
2022_09_14_acta_grup_criança

Assistència: Laura (ASSIR), Alexander y Maria (CAP SF), Consol (Can Mariner), Belen
(Serveis Socials) Carol (CCivic), Maria (COS)

S’excusen: Judit i Ruben (CAP RF)

1. Mapeig de projectes i recursos
Reflexionem sobre la nostra proximitat del nostre servei/entitat al grup de criança i/o taula
de cures, així com a la resta d’entitats i serveis. Es presenten els projectes presents (info al
final de l’acta)

Acords:
- Enviar info per al nou programa continuat: es pot incloure directament en aquest

document
- Enviar info per al programa trimestral quan es torni a obrir el procés
- Refer el recull de recursos per la criança
- Àmbit infància està més vinculat a famílies, potser surten coses que es poden

treballar des d’aquest espai. Anem veient.
- Àmbit joves queda més separat, són altres necessitats i demandes. Caldria crear un

grup a part. A la propera reunió de criança convidar als APCs i veiem com podem
fer. És una necessitat que s’arrossega des de fa temps.

- Falta algú? Escoles? Escoles Bressol?

2. Escola comunitària de famílies

El 6 d’octubre comença l’edició adreçada a famílies amb adolescents:

Curs adreçat a famílies amb adolescents a casa. Formació enriquida per les aportacions d’un
equip multidisciplinar format per diferents professionals del barri.
Formació de 9h de duració organitzades en 6 sessions de 1h30h. Del 6 d’octubre al 15 de desembre.Els dijous
(quinzenal)

Cal inscripció prèvia a partir del 19 de setembre.
Inscripcions limitades.
css_sagrada_familia@bcn.cat

Els dijous de 17:30h a 19:30h

- Es farà difusió online, segurament no cal imprimir cartells.
- El curs l’imparteixen: psicòloga de serveis socials, treballadora social, educadora

social.  1 de desembre sessió on assistiran diferents recursos, també del grup de
criança per presentar recursos.

- Es farà a l’escola-institut Sicília

https://docs.google.com/document/d/199gUgN_p6STjpvellrDu0EJGYzip9f-JtYatS51QaGQ/edit?usp=sharing


- Ens falta algú que coordini la propera edició (0-6). Belen ha parlat amb l’educadora
de Fort Pienc i amb psicòloga del centre obert. Les podem convidar a la proerar
reunió per començar a treballar.

PROPERA REUNIÓ: DIMECRES 26 OCTUBRE A LES 13:30H A COS. (mantenim darrer
dimecres de mes, alternant COS i Can Mariner)

PDC Xarxa intercanvis (veure cartell adjunt)
- Banc de Recursos per la Criança
- Armari del Poblet
- Punt Circular de Roba
+ Bolquers (Espai 210)

Properament: moneda complementària per remunerar tasques de
cura

CSS Sagrada
Família

Individual: assessorament, informació i acompanyament en
processos vinculats amb la criança i les relacions familiars.

Comunitari: Grup Criança i Curs Famílies Adolescents (que ha
derivat en Escola Comunitària de Famílies)

Relació amb centres educatius

Espai Social
Torrent d’en
Mariner

Espai de joc lliure per a famílies amb criatures petites on compartir
experiències. Butaque sper lactància. Cubs i matalassos per
psicomotricitat.
Informació dels recursos del barri.

CAP Sagrada
Família

Grup de lactància

Altres CAP:
- Grup adolescents en situació de solitud. Es vol fer tot l’any.

Ampliar a joves 18-24 i també a les famílies per donar eines
de comunicació emocional

- Grup hàbits saludables (nutrició)
- Grup tabaquisme per mares, pares i joves

ASSIR DRETA
(CAP Roger de
Flor, Pare Claret i
Sagrera)

● Grups de preparació al naixement (mares i parelles)
● Grup canviem-ho (grup pares, noves paternitats, psicòleg

del SARA)
● GRup de suport emocional durant l’embaràs (mares amb

problemes emocionals, llevadora+psicòloga)
● Taller hàbits saludables durant l’embaràs
● Grup de postpart (mares, parelles i criatures)
● Grup de suport a la lactància (amb problemàtiques)
● Fent Tribu (grup de famílies monomarentals)
● Grup de preparació al naixement per a famílies queer.
● Taller de joves, tarda jove (espai de consulta)

Centre Cívic - De 0 a 3 infants en família



Sagrada Família - de 4 a 12 casal infantil (alguns dies amb famílies)
- petits divendres
- Conferències Parlem de la Infànica
- Tallers familiars
- Mostra de jocs i joguines
- Espectacles familiars
- Espectacles per a 0-3 i famílies
- Participació en projectes de territori-Districte

COS, cooperativa
de salut

Area gestació i criança:

Activitats gratuïtes:
- Grup alletament i criança - pell amb pell
- Maternitats dissidents: grup per a mares monomarentals,

parelles de dones, pares monoparentals i parelles d’homes i
altres diversitats de gestació i criança.

Activitats no gratuïtes:
● Psicomotricitat en família
● L’arribada de la regla: espai per a mares i filles a les que els

ha arribat la regla o falta poc.
● Psicología familiar, individual
● Acompanyament embaràs/part


