills/es i la seva evolució. 

Facilitar eines i habilitats als pares per millorar la seva relació amb els seus fills així com la seva 

cura. 

Oferir suport a les relacions familiars mitjançant l’adquisició d’hàbits d’estudi, higiene, 

alimentació, educació... 

Metodologia: L’acompanyament es treballa a partir de tutories individuals i d’oferir espais on es 

promogui la participació dels referents familiars. 

Valoració: S'observa una millora respecte a cursos anteriors i la valoració general és positiva. Les 

famílies mostren confiança i bon vincle amb el recurs. 
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2.3.2 Programa de Competències Parentals i Marentals 

Objectius:  

Reflexionar sobre  les capacitats marentals i parentals i buscar alternatives per millorar-les 

Fomentar espais que puguin formar part de la, moltes vegades, inexistent xarxa de suport de les 

famílies 

Oferir un espai on compartir angoixes i experiències per poder trobar formes per gestionar-les des 

de l’acompanyament, l’escolta activa i la comprensió. 

Metodologia: S’ofereix un espai grupal (Grup Pa tí)  que es dur a terme de forma quinzenal, amb 

una programació basada principalment en les necessitats del grup i dels seus/seves integrants. 

Durant l’activitat, les mares comparteixen amb l’equip educatiu experiències, impressions, 

neguits i altres qüestions relatives a la criança dels infants. Els espais es plantegen també per 

esdevenir grups de suport i ajuda mútua entre les famílies. 

Valoració: El Grup de Mares d’enguany s’ha dirigit a uns espais d’autocura física: “En 

Movimiento”, que es dur a terme a partir de l’atenció i direcció de  professionals de l’osteopatia. 

   

2.3.3 Programa de Participació 

Objectius:  

Treballar el sentiment de pertinença al recurs: fer-lo “seu” 

Escoltar i tenir en compte les propostes i opinions dels infants i les seves famílies per adequar 

els serveis a les seves necessitats 

Obrir una línia de treballar “assembleària” que pugui ser útil en el quotidià de les famílies 

Metodologia: Es portaran a terme dinàmiques que promouen la participació, perquè es 

converteixi en un element del quotidià del centre. Es vol treballar des de la participació 

directa de les famílies i els infants a partir d’assemblees. A partir de qüestionaris de 

satisfacció, es busca adequar les programacions generals a les necessitats i/o demandes de 

famílies i infants, tenint en compte recursos, capacitat del servei i aspectes educatius de les 

activitats demandades. 
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Valoració: La participació s’ha focalitzat a motivar l’assistència de les famílies després del llarg 

confinament i treballar les resistències lògiques després d’una situació semblant.  El canal de 

comunicació actual és el Whats App, amb el qual també s’han dut a terme activitats virtuals 

en els moments de confinament d’octubre a desembre.  

2.4 Programa Apropament al territori 

2.5. Programa d’Apropament al territori 

Objectius:  

Evitar situacions de risc. 

Conèixer diferents festes i activitats tradicionals. 

Apropar els infants i a les seves famílies als diferents recursos del municipi. 

Treballar el sentiment de pertinença al barri 

Metodologia: Informar sobre festivitats del barri, participar en aquestes, presentar activitats 

lúdiques, formatives i de suport, fer servir l’espai urbà com a espai de joc i lleure, 

promocionar les places i els parcs. Participació en les diferents xarxes del barri i/o taules 

veïnals. La ubicació en la realitat que els envolta és indispensable perquè els infants i les 

famílies siguin subjectes crítics. Engloba aspectes socials i culturals que es treballaran 

mitjançant sortides, excursions, participació en actes socioculturals del territori. 

Valoració: Es vol seguir motivant l’ús dels espais del barri així com mantenir i participar en els 

espais comunitaris. El treball en xarxa,  professionalment parlant , s’ha intensificat i millorat. 
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3.  Anàlisi de la participació i l’assistència a les activitats ordinàries 

3.1. Assistència general del recurs 

Enguany s’ha atès un total de 106  infants i joves distribuits de la següents manera: . Amb 

relació al gènere,  55 són noies i 51  són nois.  

 

Les baixes han augmentat degut a la situació sanitària. En total hi van haver 5  baixes durant el 

primer trimestre del curs 21-22 i un total de 21  baixes entre juny i desembre. Així, el total ha 

estat de 26 baixes.  

Motius de les baixes: 

Canvi de domicili: 8 infants 

Activitat extraescolar: 9 infants 

Dificultats per portar o recollir a l’infant: 5 

Manca d’interès: 4 

3.2 Tipus d’usuaris 

El recurs s’adreça a infants de 4 a 16 anys i a les seves famílies, especialment a les dels 

col·lectius més desfavorits i amb necessitat de suport educatiu i emocional. 

Procedència de les famílies 

De la mateixa manera que es donava el curs passat, els infants procedeixen majoritàriament 

dels barris de Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera, i el Gòtic, pertanyents al districte de Ciutat 

Vella. Hi ha un percentatge del 10% de famílies amb domicili a l’Eixample i al Raval. La distància 

física és una dificultat poc sostenible que porta generalment a la baixa de la família al recurs.  

En quant a les nacionalitats, es manté l’espanyola amb un 44,3 % com a principal. Destacar que 

la meitat d’aquest percentatge són infants de segona i tercera generació, d’origen Marroquí,  

però nascuts a Barcelona i amb nacionalitat autòctona. Es manté la riquesa de la barreja i la 

multiculturalitat.  
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Derivacions 

Els infants derivats al recurs directament per altres recursos han estat 72: el 86% des de 

Serveis Socials (62) Les 10 restants, han estat derivades des de les escoles (Baixeres i 

Cervantes) , Fundació Esperança i PAIDOS. El 85% de les famílies té seguiment de Serveis 

Socials per diferents motius i en diferentes intensitats. Les derivacions es treballen per dur-les 

a terme de forma oficial amb acollides conjuntes, però la situació de pandèmia ha fet 

impossible assolir aquest objectiu. Igual que en el curs passat, les famílies presenten diferents 

intensitats d’atenció amb els referents socials.  

3.3 Assistència Centre Socioeducatiu 

S’amplien les places de 70 (de gener a juny) a 76 places (a partir d’octubre). Es mantenen els 

criteris post-pandemics:  

➢ Grups de màxim 10 infants  

➢ Grups bombolla 

➢ Els infants han d’assistir sempre els mateixos dies 

➢ Hi ha un/a educador/a per grup 

➢ No hi ha contacte entre els infants i els responsables de diferents  grups 

➢ Cada grup té un espai concret que no varia al llarg del curs 

Així, el màxim d’ocupació és de 30 infants per tarda i un màxim de 76 infants en tot el recurs 

dividit de la següent manera: 
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GRUP DIES NOMBRE 

D’INFANTS 

PETITS 1 (4-6 anys) Dilluns/dimecres/divendres 10 

PETITS 2 (4-6 anys) Dimarts/dijous 10 

GRANS 1 (6-12 anys) Dilluns/dimecres 10 

GRANS 2 (6-12 anys) Dilluns/dimecres 10 

GRANS 3 (6-12 anys) Dimarts/dijous 10 

GRANS 4 (6-12 anys) Dimarts/dijous 10 

SUPERGRANS (12-13 anys) Divendres 8 

SUPERGRANS (14-16 anys) Divendres 8 

A la següent gràfica, es pot observar que el nombre d’infants atesos continua equilibrat i 

mantingut al llarg del temps, malgrat  les limitacions i la situació de pandèmia 
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L’assistència s’ha mantingut malgrat la pandèmia. L'assistència ha estat continuada, amb una 

lleugera baixada,  tenint en compte les situacions de confinament de les famílies per contacte 

i/o positius. 

 

Durant el mes de setembre no es va dur a terme atenció directa, ja que l’equip va ser renovat i 

es va aprofitar el mes per fer acollides a les famílies i iniciar el vincle de confiança amb el nou 

equip.  

4. Activitats extraordinàries, fora del calendari escolar 

S’han dut a terme activitats durant els mesos de juliol i agost (Casal d’Estiu i les colònies 

d’infants) i les activitats d’Hivern durant el mes de desembre. 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

NOIS NOIES TOTAL ASSISTÈNCIA OBSERVACIONS 

Casal d’Estiu 
Juliol 

5.7-29.7 

17 17 36 85% Places ofertades: 25 per mes 
inicialment, que s’amplien a 30 per la 
demanda de les famílies. Dos grups  
confinats i un total de 8 infants 
confinats al llarg dels mesos. Activitats 
lúdiques amb sortides a l’Aquarium, al 
Museu de la Xocolata, al CRAM i 
Rocòdrom La Foixarda. S’aprofita la 
piscina de l’Hotel H10 Itaca.  

Casal d’Estiu 
Agost 

2.8-26.8 

 

12 20 32 63% 

Colònies agost 

16.8-20.8 

15 14 22 
infants+ 

7 joves 

90% Places ofertades: 30. Els infants i joves 
gaudeixen d’unes colònies gratuïtes de 
la Fundació Pere Tarrés.  
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Activitat 
d’Hivern 

27.12-30.12 

  25 75% Places ofertades: 25. Un grup confinat. 
Taller de galetes, jocs al Parc de la 
Ciutadella, sortida al Rocòdrom i Caga 
Tió conjunt.  

5. Treball en xarxa amb els agents del territori 

L’objectiu continua sent el mateix que el curs passat: el fet que el recurs atén de manera 

prioritària i preferent infants i famílies derivats de Serveis Socials i per tant amb expedient 

obert o de seguiment per part d’aquests, fa  necessari un treball en xarxa constant. L’augment 

de les derivacions ha estat important, així com els casos atesos amb seguiment de serveis 

socials. La millora d’enguany ha estat la coordinació amb les escoles: la figura de l’educador/a 

social als espais escolars ha facilitat les derivacions directes i el contacte amb els i les diferents 

tutors i tutores. L’evolució es manté de forma positiva.  

 

En l’evolució dels últims 3 anys s’observa que es manté un nombre d’entre 27 i 25 infants (el 

23%) que arriben al centre sense derivació. Baixen enguany els casos derivats i en seguiment 

des dels CSS de Casc Antic, i pugen les famílies del CSS Gòtic així com les derivacions fetes 

directament des de les escoles.  

La participació del recurs a les Comissions de Casos de la XICA (Xarxa d’Infància del Casc Antic), 

així com en la Comissió Comunitària i en les Plenàries Trimestrals,  es valoren positivament.  

Des del mes de setembre, la Fundació Albert apareix com a corresponsable de la XICA 

juntament amb l’Associació Esquitx i Bayt-Al-Taqafa. També ha assumit la responsabilitat de la 

Comissió de Casos, oferint un espai mensual al recurs per treballar a partir de la metodologia 

de la Intervisió (cura entre els professionals a partir de compartir casos en seguiment). 

Les tutories virtuals amb tutors i tutores han augmentat a conseqüència de la situació 

pandèmica. Malgrat no ser presencials, els espais han estat de gran suport per poder dur a 

terme un treball conjunt i un bon seguiment de cada cas.  
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Igual que el curs passat, cal seguir treballant per aconseguir acollides conjuntes de les famílies 

usuàries així com un treball en paral·lel i compartit a l’hora de redactar els Plans Educatius de 

cada infant i família. Durant aquest any s’han realitzat mantingut les coordinacions externes 

amb els següents serveis: 

Centres Educatius Equips Bàsics de 

Serveis Socials i 

Equips d’Atenció a 

la Infància 

Espai de Treball en 

Xarxa 

Altres entitats del 

territori i ciutat 

CEIP La Salle Comptal CSS Casc Antic Plenàries XICA: 

referent Fundació Albert 

amb Associació Esquitx i 

Bayt Al Thaqafa 

Fundació 

Esperança 

CEIP Pere Vila CSS Gòtic Comissió de Casos 

XICA: referent Fundació 

Albert 

Fundació Roure 

CEIP Cervantes CSS Raval Sud/Nord Comissió Comunitària 

XICA: referent 

Associació Esquitx 

FOB 

CEIP Àngel Baixeras CSS Barceloneta Plenàries XIG: 

Xarxa d’Infància de Gòtic 

PAIDOS 

Escola Santa Dorotea CSS Eixample Dret  IMPULSEM 

CEIP Alexandre Galí  EAIA Casc Antic  Bayt Al-thakafa 

Escola Suris  

Escola Carlit 

CDIAP Ciutat Vella Hospital de Nens 

CEIP Parc de la 

Ciutadella  

 Palau Alòs  

(joves) 

Escola Sagrada 

Família 

Convent de Sant 

Agustí 
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Coordinacions amb Serveis Socials: Coordinacions a través de correu electrònic i telèfon. S’han 

dut a terme tres reunions de coordinació trimestrals. Les reunions i seguiment de 

casos/acollides i/o traspàs d’informació concreta, han estat de 35.  Augment de les derivacions 

i coordinacions més fluides i intenses. Bona valoració general. Participació en les dues 

plenàries de la XICA del curs 20-21 (març i juny). L’última sessió de valoració del curs va ser 

organitzada per CSS Casc Antic, PAIDOS i el Centre Socioeducatiu de la Fundació Albert. També 

es va participar en totes les Comissions de Casos i Comunitària de la XICA i , des del mes 

d’octubre de 2021, porta la referència de la Comissió de Casos la Fundació Albert. Participació 

d’aquesta en les dues Plenàries de la XIG (Xarxa d’Infància de Gòtic) així com en l’acte 

institucional on es va presentar la Guia de Metodologia de Treball de Casos en Xarxa.   

Bona valoració general i importància de mantenir les trobades amb la resta de professionals 

del territori. 

A banda de la participació de les dues Xarxes d’Infància, el recurs també s’ha incorporat a la 

Comissió de Festes del territori, participant en totes les convocatòries i en les activitats 

proposades. S’inclou en aquest espai la visita institucional al mes de desembre del Conseller 

d’Infància al recurs, amb una valoració positiva d’aquest. 

Coordinacions amb escoles: Difusió de projecte i coordinacions. Durant el curs 2021 hi ha 

hagut una millora important en el treball conjunt amb les escoles. S’ha contactat amb 

pràcticament tots els centres escolars del territori i/o on assisteixen els menors del centre. 

Amb la majoria, s’han pogut fer trobades virtuals que han facilitat treballar a partir de plans 

educatius individuals conjunts. Es destaca el treball conjunt amb els instituts, que fins ara no 

s’havia donat: INS Verdaguer i INS Pau Clarís. Es valora positivament les coordinacions i 

seguiment de casos amb l’escola Cervantes, l’escola Baixeres i l’escola Pere Vila. Amb altres 

centres fora del territori, com l’escola Santa Dorotea  o l’escola Carlit, també s’ha treballat de 

forma coordinada i eficaç.  

Coordinació amb altres recursos: Coordinacions per intercanvi d’informació i actualització de 

dades, derivació de casos i oferta de cada espai per possibles seguiments de casos conjunts 

amb Fundació Esperança..  Coordinacions i reunions amb els serveis de la Fundació Albert, amb 

un nombre total d’espais “formals” de 4 amb PAIDOS i de forma setmanal, amb FOB, 

mantenint una comunicació fluida i directa durant el quotidià.  

Coordinació amb l’Hospital de Nens per l’organització i realització de la revisió dental dels 

infants del centre, de PAIDOS, FOB i de la Fundació Esperança. Coordinació amb el 

Departament de Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés per gestionar les altes i evolució 

i desenvolupament de les alumnes de pràctiques: enguany hi ha hagut 6 alumnes de 

pràctiques.  

6. Conclusions 

6.1 Valoració i consecució dels objectius establerts 

Els objectius generals establerts en el PEC s’han assolit de la següent manera: 

Potenciar el desenvolupament integral dels infants, compensant els dèficits socioeducatius i 

afavorint l’assoliment d’aprenentatges: S’han treballat i marcat els objectius segons les 

observacions de l’equip educatiu i del treball en coordinació amb la resta d’agents socials. La 
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situació pandèmica i postconfinament ha permès observar un empitjorament dels dèficits 

socioeducatius dels infants . Les situacions de pobresa s’han cronificat i/o empitjorat. El fet 

que s’atenguin a famílies on el vincle de confiança és sòlid i regular, permet un seguiment més 

concret i sostenible. Els diferents nivells amb relació als dèficits socioeducatius que es 

presenten en cada grup, fan que calgui treballar a partir de dinàmiques i estratègies 

individualitzades , fomentant en tot moment l’aspecte grupal del recurs. 

Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants i adolescents, 

prevenint i evitant les situacions de risc: L’objectiu s’assoleix des del punt de vista grupal. Es 

dintre de les activitats de l’àmbit grupal on es pot visualitzar l’espai que ocupa cada infant, 

com es relaciona amb els iguals i quina posició adopta enfront a l’adult. La mirada del/la 

professional no es concentra només en el individu sinó en tot el que passa dintre del grup: 

cada moviment, cada alta/baixa i/o cada canvi de referent, s’ha de treballar i permet oferir 

espais als infants per treballar aspectes relacionats amb el canvi, el dol, l’ansietat, l’abandó o la 

tristesa. El vincle treballat entre l’equip i els grups d’infants afavoreixen l’expressió i 

verbalització de situacions que afecten els menors i que poden ser treballades des del recurs.  

Fer partícip a les famílies  en els processos educatius dels infants i adolescents, orientant-los 

i recolzant-les en allò que requereixin i estigui dins de les possibilitats del recurs:  La situació 

de pandèmia, ha fet que s’hagués de tornar a crear i potenciar nous ponts entre famílies i 

recurs. Malgrat les limitacions, cal destacar la implicació general de les famílies, motivades i 

amb necessitat de ser recolzades i reforçades positivament, fet que han agraït i integrat.  

Participar en la vida comunitària del territori. S’ha millorat durant l’últim trimestre de l’any 

2021. Cal seguir treballant i mantenir la referència del recurs al territori. Compartir amb la 

resta d’espais d’acció social, escolar, lúdica i sanitària del barri és un guany per la ciutadania i, 

per tant, per les famílies ateses.  

De les millores propostes, destacar que s’ha aconseguit una millora i estabilitat en el nivell 

d’assistència, amb una mitjana del 75-80%, recordant que ha estat un any ple de confinaments 

i contagis per la COVID19. L’equip s’ha estabilitzat a partir del mes de setembre, amb la 

incorporació de dues noves educadores i la tornada al recurs d’una  treballadora  que estava 

de baixa maternal. Aquesta s’ha incorporat en un nou lloc de treball on dóna suport i fa de 

referent entre l’equip de FOB (Servei d’Osteopatia Solidària) i l’equip del Centre Socioeducatiu. 

El seu rol també permet tenir una persona de reforç a les tardes pels grups que així ho 

requereixin.  

L’espai de supervisió s’ha incorporat de nou des del mes de setembre, entenent la importància 

d’un espai de reflexió que permeti repensar les intervencions i que serveixi de cura per l’equip 

per a poder dur a terme una feina més acurada i de qualitat. Cal reprendre la redacció dels 

PEIF que, durant el primer semestre no es van poder redactar pels canvis d’equip i que durant 

el primer trimestre del curs requerien encara  l’observació inicial del nou equip. A partir de 

gener de 2022 s’inicien les redaccions pertinents. Malgrat aquest punt, cada infant presenta 

una observació trimestral completa on es fa seguiment del cas i es marquen objectius a 

treballar.  
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8.2 Millores pel curs vinent 

De cara al curs 2022-2023, s’han marcat com a millores: 

Mantenir el nivell d’assistència  

Incorporar els objectius treballats als PEIF en el quotidià i incloure les mirades del 

diferents recursos que atenen a la família 

Promoure el recurs dintre del territori a partir de la participació en les diferents xarxes 

Incorporar una metodologia de seguiment i intervenció acurada i concreta de forma 

transversal 

8.3 Conclusió final  

Es manté la situació del curs passat amb un segon any marcat per la pandèmia. L’augment  en 

les necessitats de les famílies continua; les que eren vulnerables , en són encara més i hi ha un 

gruix de famílies que abans se sostenia amb certa precarietat i ara, ho han perdut tot. Ens 

trobem amb casos límits, on és bàsic poder treballar amb la xarxa del territori, aportant 

cadascú la seva mirada i el seu servei. Només així , podem arribar a acompanyar a les famílies. 

El F.A.S.E s’adapta a aquesta manera de fer; unir forces, crear convenis amb altres recursos i 

treballar plegats.   
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1. PRESENTACIÓ 

1.1. QUI SOM 

Som una institució sense ànim de lucre que té per objectiu impulsar l’osteopatia com a 

professió d’identitat pròpia.  

En el Servei d’osteopatia Solidari treballem amb l'objectiu d'oferir tractament a infants i adults 

vulnerables, en situació de risc d'exclusió social. Amb l’objectiu principal de millorar la salut i 

qualitat de vida d'aquestes famílies.  

Els nostres professionals, osteopates degudament acreditats, de manera voluntària fan 

possible que es pugui dur a terme el nostre principal objectiu, cuidar als nostres pacients. 

1.2.  BJECTIUS COM A FUNDACIÓ  

El nostre objectiu en la promoció del voluntariat, i és provocar un canvi estructural en la 

societat que passa per canviar o erradicar les causes estructurals que les provoquen. D'aquesta 

manera, una Fundació com la nostra es converteix en instrument de promoció d'una 

ciutadania participativa.  

El nostre treball consisteix en l'atenció a usuaris que en situació de vulnerabilitat, el nostre 

principal objectiu és lluitar per una transformació social que asseguri els mateixos drets per a 

tots els ciutadans i ciutadanes. Canviant les condicions socials, legals que regulen els Serveis 

assistencials i de salut que fan que existeix una diferència més que notables dins d'una mateixa 

ciutat entre col·lectius que parteixen d'una situació socioeconòmic desfavorit.  

Conscients de la importància de la feina dels nostres voluntari@s, busquem treballar de forma 

coordinada, creant sinergies amb entitats del territori. 

1.3. RAÓ DE SER  

El principal objectiu de la Fundació és fer arribar l’osteopatia el més lluny possible, i que acabi 

essent una pràctica de primera intenció.  

Per aquesta raó, la nostra feina no ha d'eximir, de cap manera, a les administracions públiques 

de garantir als ciutadans les prestacions o serveis que aquests tenen reconeguts com a drets.  

I és per aquest motiu que treballem de la mà d'entitats i organismes del tercer sector, privats i 

públics que ens fan arribar les derivacions de pacients en situacions vulnerables per tal de 

poder tractar-los i acompanyar en una millor la qualitat de vida, començant per la salut i 

l’acompanyament en el procés més personal, sempre amb d’altres fundacions i entitat que de 

manera coordinada fem un acompanyament molt acurat de cada un dels pacients que són 

atesos a la FOB.  

És per això que tenim el convenciment de que les sinergies que realitzem a través de convenir 

per tal de poder fer una feina conjunta són clarament positives per a tot el col·lectiu al que 

donem el servei, prioritzant el  benestar de les famílies que hi assisteixen. 
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2. SEGUIMENT DE CASOS 

2.1. TRACTAMENTS REALITZATS 2021  

Dins del projecte solidari es realitzant visites a diferents col·lectius que fan derivacions, el 

resum del les quals es descriu en les següents gràfiques: 

El total de visites realitzades durant l’any 2021 entre infants i adults ha estat de 968 en total. 

2.2.  TIPOLOGÍA DE PACIENTS 

Les següents gràfiques diferencien per grups d’edat i gènere als pacients tractats.  

Descrivim les diferents entitats amb les que treballem per valorar i evaluar la tipología de 

famílies amb les que treballem en el servei solidari, acompanyant de forma holística als 

pacients amb una mirada conjunta entre tots els professionals que els acompanyem, intentant 

evitar duplicitat de documentació, explicació de situacions i accés d’explicacions, la informació 

necessària ens arriba dels derivants, així s’agilitza el tràmit per a totes les entitats i les famílies. 

S’han  realitzat 561 visites durant aquest any 2021 a infants: 
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Els tractaments realitzats a adults augmenten degut a la demanda d’altres col·lectius que fins 

ara no havien fet derivacions, com ara entitats que treballen amb refugiats, salut mental i 

Serveis Socials d’altres territoris.  

La situació que esdevenen les famílies son molt diferents però amb unes similituds, es volen 

assolir fomentant la prevenció i sostenibilitat en el temps de les accions i treballant en xarxa 

amb els recursos del territori.  

S’han realitzat 407 visites durant l’any 2021 a adults: 
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Quadre de visites per gènere: 

 

3. ENTITATS DERIVANTS 

Quadre de visites per entitats derivants: 
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4. ESTADÍSTIQUES  

Durant aquest any s’han obert 88 dies amb assistència directa amb un total de 41  voluntaris.  

S’han fet un total de 984 visites entre els dos serveis (Adults i pediatria), amb un total de 172 

pacients nous. 

El tant per cent de les visites realitzades depenen absolutament de la disponibilitat dels 

voluntaris, amb els quals anualment es realitzen les agendes per facilitar als pacients i als/les 

Osteopates la vinculació en el projecte. 

Cada un d’ells tenen una implicació diferent, prioritzant la individualitat, el projecte té una 

durabilitat en el temps, i és per aquest motiu, que després de varis anys organitzar-nos per tal 

de poder arribar a més pacients s’ha valorat molt positivament  aquesta fórmula, on es valora 

una màxima implicació del voluntariat. 

5. PLA DE VOLUNTARIS 

La FOB disposa d’un pla estratègic de voluntaris amb finalitats formatives internes i amb una 

clara visió d’implicació dels mateixos per poder millorar la implicació de cada un d’ells i 

aconseguir més professionals que puguin implicar-se en el projecte. Amb l'objectiu de sumar 

recursos humans per arribar a més tractaments. 

PLA DE VOLUNTARIAT 

 

6. PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE 

La Fundació Albert actua amb total igualtat de gènere, tant amb les persones usuàries com 
amb els/les professionals, voluntaris i voluntàries. Des del projecte, incentiva la participació de 
dones i homes, donant suport a persones que es troben en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica, violència de gènere, monoparentalitat i/o absència de xarxa familiar i de 
suport. 

IGUALTAT DE GÈNERE 

http://fundacioalbert.org/wp-content/uploads/PDF/others/Pla-de-voluntariat-cat.pdf
https://fundacioalbert.org/wp-content/uploads/PDF/others/PLAN-DE-IGUALDAD-FUNDACIO-ALBERT.pdf.pdf
https://fundacioalbert.org/wp-content/uploads/PDF/others/PLAN-DE-IGUALDAD-FUNDACIO-ALBERT.pdf.pdf
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OBJECTIU  

L’objectiu és poder consolidar el servei i aconseguir oferir una atenció concreta en qualitat 

i  adequada en quantitat. El recurs funciona també com a ens derivant, de forma que, a 

partir  de l'observació osteopàtica, es pugui acompanyar a la família a altres  recursos 

referencials per a les famílies, com podòlegs, dentistes, oftalmòlegs o terapeutes.   

La finalitat és assolir objectius marcats de forma conjunta amb les famílies usuàries, 
acompanyant-les en els processos de criança, escolars i salut,  tenint en compte i treballant 
les manifestacions a través del cos de les emocions i les situacions d’estrès, abandó i/o 
maltractament que puguin patir les persones ateses. 

7. ACTUALITAT 

Després del confinament, la vulnerabilitat Barcelona a crescut, les estadístiques són clares i la 

realitat que estem trobant és devastadora.  

Ens cal una mirada molt més àmplia de la paraula vulnerabilitat; tenint present que la definició 

va més enllà de la "pobresa extrema" que normalment associem a la seva definició, volem 

demostrar que ja fa molt de temps que disposar d’una feina ja no és necessàriament sinònim 

de gaudir d'una situació econòmica còmoda.  

Seguim amb horaris que ja teníem durant l’any de la pandèmia degudes a les mesures COVID 

que s’han dut a terme per poder continuar amb el projecte, es fan canvis substancials i això 

queda reflexat en el número de visites permeses dins l’espai; 

- Màxim 3 osteopatas el mateix dia 

- Una hora de tractament  

- Ventilació dels espais (cada hora 5 minuts) 

- Baixes de pacients (positius o pendent de PCR) 

Això ha provocat una adaptació de la situació:   

El nostre acompanyament a les famílies fa un canvi i es reformula per tal de poder treballar les 

diferents situacions i casuístiques dels usuaris. Es crea un nou projecte entre les diferents 

entitats que treballem dins la Fundació Albert amb una clara missió d’acompanyament a 

infants i famílies 

8. PROJECTES DE MILLORA 

Des de la Fundació volem millorar i aprendre de les diferents situacions que ens trobem durant 

els curs i formular diferents manera de millora, per els/les usuaris/es i els/les voluntaris/es. 

- Gestionar i treballar perquè el seguiment dels casos, el traspàs d'informació i la 

transparència en les metodologies emprades siguin el més personalitzat possible i 

poder oferir un acompanyament adient.  

- Treballar per fomentar la igualtat i el dret a un benestar emocional i físic, sense 

que hi hagi cap discriminació per la situació econòmica, social i/o cultural.  
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- Treballar a partir d’una base de dades: eina transparent, transversal i 

autogestionada pels recursos que formen part del projecte, per facilitar les 

derivacions i oferir un servei fluid i pragmàtic.  

- Augmentar el nombre de voluntaris i voluntàries per tal de poder obrir més dies i 

atendre a més famílies. 

- Aconseguir que el projecte sigui sostenible en el temps, tant econòmicament com 

de gestió per assegurar la seva continuïtat. 
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PROJECTE FASE (Fundació Albert Salut i Educació) 

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

1.1 HISTÒRIC 

Durant l'any 2021 es van atendre més de 200 infants i famílies. Del total, el 85% són famílies 

derivades dels Serveis Socials i/o que tenen seguiment d'aquests o reben prestacions socials. 

Els perfils són diferents, però la majoria tenen característiques similars. 

1.2 DESENVOLUPAMENT  

El projecte FASE comença a desenvolupar-se amb el suport de tots/es els/les voluntaris/es i els 

educadors a la Fundació Albert. 

Cada recurs treballa des de la seva especialitat, però amb una mirada conjunta que basa l’èxit 

del procés de millora i/o canvi de les famílies quan són ateses des del punt de vista emocional i 

físic. 

La osteopatia com a facilitadora de la salut presenta molts beneficis. És un tipus de medicina 

manual que té en compte la globalitat de la persona dins del model bio-psico-social com un 

dels seus màxims principis.  

Les famílies amb les quals es treballa en aquest projecte presenten situacions en les que 

aquests sistemes es poden veure alterats i generar disfuncions que afectin a la seva fisiologia, 

podent-se generar  situacions de dolor, dificultat de concentració, problemes d’oxigenació, 

problemes digestius, etc.  

A partir de l’experiència i de nombrosos estudis definim diferents punts a tenir present: 

- Importància i relació entre salut i educació  (beneficis de l'osteopatia en l’Infant, 

repercussió en la millora escolar i emocional)  

- Relaxació general del SN (Sistema Nerviós) amb augment de la sensació de 

tranquil·litat. 

- Baixada de l’angoixa 

- Millora la concentració 

- Son més regular i millora del descans nocturn. 

- Augment de la capacitat d'autogestió de les emocions. 

S'evidencien les derivacions per part d’escoles del territori, amb una clara necessitat 

d’acompanyament a les famílies en situació vulnerable i des de la F.A (Fundació Albert) es 

treballa per reforçar el vincle amb els i les  referents derivants per poder dur a terme una visió 

més holística, transparent i transversal, on tots els equips de professionals que intervenen amb 

l’Infant puguin disposar de la màxima informació per treballar conjuntament l’acompanyament 

necessari. 

Tenint en compte aquest marc l’objectiu és  acompanyar a pares/mares  i infants oferint les 

següents respostes: 
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- Disminució del dolor a nivell múscul-esquelètic 

- Millor equilibri del sistema nerviós 

- Disminuir l’estrès i els sistemes de fugida, aquest equilibri permetria millorar la 

concentració, regular els patrons de son, disminuir molèsties digestives, millorar 

l’equilibri emocional, etc. 

- Millorar la oxigenació permetent un correcte desenvolupament a nivell 

neurològic/intel·lectual. 

Si s’aconsegueixen assolir aquests objectius o part d’ells, aquestes famílies tindran un punt de 

recolzament per poder fer front a les diferents situacions que els afecten.  

Com ara una millorar del rendiment escolar en el cas dels infants o permetre una millor vida 

laboral o gestió personal de la família en el cas dels adults.  

2. Tipus de participants 

2.1 Perspectiva intercultural 

A la Fundació Albert es treballa la diferència amb una base d’igualtat de drets i obligacions. Es  

valora la diversitat de cada persona, ja sigui pels orígens, contextos culturals o creença 

religiosa, entenent la diferència com un valor afegit i positiu. D’aquesta manera, s’incorpora 

una mirada real i pròpia  de la ciutat i ,sobretot,  del territori de Ciutat Vella. Els aprenentatges 

es valoren de forma bidireccional, mai des d’un únic punt de vista. El protagonisme de cada 

família i de cada professional és únic i innegable, valorant positivament tot el que cada 

persona pugui aportar i tenint en compte cada històric i circumstància que envolta la realitat 

d’aquesta.  

Es fomenta la inserció de les dones, tenint en compte no només la perspectiva de gènere, sinó 

també la cultural i religiosa, empoderant-les i treballant de forma paral·lela amb les futures 

generacions de nois i noies per prevenir situacions com les actuals.  

L’accés al centre està obert a cada persona, valorant la seva diversitat, interessos i 

motivacions: s’ofereixen espais de participació, relació, on generar vincles de confiança. També 

s’ofereixen espais que puguin donar resposta a situacions de desigualtat de coneixements, 

com ara, accions tecnològiques on, per la raó que sigui, hi hagi persones amb més dificultats 

que altres per poder accedir-hi. Accions i activitats relacionades amb la conciliació familiar , la 

relació intrafamiliar, els costums alimentaris o de vestimenta són espais on conflueixen els 

conceptes de diversitat, aprenentatge i interculturalitat.  

Durant l’any 2021 s’han atès persones de fins a 10 nacionalitats diferents, amb majoria 

d’origen de països com Marroc, Colòmbia, Pakistà, Perú o Venezuela. L’equip de voluntaris i 

voluntàries son de diferents nacionalitats; França, Itàlia, Argentina, Guatemala, Anglaterra. El 

projecte està obert a qualsevol persona que vulgui incorporar-se sempre que tingui la titulació.  

Les persones participants presenten diversitat d’origen, cultura i religió. En el quadre següent 

es poden observar les diferents nacionalitats, tenint en compte que el 62% de persones amb 

nacionalitat espanyola presenten en un 35% (més de la meitat) orígens diferents que 

enriqueixen la convivència.  



MEMÒRIA ANUAL 2021 
FUNDACIÓ ALBERT 

36 

 

2.2 Característiques 

El projecte es dirigeix a infants i joves de 4 a 16 anys i les seves famílies en situació de risc 

d’exclusió social i/o situació vulnerable. Es tracta de persones derivades per diferents agents 

socials de la ciutat de Barcelona, en la seva majoria, del districte de Ciutat Vella. 

Famílies que presenten situacions de: 

 -monomarentalitat 

 -violència de gènere 

 -desnonaments 

 -dificultats conductuals i/o acadèmiques 

 -bloquejos emocionals i dols no gestionats 

 -poca xarxa social i familiar 

 -situacions d’immigració  

 -atur i/o suport de prestacions econòmiques 

 -procés de nacionalització i tramitació de permís de treball 

 -soledat 

Els i les participants del projecte presenten pocs recursos per apropar-se a espais de cura i/o 
prendre consciència de necessitats concretes de salut que, si no es treballen, poden tenir 
conseqüències en el seu estat de salut com a adults o cronificar-se. Les persones ateses 
mostren  necessitat de ser escoltades, respectades i acompanyades.  

Es potencien les xarxes informals que es creen entre les famílies usuàries i se les fa partícip 
del projecte, preguntant per les seves necessitats i oferint recursos i espais que puguin ser 
demandes directes d’aquestes.  

Els objectius serien:  

 Acompanyar i atendre a infants, joves  i famílies del territori en situació de 
pobresa i/o situació de risc d’exclusió social. 

 Potenciar el desenvolupament integral d’infants, joves i  famílies  a partir 
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d’accions socioeducatives i osteopàtiques. 

 Promoure una atenció directa global, treballant les competències emocionals, 
acadèmiques  i socials 

 Oferir una atenció multidisciplinar, promocionant  el treball en xarxa  entre els 
recursos del territori d’acció social, educatiu i sanitària 

 Mantenir el compromís social de l'entitat com a agent de canvi i preventiu 

Els objectius es volen assolir fomentant la prevenció i sostenibilitat en el temps de les accions 
i treballant en xarxa amb els recursos del territori.  

El projecte FASE ha atès un total de 38 infants acompanyats per un equipo multidisciplinar 

format per educadors socials i osteòpates, principalment, amb una atenció acurada e 

individualitzada. 

Quadre dividit per gènere: 

 

Des de finals de 2021, el projecte compta amb  un grup d'osteòpates i una educadora social 

dedicats especialment a l’acompanyament d’ infants amb  les diferents necessitats.   

El període que es proposa és d’un període mínim de 6 mesos. Aquesta proposta es basa en 

l'experiència dels últims quatre anys i en les consultes a diferents professionals. L’objectiu és 

que esdevingui una intervenció eficaç i sostenible en el temps. Durant aquest període es visita  

regularment de forma osteopàtica a les famílies, pares/mares i infants, i es refocen les seves 

necessitats educatives 

3. SEGUIMENT DE CASOS 

Des del projecte es dur a terme un seguiment personalitzat de tots els infants i les seves 

famílies, sempre tenint present el context actual i valorant la implicació de les famílies. 

D’aquesta manera, es valora el seguiment tant osteopàtic com social per poder fer una feina 

més complerta i acompanyar de manera transversal en el creixement de cada un dels casos 

que hi ha  implicats.   

Amb la finalitat d’assolir objectius marcats de forma conjunta amb les famílies usuàries es 

redacten Plans Educatius Individuals i Familiars. L’objectiu és  acompanyar a les famílies  en els 

processos de criança, escolars i de salut, tenint en compte i treballant les manifestacions a 
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través del cos; emocions i situacions d’estrès, abandó i/o maltractament que puguin patir les 

persones ateses. 

Cada trimestre es dur a terme una Observació Trimestral on es valora l’evolució dels infants. 

Paral·lelament, amb els infants que formen part de l’estudi que es comenta en el següent 

punt, s’omplen amb adults i infants qüestionaris de valoració per seguir i concretar l’impacte 

de la doble intervenció.  

En tots els plans educatius es busca la implicació i coordinació de les entitats derivants així com 

dels recursos que acompanyen a la família. Aquesta, com a protagonista del procés, serà la que 

aprovarà o no el pla, podent incorporant o modificants els objectius i/o les estratègies 

emprades. 

4. ESTUDI PER VALORAR IMPACTE  

A setembre de 2020, observant l'empitjorament de la situació de vulnerabilitat de les famílies 

en risc social, es van iniciar les gestions per a dur a terme un estudi per valorar l’impacte real 

de les intervencions conjuntes de l’osteopatia i la intervenció socioeducativa. L'objectiu 

d'aquest estudi és el d'evidenciar els resultats observats per la Fundació Albert a partir de la 

combinació comentada de forma clínica. Amb el suport de l’Hospital de Bellvitge es genera el 

Comité Ètic corresponent per poder dur a terme l’estudi. 

S’incorpora una necessitat de mirada científica, més enllà del projecte per poder plasmar la 

feina que es realitza i valorar possibles millores. 

Els objectius de l’estudi es resumeixen de la següent manera:  

Objectiu primari 

Observar l'efecte d'una intervenció multidisciplinària: acompanyament social, reforç escolar i 

tractament osteopàtic. Mesurar el seu impacte en la qualitat de vida de nens/as amb risc social 

en edat escolar primària. 

Objectius secundaris 

 Observar si la qualitat de vida dels infants en els quals es realitza una intervenció 

osteopàtica a la família evolucionen més favorablement. 

 Observar si el nombre de sessions té algun impacte en l'evolució de la qualitat de 

vida dels nens. 

 Observar si l'edat és un factor influent per a la capacitat de millora dels nens. 

 Observar si hi ha factors de confusió que influeixin en l'evolució dels nens. 

 Observar si hi ha una millora del dolor, en els nens que el refereixin. 

 Observar si hi ha una millora en els diferents motius de consulta. 

S’inicia l’estudi al setembre de 2021 amb la recollida de dades d’infants i famílies (25 en total ) 

amb una petita entrevista explicant el compromís i els testos que hauran de passar durant 

l’any en curs. 

Dins de l’estudi de casos es realitza seguiment a 24 infants amb diferents casuístiques que 

valoren el seu estat emocional, social, i de salut, del qual s’extraurà informació per poder 

plasmar estadísticament les dades i acompanyament que es realitza des del centre.  
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La intervenció social i osteopàtica s’inicia a l’octubre entre l’equip educatiu i el dels i les  

osteòpates  voluntaris. 

L’estudi es dur a terme durant el  curs escolar 21-22. Un cop es tinguin totes les dades 

recollides,  s’extraurà tota la informació necessària per poder analitzar i exposar si realment hi 

ha hagut una millor substancial dels infants i les famílies. Això donarà informació per poder 

valorar les dues intervencions conjuntament i evidenciar o no,  la millora de qualitat de vida 

d’aquests infants. 

Aquest projecte suposa un canvi de perspectiva i una unió dels recursos socioeducatius i 

osteopatia que es vinculen per donar a conèixer de forma numèrica i valorar l’evolució dels 

infants tractats amb els diferents projectes.  

Número d’infants tractats dins l’estudi de casos dividits per gènere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total d’infants derivats a l’estudi un cop iniciat es produeixen 3 baixes, a un dels dos 

recursos, això significa que automàticament surten del projecte. Es supleixen les 3 baixes amb 

d’altres infants nous que entren durant el mes de novembre.  Del total d’infants que es troben 

dins de l’estudi, n’hi ha 10 que ja s'havien tractat anteriorment, els 14 restants s’inicien en les 

tractaments. 

El total d’adults pares/mare/ tutor/a  tractat dins del projecte estudi són 14. D’aquests i 

aquestes, el 92% són dones i el 7% homes.  

5. TREBALL EN XARXA 

El projecte té una funció de “pont”, de nexe d’unió que forma part de la justificació del 
projecte: oferir una atenció integral entre els diferents serveis a les famílies en situació de risc 
social. Les coordinacions principals són amb:  

Fundació Esperança (inserció laboral) 

Fundació Roure (projecte intergeneracional amb Centre de Dia, donacions de llibres i roba) 

Espai de promoció de salut (clíniques, hospitals): incorporació de convenis amb serveis externs 

públics i privats amb  l’objectiu de poder fer prevenció i derivació d’infants i/o famílies que 

requereixin de tractaments concrets. 
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 Hospital de Nens (dentistes) 

 Clínica Barraquer (oftalmòlegs) 

 Universitat de Podologia de Barcelona. (màster podologia infantil) 

 Psicoxarxa (Psicòlegs) 

El treball en xarxa es complementa amb la coordinació amb les escoles i instituts del territori 

(Baixeras, Pere Vila, Cervant, INS Verdaguer o INS Pau Clarís) i amb la participació en les Xarxes 

d’Infància de Casc Antic i Gòtic (XICA i XIG).  

6. PLA DE COMUNICACIÓ / DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

Acció comunicativa Missatge  Públic objectiu Producte  

Treball en xarxa amb 

els recursos socials  

del territori a partir 

de coordinacions per 

la derivació i/o 

seguiment de casos 

Intercanvi 

d'informació, 

concreció d'objectius a 

treballar amb les 

famílies, seguiment i 

cerca de metodologies 

del Treball de Casos 

conjuntes. 

Als agents 

socials del 

territori i 

entitats socials 

Reunions presencials, 

correus electrònics 

Participació presencial en la 

Xarxa d'Infància del Casc 

Antic  

Pàgina web de la Fundació 

Albert 

Difusió genèrica de 

les activitats i del 

projecte 

Donar a conèixer el 

recurs a famílies i 

infants per a promoure 

l’ interès pel projecte 

Infants i 

famílies del 

territori 

Reunions informatives 

Pàgina web de la Fundació 

Albert 

(http://fundacioalbert.org/)  

Mitjançant les xarxes 

socials/ Mailings 

Xerrades a l’Escola 

d’Osteopatia així com a les 

entitats socials de la ciutat 

amb el suport dels 

voluntaris i voluntàries que 

hi participen 

Difusió a través de 

xarxes socials 

Donar a conèixer la 

tasca dels voluntaris 

del projecte. 

Osteopates  Instagram  

Fundació osteopatía 

Fundació Albert 

Web FOB /F.Albert 

http://fundacioalbert.org/
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7. NOUS PROJECTES 

7.1 “EN MOVIMIENTO” 

S’incorpora projecte amb dues voluntàries fisioterapeutes que donen dos dies al mes classes 

de consciència corporal a dones per facilitar un espai de cura i relacions socials. Els objectius 

són:  

 Crear un espai d'un bloc de 40 minuts cada 15 dies, anomenat "En moviment", en la 

Fundació de Osteopatía de Barcelona, dirigit a totes aquelles persones  que són atesos 

en la FOB.  

 Generar una trobada des de l'activitat física i el contacte del cos amb un mateix, amb 

l'altre, així com amb l'entorn o ambient.  

 Desenvolupament de l'activitat física des de l'abordatge de qualitats físiques (força, 

flexibilitat, velocitat i resistència): un treball tant aerobic com anaeròbic, a partir del 

moviment com a eix central de treball.  

 Incorporació d'activitats lúdico-recreatives en connexió amb un mateix i amb els altres, 

i també exercicis meditatius i d'atenció al mateix individu com a unitat integral en les 

seves esferes física, mental, espiritual i emocional.  

 Oferir un lloc de confiança, confort i comoditat, amb ple desenvolupament de les 

seves qualitats com a persona, poden enriquir-se no sols físicament, sinó també com a 

ésser humà.  

"En moviment" té com a  objectiu esdevenir un complement i acompanyament al tractament 

osteopàtic que els i les pacients reben en la FOB, entenent que l'activitat física, amb tots els 

seus beneficis, també és un abordatge de tractament que aposta per una millora de la salut i 

de la qualitat de vida. 

Objectius específics: 

1. Millora de l'aparell respiratori, freqüència respiratòria, així com el sistema 

2. cardiovascular, rendiment cardíac i sistema de circulació tant vascular com limfàtica de 

3. retorn. 

4. Millora del consum metabòlic, així com del consum d'oxigen i eliminació 

5. del diòxid de carboni. 

6. Millora i desenvolupament del ritme i coordinació a partir del treball amb diversos 

7. elements de treball (música, materials, etc.). 

8. Exercicis d'adaptació de l'activitat física a les AVD (activitats de la vida diària) 

9. amb la finalitat de potenciar-les i facilitar el seu desenvolupament. 

10. Reducció de l'estrès tant físic com emocional. 

L'assistència de les dones a l’inici es força complicada, ja que moltes d’elles tenen petites 

feines d’última hora que fa que finalment no puguin venir a les sessions, tot i que a poc a poc 

es crea un petit grup de 6 dones que es vinculen i acaben motivades amb les classes. Es valora 

positivament el projecte, tot i que falta regularitzar l'assistència de les pacients. Es torna a 

oferir el mateix format de cara al primer trimestre de l’any. 
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7.2 TALLER EMPODERAMENT  

S’inicia projecte d’apoderament a dones monomarentals amb la col·laboració de l’entitat 

Impulsem, on es realitzen tallers monogràfics enfocats a les dones amb una clara visió 

d’apoderament, facilitador d’eines personals i socials, i amb una perspectiva de col·locació 

laboral a mig/llarg termini. El projecte consisteix en tallers fins ara amb una clara mirada 

masculina on les dones no hi tenen cabuda; fusteria, electricitat i reparació 

d'electrodomèstics.  

L’inici a l’octubre de 2021 es valora amb dificultats. El primer trimestre no acaba de 

funcionar per la manca d’implicació per part de les dones i les dificultats d’adquirir 

compromís amb la formació. S’observen errades en l’organització i falta d’acollida per part 

de l’equip i es valora la possibilitat de fer un canvi d'estratègia.  

Es reformula el projecte i es proposa una nova formació amb la mateixa finalitat però 

presentant canvis d’estratègia per part de l’equip i la coordinació, amb un temps d'acollida i 

acompanyament més personalitzat. 

Es realitzaran projectes monogràfics amb certificat de formació i duració de tres mesos, amb 

la possibilitat de triar diferents temàtiques. S’inicia la primera setmana de febrer i s’ofereix 

durant tot l’any natural. 

Es realitzaran valoracions conjuntes bi-mensuals amb els equips de cada una de les entitats 

derivants.    

11. PERSPECTIVES DE FUTUR  

Les principals perspectives són: 

 Esdevenir un espai d’acollida però també de derivacions, on les famílies 

puguin rebre suport en l'àmbit educatiu i de salut, complementant els serveis 

bàsics que donen suport a situacions de vulnerabilitat i/o situacions de risc 

social fomentant derivacions a altres recursos per cobrir el màxim de 

necessitats possibles. 

 Gestionar i treballar perquè el seguiment dels casos, el traspàs d'informació i 

la transparència en les metodologies emprades siguin el més personalitzat 

possible i poder oferir un acompanyament adient.  

 Treballar a partir d’una base de dades: eina transparent, transversal i 

autogestionada pels recursos que formen part del projecte, per facilitar les 

derivacions i oferir un servei fluid i pragmàtic.  

 Aconseguir desenvolupar nous projectes d’inserció vinculat amb les famílies 

monomarentals de FA i empoderar-les. 
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12. COST DEL PROJECTE 

L’autonomia del projecte (material, personal, serveis…) es manté actualment gràcies a la  

Fundació Albert com a mentor principal. Un dels objectius seria poder aconseguir  

subvencions públiques i/o privades per tal de que el servei sigui sostenible en el temps,  

mantenint la qualitat d’aquest i l'essència inicial del projecte: vincular sanitat i educació i 

trencant pautes històriques per un futur millor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es reben subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, pendent de presentar 

diferents subvencions a d’altres entitats públiques i privades per la sostenibilitat del projecte 

a llarg termini. 


