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BUIDAT DE LA DINAMITZACIÓ PER A LA PRIORITZACIÓ DEL PLA DE TREBALL DE LA XIAM 

en el marc de les 

 

IV Jornades de Treball de la 
Xarxa d’Infància i Adolescència de Manlleu 

(XIAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de juliol de 2018 
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La dinàmica participativa 

Es va celebrar el segon dia de les IV Jornades de Treball de la XIAM (2 de juliol) entre les 9:00h i les 10:00h del 

matí a l’Auditori Roca del Museu Industrial del Ter. La dinàmica es va centrar en la priorització grupal de 

les accions que actualment formen part del pla de treball de la XIAM pels propers anys. 

Dinamitzadors: Xavier Millán i Pepa Lorite, tècnics de la Secció d’Infància i Famílies de la Diputació de 

Barcelona. 

 
 

Resultats de la priorització PUNTUACIÓ 

10.1. Fer convenis amb entitats de lleure i esportives del municipi. 18 

5.4. Mantenir, recuperar i incrementar recursos i altres professionals: TIS, Educadors de 
carrer, SAD infància, psicòleg Serveis Socials... 

16 

8.3. Capacitar i acompanyar les famílies. 16 

3.2. Impacte de la violència de gènere en els infants. 14 

7.3. Treballar els circuits de detecció i intervenció dels infants en situació de risc. 6 

5.5. Crear una borsa de voluntariat social adreçat a la infància i adolescència amb formació 

específica. Exemple: famílies de suport. 
5 

6.1. Definir en una taula tècnica: Urgència, Necessitats i Importància. 3 

4.1. Treballar i promoure aspectes comunitaris i grupals de l’escola dins les comissions 
socials. 

2 

4.3. Aconseguir la participació de més professionals a les comissions socials (EAP, Salut, 

Salut Mental, EAIA, Educadors de carrer). Fer monogràfics en casos greus. 
2 

8.4. Valorar la viabilitat que els ajuts econòmics vagin lligats a compromisos amb la societat. 2 

11.1. Comissió política-directiva que es pugui reunir periòdicament. 2 

3.3. Conèixer experiències d’altres llocs. 1 

3.4. Recull i actualització dels diferents protocols existents (absentisme, maltractament, 

violència de gènere,...). Fer un recull de diferents guies específiques de tots els àmbits 
(sanitaris, educatius, serveis socials, salut mental). 

1 

4.5. Iniciar les comissions socials a les escoles bressol.  1 

5.3. Infants expulsats en situació de risc. Respostes i coordinació (Guia d’actuació). 1 

1.2. Fer un document que reculli la normativa i el marc legal (general i local) i documentació 

vària (impresos, sol·licituds,...). 
 

5.1. Fer entrevistes conjuntes als centres i/o serveis socials i/o ambulatori.  

5.2. Valorar la intervenció en casos concrets de la Policia local i Mossos.  

6.2. Conèixer el RUMI, la Guia-protocol EAIA i el servei Infància Respon.  

7.2. Elaborar plans de millora dins les comissions socials.  

8.1. Fer un document de compromís amb les famílies des dels diferents serveis.  

8.2. Recollir idees d’altres llocs per treballar amb les famílies (banc del temps, la influència 
de les diferents esglésies,...). 

 

9.1. Millorar mancances del banc d’aliments SARRO: més productes , productes d’higiene 

personal i roba.. 
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10.2. Augmentar els plans d’ocupació pels adults per fomentar l’autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions del treball en grup 
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ACCIONS PRIORITZADES PEL GRUP 
COM O AMB QUINES ALIANCES? 

(Serveis, entitats... espais de treball caldran 
per impulsar les accions) 

3.2. Impacte de la violència de gènere en els 

infants. 

Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Igualada, 

Diputació, Professionals. 

És important fer un treball de prevenció des de les 

escoles amb el suport del Servei d’Atenció i 

Informació a la Dona (SIAD). 

Projecte ‘Escolta’ del Raval. 

4.1. Treballar i promoure aspectes comunitaris i 

grupals de l’escola dins les comissions socials. 
Exemple: Puig Agut, taller d’habilitats parentals. 

4.3. Aconseguir la participació de més professionals 
a les comissions socials (EAP, Salut, Salut Mental, 

EAIA, Educadors de carrer). Fer monogràfics en 
casos greus. 

Procurar que tots els serveis que participin en un 

cas, hi siguin. 

5.4. Mantenir, recuperar i incrementar recursos i 
altres professionals: TIS, Educadors de carrer, SAD 

infància, psicòleg Serveis Socials... 

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) d’Infància. 
Educadors de carrer. 

Tècnics d’Integració Social (TIS). 

5.5. Crear una borsa de voluntariat social adreçat a 
la infància i adolescència amb formació específica. 

Exemple: famílies de suport. 

Aprofitar el “Temps per Temps”. 

Entitats i serveis. 

Projecte Educatiu de Centre (PEC). 

7.3. Treballar els circuits de detecció i intervenció 

dels infants en situació de risc. 
Tallers informatius als claustres. 

8.3. Capacitar i acompanyar les famílies. 

Participació dins de l’escola. 

Des de tots els serveis: salut, serveis socials, 

centres educatius, etc. 

El 8.3. i el 5.4. estan mútuament relacionats. 

Donar especial rellevància al SAD. 

8.4. Valorar la viabilitat que els ajuts econòmics 
vagin lligats a compromisos amb la societat. 

Entitats de voluntariat, associacions (casals 
d’avis...), serveis socials. 

10.1. Fer convenis amb entitats de lleure i 

esportives del municipi. 

La discriminació i la marginació comencen a les 5h 

de la tarda i a les vacances. S’ajunten al carrer.  

Entitats de lleure, esportives, centres educatius, 

PEC. 

És un dèficit manlleuenc. A nivell de Consell 

Comarcal s’estan fent accions que no arriben a 

Manlleu. 

PEC. 

Observació general:  
Es destaca la importància del compromís polític ferm per realitzar amb èxit les accions proposades per la 

XIAM.  
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Annex 1. IV JORNADES  DE TREBALL 
2 de Juliol_9:00h a 10:00h Dinàmica de grup 

XARXA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE LA POBLACIÓ DE MANLLEU (XIAM) 
Objectiu Temps Descripció Metodologia Recursos 

 

Presentació 

 

Explicació 

de la 

dinàmica i 

divisió en 

grups 

 

(Plenari)  

 

10’ 

 

09:00h 

09:10h 

 

Qui som?  

Presentació dinamitzadors 

 

Què farem? 

Ens dividirem en grups de 8-10 persones. Cada grup haurà de: 

1) Fer una priorització individual sobre les accions de la XIAM. Hauran de triar les 5 accions de 
treball prioritàries. Ho faran repartint punts: el 5, el 4, el 3, el 2 i l’1. 

2) Consensuar una priorització grupal sobre les accions de la XIAM. Partint de les reflexions 
individuals, hauran de proposar com a grup, les 5 accions prioritàries. Si els hi sobra temps, 
podran reflexionar sobre com o amb quines aliances (serveis, entitats, espais de treball, etc. 
fora bo impulsar les accions que han triat). 

3) Es triarà 1 portaveu de cada grup. 
Després, es farà una posada en comú dels resultats. 

Per on comencem? 

Es dividiran els assistents en grups. 

 

Explicació oral  

 

DIN-A3 

Accions 

 

DIN-A3 

Gràfic grau 

d’execució 

del catàleg 

Treball 

individual 

 

10’ 

09:10h 

09:20h 
Els participants de manera individual, realitzen la seva priorització d’accions.  

 

Fitxa 

Graella 

individual  

Bolígrafs 

Treball en 

grup 

 

25’ 

09:20h 

09:45h 

Els participants reflexionen en grup i realitzen la seva priorització d’accions.  

Els últims minuts triaran un portaveu. 

  

Debat  

Graella 

grupal  

Bolígrafs 

Gomets 

Posada en 

comú  

(Plenari) 

 

15’ 

09:45h 

10:00h 

El portaveu de cada grup traslladarà al plenari la seva priorització. 

Es farà recompte dels resultats obtinguts. 

 

Explicació oral  

DIN-A3 

Accions 
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Annex 2. Graella individual de priorització  

ACCIONS DELS DECÀLEG PUNTUACIÓ 

1. Coneixement 
entre els serveis 

1.2. Fer un document que reculli la normativa i el marc legal 
(general i local) i documentació vària (impresos, sol·licituds,...). 

 

3. Formació 
professionals 

3.2. Impacte de la violència de gènere en els infants.  

3.3. Conèixer experiències d’altres llocs.  

3.4. Recull i actualització dels diferents protocols existents 

(absentisme, maltractament, violència de gènere,...). Fer un recull 
de diferents guies específiques de tots els àmbits (sanitaris, 

educatius, serveis socials, salut mental). 

 

4. Coordinació 
serveis 

4.1. Treballar i promoure aspectes comunitaris i grupals de l’escola 

dins les comissions socials. 
 

4.3. Aconseguir la participació de més professionals a les 
comissions socials (EAP, Salut, Salut Mental, EAIA, Educadors de 

carrer). Fer monogràfics en casos greus.  
 

4.5. Iniciar les comissions socials a les escoles bressol.   

5. Perfils i treball 
en xarxa 

5.1. Fer entrevistes conjuntes als centres i/o serveis socials i/o 

ambulatori. 
 

5.2. Valorar la intervenció en casos concrets de la Policia local i 
Mossos. 

 

5.3. Infants expulsats en situació de risc. Respostes i coordinació 
(Guia d’actuació). 

 

5.4. Mantenir, recuperar i incrementar recursos i altres 

professionals: TIS, Educadors de carrer, SAD infància, psicòleg 
Serveis Socials... 

 

5.5. Crear una borsa de voluntariat social adreçat a la infància i 

adolescència amb formació específica. Exemple: famílies de suport. 
 

6. Detecció 

6.1. Definir en una taula tècnica: Urgència, Necessitats i 

Importància. 
 

6.2. Conèixer el RUMI, la Guia-protocol EAIA i el servei Infància 
Respon. 

 

7. Derivació i 
Intervenció 

7.2. Elaborar plans de millora dins les comissions socials.  

7.3. Treballar els circuits de detecció i intervenció dels infants en 
situació de risc. 

 

8. 
Corresponsabilitat 
de la família 

8.1. Fer un document de compromís amb les famílies des dels 

diferents serveis. 
 

8.2. Recollir idees d’altres llocs per treballar amb les famílies (banc 

del temps, la influència de les diferents esglésies,...). 
 

8.3. Capacitar i acompanyar les famílies.  
8.4. Valorar la viabilitat que els ajuts econòmics vagin lligats a 
compromisos amb la societat. 

 

9. Alimentació i 
higiene dels 
infants 

9.1. Millorar mancances del banc d’aliments SARRO: més productes 

, productes d’higiene personal i roba.. 
 

10. Eines de 
prevenció: 
activitats infants, 
joves i famílies 

10.1. Fer convenis amb entitats de lleure i esportives del municipi.  

10.2. Augmentar els plans d’ocupació pels adults per fomentar 
l’autoestima.  

 

11. Comissió 
política directiva: 
traspàs, retorn i 
seguiment de la 
informació 

11.1. Comissió política-directiva que es pugui reunir periòdicament.  
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Annex 3. 
Graella GRUPAL de priorització 
Indiqueu quin es són per a vosaltres, les 5 accions prioritàries de la XIAM. Poseu 5 punts a l’acció més urgent, 4 a la següent més urgent... 

PUNTS ACCIONS PRIORITZADES PEL GRUP 
COM O AMB QUINES ALIANCES? 

(Serveis, entitats... espais de treball caldran  
per impulsar les accions) 

5    

4    

3    

2    

1    
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Annex 4. DECÀLEG 

ACCIONS  OBSERVACIONS 

1.  
Coneixement entre  
els serveis 

1.2. Fer un document que reculli la normativa i el marc legal (general i 
local) i documentació vària (impresos, sol·licituds,...). 

Pendent actualitzar i complementar bloc. 

3.  
Formació professionals 

3.2. Impacte de la violència de gènere en els infants. 
Possibilitats de que facin la formació des del 
SIE d’ Igualada o des de la Diputació. 

3.3. Conèixer experiències d’altres llocs. 

A les II Jornades van participar els 
professionals de la xarxa d’infància d´Olesa   
de Montserrat. 

3.4. Recull i actualització dels diferents protocols existents (absentisme, 

maltractament, violència de gènere,...). Fer un recull de diferents guies 

específiques de tots els àmbits (sanitaris, educatius, serveis socials, salut 
mental). 

Pendent actualitzar i complementar bloc. 

4.  
Coordinació serveis 

4.1. Treballar i promoure aspectes comunitaris i grupals de l’escola dins 

les comissions socials. 

o Experiència actuació feta a l’escola 
Puig Agut. Xerrada alimentació.  
Taller pares i mares curs 2017-2018. 

o Programa Enxaneta. 

o Programa Invulnerables.  

4.3. Aconseguir la participació de més professionals a les comissions 

socials (EAP, Salut, Salut Mental, EAIA, Educadors de carrer). Fer 
monogràfics en casos greus.  

Depenent dels recursos de personal. 

4.5. Iniciar les comissions socials a les escoles bressol.   

5.  
Perfils i treball  
en xarxa 

5.1. Fer entrevistes conjuntes als centres i/o serveis socials i/o 

ambulatori. 
S’han fet per casos greus i concrets.  

5.2. Valorar la intervenció en casos concrets de la Policia local i Mossos. 

o Nous protocols per detectar la 
radicalització als centres educatius: 
Proderai 
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ACCIONS  OBSERVACIONS 

o Els professionals de les comissions 
socials podem proposar la participació si 
ho consideren necessari. 

o Formació específica per  professionals 
de serveis socials. Maig 2018. 

5.3. Infants expulsats en situació de risc. Respostes i coordinació (Guia 
d’actuació). 

 

5.4. Mantenir, recuperar i incrementar recursos i altres professionals: 
TIS, Educadors de carrer, SAD infància, psicòleg Serveis Socials... 

 

5.5. Crear una borsa de voluntariat social adreçat a la infància i 

adolescència amb formació específica. Exemple: famílies de suport. 
 

6.  
Detecció 

6.1. Definir en una taula tècnica: Urgència, Necessitats i Importància.  

6.2. Conèixer el RUMI, la Guia-protocol EAIA i el servei Infància Respon. 

o Taula indicadors de risc dins el 
document de comissions socials.  

o Xerrades dels professionals dels serveis 
socials als claustres dels centres 
educatius.   

7.  
Derivació i Intervenció 

7.2. Elaborar plans de millora dins les comissions socials. 
Ampliar  els  plans de treball conjunts a 
realitzar.   

7.3. Treballar els circuits de detecció i intervenció dels infants en situació 
de risc. 

Respectar circuïts i protocols establerts: 
protocol maltractaments, document de 
comissions socials, indicadors de risc... 

8.  
Corresponsabilitat  
de la família 

8.1. Fer un document de compromís amb les famílies des dels diferents 

serveis. 
 

8.2. Recollir idees d’altres llocs per treballar amb les famílies (banc del 

temps, la influència de les diferents esglésies,...). 
 

8.3. Capacitar i acompanyar les famílies. 

o Plans de treball familiars.  
o Seguiment i intervenció social, educativa 

i de salut.  
o Grups pares treball habilitats parentals. 
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ACCIONS  OBSERVACIONS 

8.4. Valorar la viabilitat que els ajuts econòmics vagin lligats a 

compromisos amb la societat. 
Voluntariat: horts, sarró... 

9.  
Alimentació i higiene  
dels infants 

9.1. Millorar mancances del banc d’aliments SARRO: més productes , 

productes d’higiene personal i roba.. 
 

10.  
Eines de prevenció: 
activitats infants, joves i 
famílies 

10.1. Fer convenis amb entitats de lleure i esportives del municipi.  

10.2. Augmentar els plans d’ocupació pels adults per fomentar 
l’autoestima.  

 

11.  
Comissió política directiva: 
traspàs, retorn i seguiment  
de la informació 

11.1. Comissió política-directiva que es pugui reunir periòdicament. 
Comissió creada, setembre 2015.  
Trobades a principi i final de cada curs 
escolar. 
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Annex 5. Grau d’execució del catàleg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


