
 

PROJECTE FAMÍLIES - ALFABETITZACIÓ 
JUSTIFICACIÓ 
Necessitat d’intervenció en famílies i serveis del barri, per millorar la implicació en el procés 
educatiu dels seus infants. 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Projecte de continuïtat que pretén la intervenció en famílies i serveis del barri, per tal de millorar 
la comunicació i implicació en el procés educatiu dels seus infants, facilitant l’apropament 
mitjançant estratègies que els vinculin més als seus fills/es. 
 
OBJECTIUS 

• Unificar els criteris des de les diferents accions adreçades a famílies en els projectes del 
Pla Comunitari per tal de crear oportunitats i espais on les famílies puguin millorar la 
seva implicació en el procés educatiu dels seus fills/es en els diferents àmbits de la vida. 

• Consensuar criteris i accions de treball dels diferents projectes i/o grups de treball: 
immigració, infància,joves i educació, xarxa gitana, projecte esportiu, AMPA Rosa Sensat. 

• Interrelacionar i buscar espais on els diferents grups / projectes puguin compartir 
reflexions i estratègies. 

• Crear un grup de treball vinculat al treball amb famílies per la creació de línies 
consensuades 

• Treball de xarxa. 

DESTINATARIS 
Pares i mares que visquin al barri St Josep Obrer prioritzant els que tinguin fills/es que participin 
en projectes del Pla Comunitari 
TEMPORALITAT 
De gener de 2012 a desembre de 2012 
RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ 
Àrea Benestar Social – Regidoria de Serveis Socials 
Regidoria de Convivència i Immigració 
AGENTS IMPLICATS 
Grup de Treball Infància, joves i educació del  Pla Comunitari 
Grup de Treball d’Immigració 
Àrea Benestar Social – Regidoria de Serveis Socials 
Àrea d’Esports 
Escola Rosa Sensat 
AMPA Escola Rosa Sensat 
Promotor escolar 
RECURSOS NECESSARIS 
Recursos Humans 1 educadora social 1h/set de Serveis Socials 

2 voluntaris/es 1,30h/set 
RECURSOS COMPTABLES I PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
1 Educadora social 1h/set Serveis Socials  
2 Voluntaris/es 1,30h/set Escola Rosa Sensat/Pla Comunitari  
Material Fungible Pla Comunitari  
 
COST DEL PROJECTE - 


