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EIX OBJECTIU 
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1.A. 1.1. Disseny, impuls i desenvolupament de mesures de millora (dimensionament, tipologia, accessibilitat i coordinació) del 
 necessitats bàsiques que es presten a les famílies amb menors al seu càrrec (alimentació, salut, escolaritat, lleure...).

1.A 1.2. Definició d'un catàleg de ciutat/territorial
famílies, considerat aquest com un instrument estratègic que, a més de la seva funció de difusió, sigui una eina dinàmica que
formular propostes de millora de les respostes existents o d'activació d'altres noves.

1.B. 1.3. Creació de la xarxa de petita infància i, en el marc d'aquesta, elaboració i posada en marxa d'una proposta conjunta de millora de 
 en la etapa 0-3 anys. 

1.B. 1.4. Ampliació, millora i coordinació de l'oferta a la ciutat dels 

1.C. 1.5. Visibilització i coordinació del conjunt de respostes en 
generant també propostes de noves iniciatives que s'haurien d'impulsar en aquest àmbit.

1.C. 1.6. Visibilització i coordinació del conjunt de respostes en 
 menors, generant també propostes de noves iniciatives que s'haurien d'impulsar en aquest àmbit, per garantir l’accés dels inf

1.C. 1.7. Visibilització i coordinació del conjunt de respostes existents en 
que s'haurien d'impulsar en aquests àmbits per garantir l’accés dels 
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 2.A. 2.1. Definició d'un model global d'atenció a la infància en risc

2.B. 2.2. Desenvolupament d'una metodologia de pla d'acompanyament i suport únic i compartit, 
amb infants i adolescents en situació de risc.

2.B. 2.3. Disseny i implementació d'un circuit i protocol d'atenció

2.C. 2.4. Realització d'un exercici d'anàlisi i valoratiu, a partir de la casuística atesa de menors en 
preventives que caldria contemplar, des dels diferents àmbits d'atenció, per evitar i/o disminuir aquest tipus de situacions.

2.D. 2.5. Creació de la xarxa de serveis d'atenció socioeducativa
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 3.A. 3.1. Elaboració d'una guia amb pautes orientadores
familiar que es realitzen des d’una perspectiva 

3.B. 3.2. Impuls d'una experiència pilot en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona,  a l'entorn de 
del seu ús per al lleure i el joc educador en aquest.

3.C. 3.3. Impuls d'una experiència pilot en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l'entorn de com incorporar la 
millora de la vida comunitària dels seus barris.

3.D. 3.4. Impuls d'una experiència pilot en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l'entorn de la creació 
d’ajuda mútua a les famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys

3.D. 3.5. Impuls d’una experiencia pilot en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l’entorn de potenciar 
proximitat per als menors, les quals puguin fer una 
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T T.A. T.1. Creació del "Observatori 0-18", a partir del qual disposar d'una plataforma dinàmica de coneixement compartit sobre la realitat de la infància i 
ciutat, i de seguiment de la seva evolució i tendències.

T.B. T.2. Disseny del "Programa municipal d'atenció a la infància, adolescència i família"
organismes municipals. 

T.C. T.3. Creació d'un banc de bones pràctiques 
transferència d'aquestes. 

T.D T.4. Disseny i impuls d'un projecte d'innovació,
expectatives, i orientar com incorporar noves estratègies i contextos d'intervenció
i la comunicació, l'oci, el vincle amb animals, etc.).

M E S U R E S  D ’ A C C I Ó  
Disseny, impuls i desenvolupament de mesures de millora (dimensionament, tipologia, accessibilitat i coordinació) del suports orientats a la cobertura de

que es presten a les famílies amb menors al seu càrrec (alimentació, salut, escolaritat, lleure...). 
catàleg de ciutat/territorial (amb dimensió interna i externa) del conjunt de serveis, projectes i actius comunitaris adreçats a infants, adolescents i

famílies, considerat aquest com un instrument estratègic que, a més de la seva funció de difusió, sigui una eina dinàmica que permeti, de forma permanent, valorar i 
formular propostes de millora de les respostes existents o d'activació d'altres noves. 

i, en el marc d'aquesta, elaboració i posada en marxa d'una proposta conjunta de millora de l'acompanyament a la criança

Ampliació, millora i coordinació de l'oferta a la ciutat dels suports orientats al reforç de les habilitats parentals (famílies amb fills i filles de 4

del conjunt de respostes en l'àmbit educatiu que cerquen l'equitat, la inclusió i l'èxit educatiu en entorns d'especial complexitat,
generant també propostes de noves iniciatives que s'haurien d'impulsar en aquest àmbit. 

del conjunt de respostes en l'àmbit de salut que, des d'una atenció integral, incorporen l'atenció a la salut mental i emocional dels
menors, generant també propostes de noves iniciatives que s'haurien d'impulsar en aquest àmbit, per garantir l’accés dels infants més vulnerables.

del conjunt de respostes existents en l'àmbit del lleure, l’esport i la cultura, generant també propostes de noves iniciatives inclusives
que s'haurien d'impulsar en aquests àmbits per garantir l’accés dels infants més vulnerables. 

model global d'atenció a la infància en risc compartit a la ciutat pel conjunt de membres de la xarxa. 

pla d'acompanyament i suport únic i compartit, per part de diferents serveis i entitats que atenen a la  mateixa família 
amb infants i adolescents en situació de risc. 

circuit i protocol d'atenció a infants i adolescents en situació de maltractament i abús. 

Realització d'un exercici d'anàlisi i valoratiu, a partir de la casuística atesa de menors en situació de risc o desamparament, orientador d'aquelles 
caldria contemplar, des dels diferents àmbits d'atenció, per evitar i/o disminuir aquest tipus de situacions. 

xarxa de serveis d'atenció socioeducativa a la ciutat per coordinar l'oferta existent i generar propostes de millora d'aquesta.

guia amb pautes orientadores sobre com incorporar la participació  real dels infants i adolescents en els plans de suport i 
que es realitzen des d’una perspectiva interserveis. 

en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona,  a l'entorn de la transformació de l'espai públic i la potenciació 
educador en aquest. 

en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l'entorn de com incorporar la participació dels adolescents en la
dels seus barris. 
en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l'entorn de la creació d'espais promotors de suport 

a les famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys 
Impuls d’una experiencia pilot en un barri/districte, transferible posteriorment a una altra zona, a l’entorn de potenciar figures comunitàries de referència
proximitat per als menors, les quals puguin fer una funció d'acompanyament d’aquests. 

, a partir del qual disposar d'una plataforma dinàmica de coneixement compartit sobre la realitat de la infància i 
ciutat, i de seguiment de la seva evolució i tendències. 

"Programa municipal d'atenció a la infància, adolescència i família", implicant des d'una perspectiva transversal i cooperativa al conjunt d'àrees i

 en l'àmbit de l’atenció als infants, adolescents i famílies que permeti, en el marc de la xarxa, l'intercanvi d'experiències 

projecte d'innovació, en l'àmbit de l'acompanyament a adolescents, a partir del qual explorar més i millor els seus interessos, necessitats i 
noves estratègies i contextos d'intervenció amb aquest col·lectiu (vinculats a l'art, l'esport, les tecnologies de la informació 

i la comunicació, l'oci, el vincle amb animals, etc.). 

PRIORITZACIÓ ORDRE 

suports orientats a la cobertura de 12 11 
(amb dimensió interna i externa) del conjunt de serveis, projectes i actius comunitaris adreçats a infants, adolescents i 

, de forma permanent, valorar i  
9 14 

l'acompanyament a la criança 8 15 
(famílies amb fills i filles de 4-18  anys). 18 6 

que cerquen l'equitat, la inclusió i l'èxit educatiu en entorns d'especial complexitat, 13 10 
que, des d'una atenció integral, incorporen l'atenció a la salut mental i emocional dels 

ants més vulnerables. 
10 13 

, generant també propostes de noves iniciatives inclusives 11 12 

20 4 
per part de diferents serveis i entitats que atenen a la  mateixa família  16 8 

8 15 
, orientador d'aquelles mesures 17 7 

a la ciutat per coordinar l'oferta existent i generar propostes de millora d'aquesta. 20 4 
plans de suport i acompanyament 14 9 

la transformació de l'espai públic i la potenciació  19 5 
participació dels adolescents en la 19 5 

d'espais promotors de suport informal i 14 9 
figures comunitàries de referència i de 16 8 

, a partir del qual disposar d'una plataforma dinàmica de coneixement compartit sobre la realitat de la infància i l'adolescència a la 22 3 
, implicant des d'una perspectiva transversal i cooperativa al conjunt d'àrees i 28 1 

en l'àmbit de l’atenció als infants, adolescents i famílies que permeti, en el marc de la xarxa, l'intercanvi d'experiències i la 8 15 
, a partir del qual explorar més i millor els seus interessos, necessitats i 

st col·lectiu (vinculats a l'art, l'esport, les tecnologies de la informació 
25 2 



 

 

Membres de la TIAB que 

M E M B R E  D E  L A  T I A B
Servei de Salut – Ajuntament de Badalona 
Servei d’Educació (Escoles Bressol Municipals) – Ajuntament de Badalona  
Servei d’Educació – Ajuntament de Badalona 
Servei de Cultura (Acció cultural, Territori, Biblioteques) – Ajuntament de Badalona 
Servei de Serveis Socials 
Servei de Joventut – Espai Jove La Morera 
Institut Municipal de Serveis Personals – Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)
Institut Municipal de Serveis Personals – Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
Institut Municipal de Serveis Personals – Escoles d’Educació Especial (E. Llevant i Maregassa)
Badalona Serveis Assistencials (BSA) – Àmbit Atenció Primària 
Badalona Serveis Assistencials (BSA) – CSMIJ Joan Obiols i Creu Verda 
 
Equipament Cívic de Pomar 
Escola Salvador Espriu 
Escola Planas i Casals 
Escola Sant Jordi 
 
Creu Roja Barcelonès Nord 
Fundació Catalunya La Pedrera (Espai Centre) – Programa d’acompanyament per a l’èxit educatiu.
Fundació Espai Natura i Joventut 
Fundació Salut Alta 
Fundació Germina 
Fundació Carles Blanch 
Fundació Salut Mental Catalunya (Xarxa Joves) 
Fundació Aldees Infantils SOS 
Fundació Secretariado Gitano 
Fundació Pere Closa 
FAMPAS Badalona 
Casal dels Infants per a l’Acció Social als barris 
ISOM SCCL 
GEDI, gestió i disseny SCCL 
Fundació Vidal i Barraquer – Hospital de dia d’adolescents 
Salut Mental Barcelonès Nord Associació 
ASAUPAM 
Fundació Alcohol i Societat 
AMPA IES ISAAC ALBÉNIZ 
AMPA Escola Bufalà 
AMPA Escola Salvador Espriu 
Associació Orfeó Badaloni 
 
Consorci Badalona Sud 
Projecte ICI Badalona Sud (Fundació Surt) 
Xarxa Educativa Nova Lloreda 
 
Consell dels Infants 

 

Membres de la TIAB que han presentat prioritzacions   
 
 
 

M E M B R E  D E  L A  T I A B  

Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) 
Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) 

(E. Llevant i Maregassa) 

 

Programa d’acompanyament per a l’èxit educatiu. 

 

 

 
 
 
 

Àrees i organismes  municipals 

 

 
Serveis de la Generalitat 

 

 
 
 
 
 
 

Entitats 

 

Estructures diverses 
d’intervenció territorial 

 

Òrgans de participació 


