
PROGRAMACIÓ EN CURS DE LA TIAB  

Ens posem al dia abans de marxar de vacances! 

PROJECTE  
“BARÒMETRE 2021 DELS DRETS DELS INFANTS A BADALONA” 

PROJECTE  
“ATENCIÓ EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ I MALTRACTAMENT” 

PROJECTE  
“MODEL D’ACOMPANYAMENT A FAMÍLIES” ALTRES ACTUACIONS EN PREPARACIÓ 

Hem prioritzat els quatre drets de la 

Convenció on focalitzarem aquest any el 

baròmetre (cobertura de necessitats 

bàsiques, salut mental, lleure educatiu i 

participació). Estem recollint dades per  

elaborar l’estat de situació en cada cas.   

Us demanarem ajuda aviat per conèixer la 

vostra visió al respecte, mitjançant un 

formulari online, i desprès per debatre i 

ajudar-nos a fer propostes que incorporarem  

a l’informe final. 

Hem realitzat un treball de definició comú de 

conceptes clau que ens permeti construir una 

visió compartida, parlar un llenguatge comú i 

posar-nos al dia pel que fa al marc normatiu. 

Al setembre iniciarem una nova fase per 

identificar dificultats en l’abordatge en xarxa 

d’aquest tipus de situacions, a partir d’una 

metodologia pràctica de treball de casos. 

Capturarem tots els aprenentatges per 

compartir-los també amb tots i totes vosaltres. 

Després d’un treball de definició conceptual 

comú, hem acordat els elements a definir del 

model i tot allò que volem conèixer a l’entorn 

de les necessitats de suport i 

acompanyament expressades per les 

famílies i sobre les experiències existents en 

aquest àmbit. Després  de la cerca 

d’informació i d’un primer exercici de definició 

del model, us convidarem a debatre amb 

nosaltres en un Foro que organitzarem per 

contrastar i enriquir la feina feta. 

 Dissenyar un sistema d’avaluació de 

l’experiència dels equips de projecte 

durant aquest primer cicle de treball i  

 d’intercanvi d’aprenentatges entre aquests. 
 

 Posar en marxa un espai periòdic 

d’intercanvi d’experiències entre els 

diferents membres de la xarxa.  
 

 Exploració de la situació actual de les 

estructures territorials que treballen  

 per a la infància,  per tal de fer-les visibles i 

orientar adequadament una estratègia que 

reforci la seva vinculació amb la TIAB . 
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