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1. Antecedents 

El gener de 2013, va néixer a l’Espai Jove Garcilaso del Districte de Sant Andreu el projecte 

Pròpolis. Aquest, va ser gestionat per l’entitat Fil a l’Agulla. El projecte va ser fruit d’una 

investigació amb molts agents implicats (joves, professionals, pares i mares...) i va tenir com a 

objectiu oferir a joves i adolescents les eines per millorar les seves habilitats personals i socials 

i fomentar el seu creixement personal. Pròpolis també tenia el propòsit de crear un model 

d’intervenció on els diferents nivells de la persona poguessin ser atesos de forma integral. La 

manera de treballar aquestes habilitats va ser mitjançant l’oferta de tallers, treball en grups i 

suport a altres activitats i campanyes de l’equipament juvenil. 

De la reflexió sobre com repensar i millorar el projecte, i l’esforç per adaptar-se a les diferents 

necessitats i demandes dels adolescents, sorgeix (maig 2013) un espai de consulta psicològica 

individual, com una eina més del projecte Pròpolis. Aquest espai d’escolta individual 

s’anomenà Aquí t’escoltem. 

Paral·lelament a això, l’Ajuntament de Barcelona estava en procés de posar en marxa un servei 

per atendre els adolescents de 12 a 20 anys (6 punts Aquí t’escoltem) i les seves famílies 

(1 Centre per a Famílies amb Adolescents). La creació d’aquest Servei respon a les prioritats del 

mandat expressades al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 i al PAM 2012-2015. El mes de 

novembre de 2013 s’aprova la “Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a 

adolescents i per a famílies amb fills i filles adolescents”.  El servei és impulsat i coordinat en 

un primer moment, per la Regidoria d’Adolescència i Joventut mitjançant la Direcció del 

programa d’Adolescència i Joventut de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.  

Els punts Aquí t’escoltem (ATE) són els primers en implementar-se. En primer lloc, s’inicia 

l’activitat a l’ATE Garcilaso durant el mes de maig de 2013, com a  prova pilot. A continuació, el 

mes d’octubre de 2014 es posen en marxa dos punts ATE més: 1 a l’Espai Jove Les Basses (Nou 

Barris) i un altre al Casal de Joves Palau Alòs (Ciutat Vella). D’octubre 2014 a juny 2015 

els 3 punts ATE estan en funcionament, gestionats per CJAS (Centre Jove Anticoncepció i 

Sexualitat)- APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears). Els punts ATE 

integren ja tant l’atenció individual com les activitats grupals. 

Els objectius que es  pretenen assolir amb el Servei ATE són: 

 Afavorir l’autoconeixement i la presa de consciència de si mateixos 

 Millorar la comunicació i l’expressió de les emocions 

 Millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits 

 Proporcionar experiències en un context grupal en les que es puguin viure la diversitat 

i el conflicte com un aprenentatge 

Per altra banda, el Centre per  a Famílies amb Adolescents (CPF) comença a funcionar a partir 

de juny de 2015, situat en un edifici de nova creació als Jardins de La Sedeta, al Districte de 

Gràcia. Amb aquest servei es pretén facilitar als pares i mares amb fills/es adolescents, un 

espai i recursos per enfortir les seves habilitats personals, cognitives, emocionals i 
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comunicatives, per tal que puguin redibuixar i trobar estratègies per a la funció parental 

durant l’adolescència dels fills. 

Els objectius a treballar des del CPF estan en consonància amb els dels punts ATE i són els 

següents: 

 Afavorir l’autoconeixement, la revisió i el reconeixement de la funció parental 

 Contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat 

 Acompanyar en l’exercici empàtic sobre l’etapa adolescent 

 Millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits millorant, si s’escau, les habilitats 

comunicatives. 

 Proporcionar experiències en un context grupal i/o individual en què es pugui viure la 

diversitat i el conflicte com una oportunitat d’aprenentatge. 

A finals de maig de 2015 s’inicia el període de gestió del Servei per a Adolescents i Famílies 

(SAIF) per part de l’empresa Iniciatives i Programes, S.L. El desplegament d’aquest nou servei 

inclou l’obertura de 3 punts ATE més (fins arribar als 6 punts) i l’inici de l’activitat al Centre per 

a Famílies amb Adolescents. 

El mes de març de 2017 es defineix un nou contracte per al servei que entra en vigor el dia 1 

d’agost. La durada de les prestacions s’estableix, com a màxim, fins el 30 de juny de 2019. La 

vigència del contracte es podrà prorrogar fins el 30 de novembre de 2020.  

Durant l’any 2018 el Servei ha estat gestionat per l’empresa: Iniciatives i Programes, S.L 

(Contracte 17001657).  

  

 Referents municipals: Isabel Pagés Font i Roser Latorre Lamesa  

 Direcció del projecte: Enric Miró Barreda 

 

 Direcció del Servei: Mariona Moratona Irla 

 Administració del Servei: Roser Francisco Gurguí 
 

 Educadora social CPF: Montserrat Pujol Morcillo 

 Educadora social CPF: Montserrat Farrés Marzà  

 Psicòleg CPF: Raúl Abril Adán 

 Psicòloga CPF: Lídia Cisteró Vilà 

 

 Educador ATE Garcilaso: Carlos Tomás Blanco 

 Educadora ATE Les Basses: Ona Camps Garcia  

 Educadora ATE Les Corts: Anna Xartó Toran 

 Educadora ATE La Fontana: Laura Ferrer Roca (fins  28/05/2018); Lucía Picazo Moyano 
(des de 28/05/2018) 

 Educadora ATE Casa Sagnier: Paula García Gómez 

 Educadora ATE Can Felipa: Eva Guillén Casanova (fins 09/01/2018); Isabel Jordà Lozano 
(des de 15/01/2018); Júlia Fernàndez Marquès (des de 19/12/2018) 

 Educadora ATE Boca Nord: Laura Ferrer Roca 

 Educador ATE Ciutat Vella: Jaume Clavé Escofet 

 Psicòloga ATE Garcilaso/Les Basses: Laura Jiménez Divins 
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 Psicòloga ATE Les Corts/La Fontana: Sara Gargallo Bayo 

 Psicòloga ATE Casa Sagnier/Can Felipa: Sandra Leyva Michot  

 Psicòloga ATE Boca Nord/Ciutat Vella: Nataxa Moreno Ruzafa 
 
 

 

2. Introducció 

La memòria que presentem a continuació és el recull de l’activitat desenvolupada des del  

Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF), gestionat per Iniciatives i Programes, S.L durant l’any 

2018. 

 

Es recullen i s’analitzen les dades principals de les accions realitzades en aquest període als 

Punts Aquí t’escoltem de Garcilaso (Districte de Sant Andreu), Les Basses (Districte de Nou 

Barris), Espai d’Adolescents Jovecardí/Casal de Joves Les Corts (Districte de Les Corts), La 

Fontana (Districte de Gràcia), Espai Jove Casa Sagnier (Districte de Sarrià-Sant Gervasi), Centre 

Cívic Can Felipa (districte de Sant Martí), Espai Jove Boca Nord (districte d’Horta-Guinardó), 

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves CIAJ (districte de Ciutat Vella) i també, al 

Centre per a Famílies amb Adolescents (Districte de Gràcia). 
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3. Els punts Aquí t’escoltem (ATE) 

3.1. Sobre els tallers i les activitats grupals 

A continuació es descriuen les diferents modalitats d’activitats grupals dutes a terme des dels 

punts ATE durant l’any 2018: 

 Activitats grupals ATE pròpies:  Són propostes dissenyades, desenvolupades i 

avaluades pels educadors/es dels ATE. Poden comptar amb la presència d’un 

tallerista especialitzat en la tècnica, que treballa conjuntament amb l’educador/a. 

En aquest cas, el disseny, desenvolupament i avaluació, es fa de forma conjunta. 

 Activitats grupals ATE compartides: Són propostes dissenyades, desenvolupades i 

avaluades per les /els educadors/es dels ATE, juntament amb altres serveis i/o 

professionals dels equipaments juvenils o de l’entorn en el que estan ubicats. 

 Activitats grupals ATE col·laboracions: Són un suport puntual que ofereix 

l’educador/a de l’ATE a un altre servei, entitat i/o professional, per tal d’incorporar 

la perspectiva de l’educació emocional a la seva tasca. 

 
A continuació es detallen les activitats grupals de les diferents modalitats que s’han 
desenvolupat a cadascun dels punts ATE durant l’any 2018. 
 
 

ATE Garcilaso 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

 
-JAC Joves Artistes Creant  propi - 8 
-Moviment i emoció propi - 8 
-Sex-Game compartit Intercanviador 2 

gener -Parlem Clar compartit Intercanviador 2 

 
-Afrontament emocional a Ins 
Joan Fuster 

compartit PIJ i JIP 4 

 -Sex-Game a Ins Alzina compartit Intercanviador 2 
 -Dinàmica Les pors compartit La Sala 1,5 

febrer 

-JAC Joves Artistes Creant propi - 8 
-Moviment i emoció propi - 8 
-Sex-Game compartit Intercanviador 2 
-Parlem Clar compartit Intercanviador 2 
-Sex-Game al Casal Jove de 
Baró de Viver 

propi - Anul·lat (2) 

 
-Audiència pública: El zoo que 
volem 

col·laboració Equip EJ Garcilaso 2 

 
març 

-JAC Joves Artistes Creant  propi - 6 
-Moviment i emoció propi - 6 
-Sex-Game  per a joves Ins 
Bernat Metge, La Sala i Espai 
Trobada 

compartit Intercanviador 2 

 -Parlem Clar compartit Intercanviador 2 
 -Inside Out: l’autocura col·laboració La Sala i Serveis Socials 1 

 
-Paradeta Dia de la Dona al 
Parc de la Pegaso 

compartit Equip EJ Garcilaso 4,5 

abril -JAC Joves Artistes Creant  propi - 6 
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-Moviment i emoció propi - 6 

-Sex-Game compartit Intercanviador 2 

-Parlem Clar compartit Intercanviador 2 
-Inside Out: l’autoimatge col·laboració La Sala i Serveis Socials 1 

 -Dinamització Big Challenge compartit Serveis de Joventut 3 

maig 

-JAC Joves Artistes Creant  propi - 8 
-Moviment i emoció propi - 6 
-Sex-Game compartit Intercanviador 2 
-Parlem Clar: Estereotips compartit Intercanviador 3,5 
-Sex-Game per a grup de noies 
SARA 

compartit Intercanviador 2 

-Parlem Clar compartit 
Intercanviador, La Sala, 

Serveis Socials 
2 

 
-Dia contra l’homofòbia a la 
plaça Orfila 

compartit 
Equip EJ Garcilaso i 

GAG 
3 

juny 

-JAC Joves Artistes Creant propi - 6 

-Moviment i emoció propi - 6 

-Sex-Game compartit Intercanviador 2 

-Parlem Clar  compartit Intercanviador 2 

-Taller Descobreix-te! Setmana 
orgull LGTBI 

propi Intercanviador 2 

-Tastet de Vogue propi - 2 

juliol 

-Inter ATE Dance: Waaking i 
Vogue 

compartit ATE Les Basses 10 

-Emocions i Bodypainting amb 
Barcelona t’Acull 

propi - 2,5 

-Dinamització Espai de 
Trobada: manualitats i jocs 

 Intercanviador i La Sala 4 

 
setembre 

-Trobada Creativa: necessitats i 
proposta activitats 

compartit Intercanviador i La Sala 2 

 
-Dinamització Espai de 
Trobada: kahoot, jocs, 
cinefòrum 

col·laboració Intercanviador i La Sala 14 

octubre 

-JAC Joves Artistes Creant propi - 6 

-Sex-Game: Jo mai, mai compartit Intercanviador i La Sala Anul·lat (2) 

-Parlem Clar compartit Intercanviador 2 

-Movere compartit La Sala 4 

-Dinàmica sobre pors propi - 1 

-Túnel del terror col·laboració La Sala i Intercanviador Anul·lat (4) 

-Dinamització Espai de 
Trobada: Garcine 

col·laboració La Sala i Intercanviador 6 

novembre 

-JAC Joves Artistes Creant propi - 8 

-Sex-Game: Comuniquem-nos compartit Intercanviador i La Sala 2 

-Parlem Clar compartit Intercanviador 4 

-Movere compartit La Sala 4 

-Dia contra la violència de 
gènere 

compartit Equip EJ Garcilaso Anul·lat (4) 

desembre 

-JAC Joves Artistes Creant propi - 4 
-Sex-Game amb ACATHI compartit Intercanviador i La Sala 2 
-Parlem Clar compartit Intercanviador 2 
-Movere compartit La Sala 2 

 -Afrontament emocional compartit PIJ Anul·lat (2) 

TOTAL  
217h realitzades 
231h programades 
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 Moviment i emoció: Un cos que salta, gira, es retorça...què puc fer amb ell? Per a nois 

i noies que tinguin inquietuds, ganes i curiositat per aprofundir en el moviment i la 

dansa, i experimentar les emocions que produeixen, mitjançant les accions físiques i la 

recerca personal. 

 Sex-game: Preguntes… confessions… proves… vols parlar sobre sexualitat amb gent de 

la teva edat? Fem-ho divertit i juguem al Sex-game, un joc dinàmic amb premis 

especials! 

 Parlem Clar!: Un espai íntim de tertúlia per parlar sobre diversitat sexual, el propi cos, 

estima, estereotips... Un grup de suport per compartir necessitats i inquietuds. 

 Inter-ATE Dance- Waacking & Vogue: Aprendrem diferents estils de ball que trenquen 

amb els estereotips habituals. Ens posarem en forma, fluirem i entrenarem el nostre 

pensament crític. 

 Joves artistes creant (JAC): Vine a desenvolupar les teves habilitats artístiques i 

personals amb professionals especialitzats. Si t’agrada cantar, ballar... dóna ales a la 

teva creativitat! 

 

Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Garcilaso: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats durant el 2018. En el cas de l’ATE Garcilaso es tracta de 87 persones diferents. 

 

 Per procedències: La majoria (57,1%) dels participants a les activitats ATE, són del 

districte de Sant Andreu; un 16,7% són de Nou Barris; un 14,3% són d’Horta-Guinardó; 
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un 6% són de fora de Barcelona; un 3,6% són de Sant Martí. Per últim, un 1,2% són, 

respectivament, dels districtes de Sants-Montjuïc i de Gràcia. 

 

 Per gèneres: El 63,2% de les participants han estat noies, un 32,2% han estat nois i un 

4,6% s’identifiquen amb altres identitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 16,7 anys. 

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades 

mensuals així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

  174 74   102  152 140   99 154   169 136  93   64 123 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Garcilaso, sobre 46 

qüestionaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,9 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que el que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana de 

4,3 (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 3,1  (essent 

1 curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de 4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 4,2 (essent 1 gens i 5 molt) 

 

 

 

- És un lloc on em puc sentir lliure (Parlem Clar) 

- M’ha ajudat a acceptar-me tal com soc i a sentir-me millor (Parlem Clar) 

-M’ha servit per perdre la vergonya (Moviment i emocions) 

-Professionals molt propers i implicats. Treballen amb passió pel que fan i això es nota! 

(Moviment i emocions) 

-M’ajuda a perdre la vergonya i a fomentar la creativitat (JAC) 
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ATE Les Basses 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

 
-Actua i comparteix propi - 8 
-Twerking propi - 4 
-Cinema a l’escenari: sexualitat compartit PIJ 2 

 -Fem un curt propi - 4 

gener 
-Sex-Game amb joves Ins 
Carrasco i Formiguera 

propi - Anul·lat (2) 

 
-Sex-Game amb joves APC Zona 
Sud, projecte Enllaç 

propi - 1 

 
-Sex-Game amb joves APC Vall 
d’Hebron 

propi - 2 

 

-Actua i comparteix propi - 8 
-Twerking propi - 8 
-Cinema a l’escenari: “Men 
against fire” 

compartit PIJ 2 

febrer -Visionat del curt creat al taller propi - Anul·lat (2) 

 
 
-Fotografia i emocions a l’Ins 
Barna-Congrés 

 
compartit 

 
JIP 

 
3 

març 

-Actua i comparteix propi - 6,5 
-Twerking propi - 6 
-Cinema a l’escenari compartit PIJ Anul·lat (2) 
-Sex-game amb joves Save The 
Children Turó de Roquetes 

propi - Anul·lat (2) 

-Autodefensa compartit PIJ i PIAD 2,5 
-Informa’t compartit PIJ Anul·lat (2) 

abril 

-Dance Hall propi - 6 

-Cinema a l’escenari: Black 
Mirror 

compartit PIJ 2 

-Autodefensa propi - 8 

-Visionat del curt creat al taller 
i avaluació del taller 

propi - 2 

-Joves Creatius:Mostra de curts  col·laboració La Bretxa 2 
 -Dinamització Big Challenge compartit Serveis de Joventut 3 

maig 

-Dancehall propi - 10 
-Cinema a l’escenari compartit PIJ  Anul·lat (2) 
-Autodefensa propi - 6 
-Sex-Game amb joves Save The 
Children Turó de Roquetes 

propi - 2 

-Sex-Game amb joves Save The 
Children Turó de Roquetes 

propi - Anul·lat (1,5) 

 

-Gira el gènere: 
Micromasclismes a Can 
Verdaguer amb joves APC Zona 
Sud 

propi - 1,5 

juny 

-Dancehall propi - 6 
-Cinema a l’escenari (Festa del 
Turó) 

compartit PIJ 2 

-Autodefensa propi - 6 
-Preparació torneig voley compartit Taula Jove Zona Sud 2 
-Torneig de voley compartit Taula Jove Zona Sud Anul·lat (4) 
-Sex-Game propi - Anul·lat (2) 

 -Festa Major Jove compartit Taula Jove Zona Sud 4 
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juliol 

-Inter ATE Dance: Waaking i 
Vogue 

compartit ATE Garcilaso 10 

-Sex-Game propi 
ATE Sant Martí i 

Dedeuauna 
2 

octubre 

-Graffiti propi - 10 

-Fem un curt propi - 4 

-Sex on the bass propi - Anul·lat (2) 

 
 

novembre 

-Graffiti propi - 8 
-Fem un curt propi - 8 
-Sex on the bass propi - Anul·lat (2) 

 -Assemblea de joves compartit Taula Jove Zona Sud 1,5 
 -Preparació actuacions 25N propi - 1,5 

 
-Acte Dia Mundial contra la 
violència masclista 

compartit Taula Jove Zona Sud 2,5 

desembre 

-Graffiti propi - 6 

-Fem un curt propi - 4 

-Sex on the bass amb joves Ins 
Barna-Congrés 

propi - Anul·lat (2) 

-Okupa’t: Tastet de tallers a un 
grup de l’escola Cor de Maria 
Sabastida 

compartit  2 

TOTAL    
179h realitzades 
204,5 programades 

 

 Sex on the Bass: Parlarem sobre sexualitat i afectivitat, d’una forma divertida i sense 

tabús. 

 Graffiti: Aprendrem diferents tècniques d’aquest art urbà per pintar el que sentim! 

 Fem un curt: Crearem un audiovisual per representar les nostres vivències, el nostre 

entorn i tractar temes d’interès. 

 Actua i comparteix: Mitjançant dinàmiques de teatre social tractarem els temes que 

interessen als joves de Nou Barris, perdrem la vergonya i aprofitarem per conèixer-nos 

més a nosaltres mateixos/es. 

 Cinema a l’escenari: PIJ i ATE us convidem l’últim dimarts de cada mes a l’auditori a 

veure una pel·lícula, menjar crispetes i compartir impressions. T’animes? Vine, també 

pots proposar la teva pel·lícula preferida! 

 Els nostres culs, les nostres normes: Mitjançant moviments corporals de twerk 

aprofundirem en l’autoconeixement del nostre cos i les nostres emocions. Tenir el 

control dels nostres cossos i i de la nostra sexualitat no és un crim, és una revolució. 

Donem-li una volta al twerk a ritme de Booty Dance. 

 Dancehall: Aprofundirem en l’autoconeixement del nostre cos i les nostres emocions 

mitjançant aquest estil de ball, originari de Jamaica, que es fusiona amb la dansa 

africana, els ritmes del carib i els passos del hip-hop. 

 Autodefensa: Aprendrem a defensar-nos i a guanyar seguretat, tant física com 

emocional. Treballarem la presa de consciència de l’espai, de la postura i i de a 

comunicació verbal i no verbal com a eines d’apoderament. 

 Inter-ATE Dance- Waacking & Vogue: Aprendrem diferents estils de ball que trenquen 

amb els estereotips habituals. Ens posarem en forma, fluirem i entrenarem el nostre 

pensament crític. 
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Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Les Basses: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats durant el 2018. En el cas de l’ATE Les Basses es tracta de 99 persones diferents. 

 Per procedències: Més de la meitat dels participants a les activitats ATE (65,9%) són 

del districte de Nou Barris; un 15,9% són del districte d’Horta-Guinardó; un 9,1% són 

de Sant Andreu; un 4,5% són de Sant Martí; un 2,3% són de fora de Barcelona. Per 

últim, un 1,1%, respectivament, són dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi. 

 

 

 

 Per gèneres: El 75% de les participants han estat noies; un 24% han estat nois i un 1% 

s’identifiquen amb altres identitats.  
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 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 16 anys. 

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
91 105 50 141 62 105 70 0 58 103 83 79 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Les Basses sobre 34 

qüestionaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,5 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que els que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana 

de  4,5 (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de  4 (essent 1 

curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de 4,7 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 3,5  (essent 1 gens i 5 molt) 

 

-Me ha gustado la motivación que nos han dado para ir mejorando en el taller(Actua i 

comparteix) 

-M’ha agradat expressar els meus sentiments (Actua i comparteix) 

-M’ha ajudat a expressar-me millor (Twerking) 

 

 

ATE Les Corts 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

 

-Rap propi - 4,5 
-Defensa personal propi - 4,5 
-Teatre propi - 4 
-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí 3 

gener -Sex-Game compartit EA Jovecardí 1 

 
-Taller de sexualitat a Ins Les 
Corts 

compartit APC Les Corts 1,5 

 
-Passaclasses Escola Sta Teresa 
de Lisieux 

propi - 2 

 -Tastet sex-Game compartit APC Les Corts 1,5 

febrer 

-Rap propi - 6 

-Defensa personal propi - 6 

-Teatre propi - 8 

-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí 6 

-Sex-Game especial Sant 
Valentí 

compartit EA Jovecardí 2 

març 

-Rap propi - 4,5 
-Defensa personal propi - 4,5 
-Teatre propi - 6 
-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí 4,5 

 -Sex-Game compartit EA Jovecardí 1,5 
 -Dona i revolució compartit EA Jovecardí 2 
 -Festa de la primavera compartit EA Jovecardí Anul·lat (3) 
 -Informa’t compartit PIJ Les Corts Anul·lat (3) 

abril 

-Rap propi - 6 
-Defensa personal propi - 3 
-Teatre propi - 4,5 
-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí 4,5 
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-Sex-Game compartit APC Les Corts 1,5 
-Informa’t: Tècniques d’estudi i 
reducció de l’estrès 

compartit PIJ Les Corts 1 

 -Sex-Game compartit EA Jovecardí 2 

maig 

-Rap propi - 4,5 

-Defensa personal propi - 6 

-Teatre propi - 10 

-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí Anul·lat (7,5) 

-Sex-Game compartit EA Jovecardí 2 

-Informa’t: Tècniques d’estudi i 
reducció de l’estrès 

compartit PIJ Les Corts 1 

-Batalla de galls compartit Taula Jove 2 

-Activitat Punt Lila compartit Taula Jove 1 

juny 

-Rap propi - 4,5 
-Defensa personal propi - 4 
-Teatre propi - 4 
-Punt Crític. No em critiquis compartit EA Jovecardí 1,5 
-Sex-Game  compartit EA Jovecardí 1,5 

 -Festa final de curs compartit EA Jovecardí 3 

juliol 

-Taller de ball compartit EA Jovecardí 4 
-Taller de cuina compartit EA Jovecardí 4 

-Taller de gorres compartit 
Equipaments juvenils Les 

Corts 
1,5 

-Urban Arts compartit 
Equipaments juvenils Les 

Corts 
4 

-Sortida a la platja compartit EA Jovecardí 4 

-Taller de sushi i concert compartit 
Equipaments juvenils Les 

Corts 
1,5 

-Taller de sucs compartit 
Equipaments juvenils Les 

Corts 
1,5 

 
-Campionat Carpanta’s: Difusió 
servei 

compartit EA Jovecardí i APC 3 

 
-Difusió del servei a grup BCN 
T’acull 

propi - 0,5 

 -Dijous a la fresca compartit 
Equipaments Juvenils Les 

Corts 
1,5 

 
 

setembre 

-Preparació Festa Major Les 
Corts amb els joves 

compartit 
APC, EA Jovecardí, Casal 

de Joves Les Corts 
12 

 -Passaclasses Ins Lluís Vives propi - 2 

octubre 

-Espai de rap i bucs d’assaig compartit 
APC, Jovecardí, Casal de 

Joves Les Corts 
4 

-Taller de defensa personal propi - 4,5 
-Taller de teatre propi - 4 
-Sex-Game compartit EA Jovecardí Anul·lat (1) 

-Castanyada a la plaça Comas compartit 
Equipaments juvenils Les 

Corts 
Anul·lat (3) 

-Preparació Festa major de Les 
Corts amb els joves 

compartit 
APC, Jovecardí, Casal de 

Joves Les Corts 
2 

-Festa Major Les Corts compartit 
APC, Jovecardí, Casal de 

Joves Les Corts 
4,5 

-Avaluació i propostes Festa 
Major amb els joves 

compartit 
APC, Jovecardí, Casal de 

Joves Les Corts 
2 

 
-Passaclasses escola Sta Teresa 
de Lisieux 

propi - 2 
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novembre 

-Espai de rap i bucs d’assaig propi - 8 
-Defensa personal propi - 4,5 
-Taller de teatre propi - 6 
-Autoconsciència femenina compartit EA Jovecardí Anul·lat (1,5) 
-Festival amb veu feminista 
amb la participació de les noies 
del taller de rap 

compartit 
 Jovecardí, Casal de 
Joves Les Corts, PIJ 

2 

-Cinefòrum 25N compartit Taula Jove 2 
-Teatre Fòrum 25N: “Toca de 
peus a terra” 

compartit Taula Jove 1,5 

 -Passaclasses Ins Les Corts compartit EA Jovecardí 1 

desembre 

-Espai de rap i bucs d’assaig propi - 6 

-Defensa personal propi - 4,5 

-Taller de teatre propi - 6 

-Autoconsciència femenina compartit EA Jovecardí Anul·lat (1) 

-Sex-Game compartit EA Jovecardí Anul·lat (1) 

TOTAL    
244,75h realitzades 

265,75h programades 

 

 

 Rap: Expressa el que sents i el que penses tot aprenent a compondre les teves pròpies 

cançons de RAP! 

 Teatre: I tu, avui qui vols ser? T’agrada crear personatges? Vols superar pors i 

vergonyes? T’interessa potenciar la imaginació i la creativitat? 

 Defensa personal: Què ens fa sentir inseguretat’ Quan ens sentim més vulnerables? I 

tu, com et defenses per la vida? 

 Punt crític: No em critiquis: Grup de reflexió i creació de projectes. 

 Sex-game: Un joc per parlar de sexualitat i afectivitat de forma lúdica! 

 Espai de rap i bucs d’assaig: Expressa el que sents i el que penses aprenent a 

compondre les teves pròpies cançons de rap i assajant-les en un buc professional. 

 Vine a ballar: K-pop, twerk feminista, hip-hop, dancehall... Cada dilluns, ens 

endinsarem en un ball diferent! Treballem la relació amb el cos i la mirada sobre el 

cos, la pròpia i la de la societat patriarcal. 

 Dijous a la fresca: Activitats diverses com: customització, fanzine, taller de sucs 

tropicals...  

 Autoconsciència  femenina: Coneixerem i parlarem dels  productes d'higiene 

femenina alternatius i dels mètodes anticonceptius existents. Quins canvis 

experimenta el propi cos? Com vivim la sexualitat i l’afectivitat? 
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Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Les Corts: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats ATE Les Corts durant el 2018. En el cas de Les Corts es tracta de 109 persones 

diferents. 

 Per procedències: Més de la meitat de participants a les activitats ATE (41,9%) són del 

districte de Les Corts, seguit dels/les joves de Sants-Montjuïc (21,6%). Per darrere hi 

trobem participants de fora de Barcelona (16,2%); de l’Eixample (8,1%) i de Sarrià-Sant 

Gervasi amb un 5,4%. Gràcia i Horta-Guinardó aporten un 2,7% de participants, 

respectivament. Per últim, els i les joves de Nou Barris  representen un 1,4%. 

 

 Per gèneres: El 52,3% de participants han estat nois i un 47,7% han estat noies. 
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 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 15,8 anys. 

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
505 115 89 106 100 92 469 328 445 274 76 236 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Les Corts sobre 20 

qüestionaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que els que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana 

de 4,7 (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 3,1 (essent 

1 curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de 5 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 4 (essent 1 gens i 5 molt) 

 

-Cuando hago el taller salgo de todos mis problemes (Teatre) 

-Les professionals m’aporten confiança i quan estic amb elles em sento bé i segura (Teatre) 

-Me ayuda a expressar y a solucionar problemes personales (Rap) 

-Para relajarme, inspirarme y desahogarme (Rap) 

-Me ayuda acontrolar y a expressar la rabia(Rap) 

 

 

ATE La Fontana 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

 
-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 6 
-Entre Noies El Coll compartit APC Gràcia Nord 4 

gener -Defensa personal propi  6 
 -Merlinada compartit Dinamització La Fontana 4 
 -Entre Noies La Fontana propi - 6 

febrer 

-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 8 

-Entre Noies El Coll compartit APC Gràcia Nord 4 

-Entre Noies La Fontana propi - 8 

-Taller d’emocions a Ins La 
Sedeta 

compartit JIP Gràcia 2 

-La Fontana Circus-Carnaval compartit Dinamització La Fontana 3 

març 

-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 6 

-Entre Noies El Coll compartit APC Gràcia Nord 2 

-Entre Noies La Fontana propi - 6 

-Taller de sexualitat Ins La 
Sedeta 

compartit JIP Gràcia 2 

-Informa’t  compartit PIJ 2 

abril 
-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 6 
-Twerk propi - 6 
-Entre noies La Fontana propi - 6 

 -Dinamització Big Challenge compartit Serveis de Joventut 3 

maig 

-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 10 

-Twerk propi - 8 

-Entre Noies La Fontana propi - 8 

juny 
-Ràdio compartit Dinamització La Fontana 4 

-Twerk propi - 4 
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 Ràdio: Vine i aprèn a fer ràdio. Troba un espai on dir i compartir allò que penses. 

 "Entre noies":  Farem diferents activitats manuals i corporals. A partir d’aquestes, 

treballarem les relacions amb els nostres iguals, la sexualitat i l’autoimatge. 

 Twerk. Balla com vulguis! Vine a aprendre a moure el cul, a connectar-te amb el teu 

cos i a estimar-te i conèixer-te una mica més. 

 Defensa personal: Aprendrem a defensar-nos i a guanyar seguretat, tant física com 

emocional. Treballarem la presa de consciència de l’espai, la postura i la comunicació 

verbal i no verbal com a eines d’apoderament. 

-Entre Noies La Fontana propi - 4 

-Mostra de tallers i Summer 
Party 

col·lab Dinamització La Fontana 4 

juliol 
-Defensa personal propi - 8 

-Activitat amb BCN T’Acull col·lab Dinamització La Fontana 3 

 -Fontana Fridays: Sex-game  compartit Dinamització La Fontana Anul·lat (3) 

setembre -Passaclasses Ins La Sedeta compartit 
Dinamització Espai Jove 

La Sedeta 
2 

 -Passaclasses escola Vedruna compartit PIJ 1 

octubre 

-Twerk propi - 6 

-Parlem d’emocions a la 
Biblioteca Jaume Fuster 

col·lab Biblioteca Jaume Fuster Anul·lat (1,5) 

-Fontana Fridays: Castaween, 
gestió de les pors 

compartit Dinamització La Fontana 8 

novembre 

-Twerk propi - 6 
-Taller de pressió estètica 
(Renova la roba) 

col·lab Dinamització La Fontana Anul·lat (1,5) 

-Trobem-nos: Tabú compartit Dinamització La Fontana 4 
-Taller de vídeo: discursos d’odi propi - 4,5 
-Fontana Fridays: Estenedor 
contra la violència masclista 

compartit Dinamització La Fontana 3 

 -Autodefensa. Cicle 25N propi . 1,5 

 
-Paradeta 25N Ins Secretari 
Coloma 

col·lab JIP 1 

desembre 

-Twerk propi - 3 
-Taller de vídeo: discursos d’odi propi - 3 
-Diada Lluita contra la SIDA propi - 3 
-Trobem-nos: Tabú compartit Dinamització La Fontana 2 

 
-Fontana Fridays: Mostra de 
tallers 

col·lab Dinamització La Fontana 3 

 -Teatre Fòrum “Prou!” 25N propi - Anul·lat (2) 

TOTAL    
194h realitzades 

202h programades 
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Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE La Fontana: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats ATE durant el 2018. En el cas de La Fontana es tracta de 102 persones diferents. 

 

 Per procedències: La majoria de participants a les activitats ATE La Fontana (46,9%) 

són del districte de Gràcia. En segon lloc hi trobem els i les joves de l’Eixample (17,3%), 

seguits dels d’Horta-Guinardó (8,2%) i dels de Sarrià-St Gervasi (7,1%). Per darrere hi 

trobem participants de Sant Andreu (6,1%) i de fora de Barcelona (5,1%). Els districtes 

de Ciutat Vella i de Sants-Montjuïc han aportat un 3,1% dels participants a les activitats 

grupals, respectivament. En últim lloc trobem els participants de Sant Martí (2%) i els 

de la ciutat de Barcelona, sense districte conegut (1%).   

 

 Per gèneres: El 76,5% de les participants han estat noies i un 23,5 % han estat nois. 
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 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 16,3 anys.  

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
101 163 135 111 76 58 88 213 222 114 50 121 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE La Fontana sobre 64 

qüestioaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que el que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana de 

4,6 (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 2,8   

(essent 1 curt, 3 adient i 5 llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de  4,9  (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 4 (essent 1 gens i 5 molt) 

 

-Sois increibles, dais mucha fuerza y desprendeis seguridad (Defensa personal) 

-M’ha ajudat a estar més segura de mi mateixa i a conèixer-me més (Defensa personal) 

-He millorat la meva flexibilitat, aprendre a estimar-me i conèixer més el meu cos (Twerk) 

-Treballes molt el que són emocions i és unc cosa que t’acompanya tota la vida (Entre Noies) 

-He pogut desenvolpuar la meva personalitat sense sentir-me jutjada (Entre Noies) 

 

 

ATE Casa Sagnier 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

gener 

-Sex-Game  compartit JIP 4 

-Entre noies compartit APC 4,5 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
1,5 

-Crea un curt propi - 1,5 

febrer 

-Entre noies compartit APC 6 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
6 

-Crea un curt propi - 6 

març 

-Entre noies compartit APC 4,5 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
4,5 

-Crea un curt propi - 4,5 

-Compreses de tela i cicle 
menstrual 

propi - 2 

-Sex-Game compartit JIP 5 

abril 

-Entre noies compartit APC 6 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
7,5 

-Twerk propi - 4,5 
-Sex-Game compartit JIP 1 

 -Dinamització Big Challenge compartit Serveis de Joventut 3 

maig 

    

-Entre noies compartit APC 6 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
7,5 

-Twerk propi - 6 

-I tu, com lligues? col·lab - 1 
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juny 

-Entre noies compartit APC 4,5 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
4,5 

-Twerk propi - 4,5 

juliol 

-Cicle sortides compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
9 

-Cicle esports compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
9 

-Cicle defensa personal propi - 10 

setembre 

-Gimcanes per donar a conèixer 
EJ Casa Sagnier amb alumnes 
Ins Menéndez y Pelayo, Ins 
Montserrat i Escola Jesús i 
Maria 

compartit PIJ i EJ Casa Sagnier 9 

-Passaclasses: Ins Menéndez y 
Pelayo, Escola Projecte, Ins 
Montserrat 

compartit JIP, PIJ, EJ Casa Sagnier 3,5 

-Tastet de tallers per donar a 
conèixer les activitats de EJ 
Casa Sagnier  

compartit EJ Casa Sagnier 2 

octubre 

-Entre joves compartit APC 8 

-Afrofusió propi - 3 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
7,5 

-Túnel del terror compartit EJ Casa Sagnier 5 

novembre 

-Entre joves compartit APC 8 

-Afrofusió propi - 6 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
6 

desembre 

-Entre joves compartit APC 4,5 

-Afrofusió propi - 4,5 

-Casal Young compartit 
Dinamització EJ Casa 

Sagnier 
3 

-Compreses de tela i cicle 
menstrual 

propi - 2 

TOTAL    
206h realitzades 

206h programades 

 

 Entre Joves: Tractarem temes com l’autoestima i la sexualitat. Ho farem a través de 

tècniques com la fotografia, el graffiti, el rap... Així potenciarem la cohesió i les 

habilitats socials i personals. 

 Entre Noies: Espai on poder compartir diferents temàtiques com les relacions 

afectives, el cicle menstrual, les orientacions sexuals, etc. 

 Casal Young: Espai per trobar-nos i fer dinàmiques i projectes al votant de les nostres 

motivacions! 

 Compreses de tela: Aprèn alternatives ecològiques a les compreses convencionals i 

coneix més sobre el teu cicle menstrual.  

 Afrofusió: Fusió de danses afro, exploració creativa i consciència corporal. Coneix-te a 

tu mateix i a la resta a través del cos. 

 Crea un curt: Si tens ganes de fer un curtmetratge explicant les teves vivències, a partir 

de temes del teu interès i afegint un punt crític, aquest és el teu espai! 
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 Twerk: Donem-li la volta al twerk: Apoderem-nos, coneixem-nos i ballem per 

demostrar tot el que el nostre cos pot arribar a fer. 

 Defensa personal: Amb aquest taller volem treballar la seguretat física però també la 

seguretat emocional. Ho farem a partir de l’apoderament i la presa de consciència 

Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Casa Sagnier: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats ATE durant el 2018. En el cas de l’ATE Casa Sagnier es tracta de 111 persones 

diferents. 

 Per procedències: Una gran majoria de participants a les activitats ATE són del districte 

de Sarrià-Sant Gervasi (85,9%). La resta de participants es distribueixen entre els 

districtes de Gràcia (5,4%); Eixample, Nou Barris i Sants-Montjuïc (2,2% 

respectivament) i Sant Andreu amb un 1,1%. 

 

 Per gèneres: El  74,6% de participants han estat noies; un 22,5% han estat nois i un 

2,8% no s’identifiquen amb aquestes identitats. 
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 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 15,9 anys.  

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
149 62 195 79 64 44 243 400 105 62 41 131 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Casa Sagnier sobre 25 

qüestionaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,7 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que el que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana de 

4,4 (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 3 (essent 1 

curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de 4,9 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 3,5 (essent 1 gens i 5 molt) 

 

 

 

-Les professionals són molt guais i creen un ambient molt agradable (Entre Noies) 

-He conegut maneres de canalitzar la meva ràbia i que hi ha gent que passa pel mateix que jo 

(Defensa personal) 

-He aprendido a pasar de los estereotipos (Twerk) 

 

 

 

 

 

ATE Can Felipa 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

 
-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Can Ricart 

propi - 2 

gener -Gimcana per la pau a St Martí compartit PIJ i JIP 2 
 -Entre noies, mima’t i estima’t compartit APC  Anul·lat (1,5) 
 -Creació escènica propi - Anul·lat (2) 

 -Gimcana per la pau a St Martí compartit PIJ i JIP 4 

 
-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Can Ricart 

propi - 6 

 -Entre noies, mima’t i estima’t compartit APC Poblenou Anul·lat (3) 
febrer -Creació escènica propi - 6 

 
-Sex-Game per a Click Jove al 
casal de Barri Bac de Roda 

propi - 1,5 

 
-Sessió autoconeixement dins 
el programa Decideix amb 
joves Dedeuauna 

col·lab  2 

 
-Difusió ATE al Festival de Hip-
Hop Can Felipa 

col·lab  3 

 
-Difusió ATE a joves 
participants Gimcana per la pau 

col·lab  3 

 -Creació escènica propi - 2 
 -Dia de la dona propi - Anul·lat (2) 
 -Taller de futbol ASME col·lab  1,5 

març 
-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Can Ricart 

propi - 1 
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 -Informa’t: De tu a tu compartit PIJ i JIP Anul·lat (3) 
 -Entre noies, mima’t i estima’t compartit APC Poblenou Anul·lat (3) 

 -Dancehall a CC Can Felipa propi - 6 

 
-Entre noies, mima’t i estima’t 
a espai Via Trajana 

propi - 5 

abril -Entre joves a Can Ricart propi - Anul·lat (4,5) 

 
-Sex-Game per a joves Click 
Jove a Ins Bernat Metge 

propi - 2 

 -Dibuix’art propi - 1,5 
 -Sant Jordi amb ASME col·lab  2 
 -Dinamització BigChallenge compartit Serveis de Joventut 3 

 

-Dancehall a CC Can Felipa propi - 2 
-Entre noies, mima’t i estima’t 
a espai Via Trajana 

propi - 8,5 

-Entre joves a Can Ricart propi - Anul·lat (4,5) 
maig -Primavera jove Hip-Hop col·lab  2 

 
-Sex-Game per a Casal Infantil 
El vaixell  

propi - 1,5 

 
-Parlem de drogues amb D-Rol 
amb grup APC El Clot 

propi  Anul·lat (2) 

 -Taller de futbol ASME col·lab  1,5 

juny 

-Entre noies, mima’t i estima’t 
espai Via Trajana 

propi - 2 

-Dancehall a CC Can Felipa propi - 2 

-Taller de futbol ASME col·lab  Anul·lat (4) 

-Estiu Jove La Verneda a la pl 
Llibertat Ròdenas 

compartit 
JO+VE, APC La Verneda, 

PIJ 
2 

-Mou-te el Clot al Casal de 
Joves El Clot 

col·lab APC El Clot 1,5 

-Sex-Game amb joves 
Dedeuauna St Martí i Nou 
Barris 

propi  1,5 

-Festa final Centre Obert St 
Martí 

col·lab  1 

-Festivalet Jove col·lab  2,5 

juliol 

-Mou-te pel Clot al Casal de 
Joves El Clot 

col·lab  4 

-Estiu Jove La Verneda a la pl 
Llibertat Ròdenas 

col·lab  12 

-Activitat amb BCN T’Acull col·lab  2,5 

octubre 

-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Casal de joves El Clot 

compartit APC Clot 9 

- Entre noies, mima’t i estima’t 
a espai Via Trajana 

propi - 6,75 

-Taller de Lettering propi - Anul·lat (1,5) 

-Tècniques d’estudi a Ins Joan 
d’Àustria 

compartit PIJ 4 

-Autoimatge al Centre Obert 
Sant Martí 

propi - 6 

novembre 

-Taller de Lettering amb grup 
escola La Sagrera 

propi - 4 

-Taller D-Rol amb adolescents 
Casal infantil El Vaixell 

col·lab  2 

-Tarda Jove festa Major compartit 
Equipaments i serveis 
per a joves St Martí 

5 

-Compreses de tela i cicle compartit PIJ i JIP 1,75 
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menstrual al CC Sant Martí 

-Autodefensa femenina a Espai 
Piramidon 

compartit PIJ i JIP 4 

-Taller autoimatge al centre 
Obert St Martí 

propi  4 

-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Casal de joves El Clot 

compartit APC Clot 9 

- Entre noies, mima’t i estima’t 
a espai Via Trajana 

propi - 7 

desembre 

-Acroioga i emocions a Espai 
Piramidon 

propi - Anul·lat (4) 

- Entre noies, mima’t i estima’t 
a espai Via Trajana 

propi - 3 

-Twerk: molt més que moure el 
cul! A Casal de joves El Clot 

compartit APC Clot 5 

-D-Rol dins l’activitat de boxa 
del Casal de Joves Can Ricart 

col·lab  2 

TOTAL    
172,5h realitzades 
207,5h programades 

 

 

 Entre Noies: Creem un espai íntim per compartir, crear i conèixer-nos... a través de de 

diferents tècniques creatives, moviments i jocs. 

 Twerk: Un espai per sentir-te lliure i trencar amb els prejudicis i tabús en relació amb 

aquest tipus de ball. Vine a descobrir els seus orígens i el treball dels cos que t’ofereix 

aquesta disciplina. Allibera’t i celebra el teu cos a través del twerk! 

 Creació escènica jove:  Busquem joves entre 14 i 17 anys amb esperit crític i coses a dir 

per tal de crear juntes! Aprendrem tècniques i llenguatges teatrals en un ambient 

lliure i creatiu.  

 Sex-Game: El joc de la sexualitat i les relacions afectives. A través de jocs i pregunets, 

proves, mímica, dibuix, confessions... Compartirem dubtes i experiències d’una 

manera íntima i divertida. 

 Dancehall: Descobreix-te amb la música alegre, dinàmica i emotiva del Dancahall. 

Allibera’t al ritme de la música jamaicana, africana i caribenya, mou-te sense vergonya, 

comparteix la teva energia i posa-hi actitud! 

 Entre Joves: Un espai on compartir i conèixer altres joves. Compartirem experiències i 

opinions sobre relacions de parella, l’ús de les xarxes socials, les primeres 

experiències... Atreveix-te i vine! 

 Estiu Jove La Verneda: Els dimarts jugarem al Sex-Game (sobre sexualitat) i al D-ROL 

(sobre drogues)i els dijous desxifrarem Escape-Emocions. 

 

Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Can Felipa: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats durant el 2018. En el cas de l’ATE Can Felipa es tracta de 104 persones diferents. 
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 Per procedències: La majoria (89,6%) de participants a les activitats ATE són del 

districte de Sant Martí; un 5,7% són de fora de Barcelona; un 2,8% són de la ciutat però 

desconeixen el seu districte; un 0,9% són d’Horta Guinardó i un altre 0,9% són de Sant 

Andreu. 

 

 

 Per gèneres: El 68,3% de les participants han estat noies i un 31,7% han estat nois.  
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 La mitjana d’edat dels/les participants ha estat de 17,5 anys.  

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Can Felipa sobre 22 

qüestionaris: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,9 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que el que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana de 

4,6 (essent 1 gens i 5 molt) 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
20 94 30 160 127 60 70 0 145 190 46 86 
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3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 2,3 (essent 

1 curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de 4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 4 (essent 1 gens i 5 molt) 

 

-Isa transmite confianza y da buenos consejos. Me gusta contarle mis cosas.(Entre noies) 

-Me ha aydado aentender más a mis amigos (Entre noies) 

-Puedo bailar sin sentirme incómoda (Twerk) 

-He aprendido a afrontar situaciones y cómo reaccionar (Twerk) 

 

 

ATE Boca Nord 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

maig 
-Inauguració Espai Jove Casa 
Groga 

col·lab  1 

juny 

-Presentació del servei 
dinàmica amb grup API dels 
APC Carmel (14 jnuy) 
 

propi 
APC Vall d’Hebron i 

Carmel 
2 

-Presentació del servei 
dinàmica amb grup API dels 
APC Carmel (26 juny) 
 

propi 
APC Vall d’Hebron i 

Carmel 
2 

-Grup tècniques d’estudi propi - 4 

 
-Presentació ATE a grup de 
joves Carmel Amunt 

propi - 0,5 

juliol 

    

-Taller de rap intensiu propi - 9 

-Presentació ATE a joves: Ins 
Ferran Tallada, Barcelona 
Activa, Serveis Socials  

  1,5 

octubre 

-Passaclasses Escola Virolai compartit 
JIP i Dinamització Boca 

Nord 
4 

-Passaclasses Col·legi St Joan 
Bosco 

compartit JIP Vall d’Hebron 3 

-Circus & Emotion propi - 8 

-Defensa personal propi - 8 

-Túnel del terror compartit Dinamització Boca Nord 3 

novembre 

-Presentació dinamitzada ATE a 
joves Centre estudis Joan 
Maragall 

propi - 2 

-Circus & Emotion propi - 8 

-Defensa personal propi - 8 

-Fotografia propi 
Amb la col·laboració de 
dinamització Sala Groga 

8 

-Paradeta 25N propi - 4 

-Teatre Fòrum “Prou!” compartit APC 2 

desembre 
-Paradeta 1 de desembre  propi - 4 

-Circus & Emotion propi - 4 
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-Defensa personal propi - 4 

-Fotografia propi 
Amb la col·laboració de 
dinamització Sala Groga 

6 

-Inauguració espai relacional 
Boca Nord  

compartit Dinamització Boca Nord 2 

    

TOTAL    
98h realitzades 

98h programades 

 

 Defensa personal: Aprendrem a defensar-nos i a guanyar seguretat, tant física com 

emocional. 

 Circus &Emotions: Expressa el que sents a través del trapezi i les teles. Posa a prova el 

teu equilibri.  

 Fotografia: Vine i aprèn a utilitzar la imatge, parla de tu a través de les teves 

fotografies. Reivindica el que creus amb un objectiu. 

 Rap: Vols escriure la teva pròpia història de vida i expressar les teves emocions 

cantant? 

 

Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Boca Nord: 

Els percentatges estan calculats sobre el total de persones diferents que s’han inscrit a les 

activitats ATE durant el 2018. En el cas de l’ATE Boca Nord es tracta de 42 persones diferents. 

 Per procedències: El 91,2% de participants són del districte d’Horta-Guinardó. Per darrere hi 

trobem els/les participants de Nou Barris (5,9%) i de Gràcia (2,9%). 
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 Per gèneres: El 85,7% de participants han estat noies i un 14,3% han estat nois. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La mitjana d’edat dels i les participants a les activitats grupals ATE Boca Nord ha estat de 15 
anys. 

 
Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

  

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
- - - - 25 52 94 0 796 178 146 184 
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Pel que fa a les valoracions dels noies i noies sobre les activitats ATE Boca Nord sobre 24 

qüestionaris recollits: 

1. T’ha agradat el taller? Puntuació mitjana de 4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

2. Penses que el que hem treballat et pot ser útil ara o en el futur? Puntuació mitjana de 

4,3  (essent 1 gens i 5 molt) 

3. T’ha semblat adient el temps dedicat a les sessions? Puntuació mitjana de 2,4 (essent 

1 curt, 3 adient i 5 molt llarg) 

4. T’has sentit còmode amb els/les professionals que han fet el taller? Puntuació 

mitjana de  4,8 (essent 1 gens i 5 molt) 

5. Creus que aquest taller t’ha ajudat a millorar algun aspecte personal? Puntuació 

mitjana de 3,4 (essent 1 gens i 5 molt) 

 
-Con los profesionales me he sentido súper cómoda, han sido muy agradables (Rap) 
-M’ha ajudat a no ser tan tímida (Defensa personal) 
-M’ha ajudat molt la part d’emocions (Circus&Emotions) 
-Ha sigut divertit i he après moltes coses (Circus &Emotions) 
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 Apoderament femení: Activitat puntual conduïda per psicòloga i educador ATE sobre  
rols i actituds masclistes. 

 BCN T’Acull: Treball sobre les emocions del reagrupament familiar amb reflexió i 
creació d’un àlbum emocional del viatge. 

 Emocions i estudis: Reflexió sobre les emocions durant els estudis, exàmens, elecció 
de camí curricular. 

 Bàsquet emocional: Gestió emocional i lideratge en el bàsquet 
 
 

Perfil dels/les participants a les activitats grupals ATE Ciutat Vella: 

No sabem la xifra de persones diferents que han participat a les activitats grupals ATE Ciutat 

Vella durant l’any 2018, ja que no s’han fet inscripcions, en tractar-se d’activitats puntuals i no 

de tallers estables. El percentatge de gèneres ha estat calculat sobre el total d’usos. 

 

 

 

 

 

 

ATE Ciutat Vella 2018 

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? 
HORES 

REALITZADES 

juny 
Apoderament femení a Institut 
Joan Salvat Papasseit 

Col·lab JIP Ciutat Vella 1 

juliol 
BCN T'acull Col·lab CIAJ 4 

Emocions i estudis Col·lab AEI Raval 1 

octubre Passa-classes instituts Compartit 
CIAJ + JIP Ciutat Vella + 

PIJ Ciutat Vella + JIP 
Consell de Cent 

11 

novembre 

Dol Migratori Col·lab 
Fundació Comtal - 

Projecte Construeix-te 
4 

Role Playing ATE Propi 
Centre Obert Gavina - 

Adolescents 
0,5 

Iceberg de la violència a Institut 
Tarradell i Institut Milà 

Compartit JIP Ciutat Vella - CIAJ 2 

Micromasclismes Col·lab 
Casal Joves Càritas - 

Barceloneta 
1,5 

I tu, com lligues? A Institut 
Verdaguer 

Col·lab JIP Eixample / Verdaguer 2 

desembre Basket Emocional Compartit 
Franja Raval - 

dinamitzadors de places 
1,5 

TOTAL    
28,5h realitzades 
28,5h programades 
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 Per gèneres: El 52% de participants han estat nois i un 48% han estat noies. 

 Pel que fa a les dades referents a edat i procedència, com que les activitats que s’han realitzat 

han estat  puntuals i sense inscripció, encara no tenim un perfil complet dels participants a les 

activitats de l’ATE Ciutat Vella.  

 

 

Pel que fa als usos relatius a les activitats grupals, a continuació mostrem les dades mensuals 

així com la mitjana anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 gen feb març abril maig juny jul set oct nov des MITJANA 

 
- - - - - 17 42 0 501 178 25 127 
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A continuació mostrem les dades de globals sobre l’activitat grupal dels 8 punts ATE:  
 
Sobre un total de 661 joves diferents que han participat a les activitats ATE durant l’any 2018 
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 La mitjana d’edat dels/les participants a les activitats grupals ATE ha estat de 16 anys. Ha 

augmentat respecte la mitjana de 2017, que es situava en els 15 anys.  
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 Per gèneres, han participat un 68,1% de noies, un 30,9% i un 1,1% de persones que no 

s’identifiquen amb aquestes identitats. En tots els punts ATE, excepte a Ciutat Vella, hi ha 

hagut més participació de noies que de nois a les activitats grupals. Els percentatges són 

similars als de l’any anterior (60,45%  noies i 39,55% nois). La diferència més important és que 

tenim joves a les activitats que ja no s’identifiquen amb aquestes categories tradicionals dels 

gèneres. Enguany la categoria “altres” ha representat un 1,1% dels i les joves. 

 

 Per districtes, constatem que la majoria de joves participants a les activitats grupals, resideixen 

al mateix districte on s’ubica el punt ATE al que assisteixen. Així doncs, els punts ATE que 

acullen un percentatge més gran de persones del seu propi territori són: Boca Nord (91,2% 

Horta-Guinardó); Can Felipa (89,6% Sant Martí); Sagnier (85,9% Sarrià-Sant Gervasi); Les 

Basses (65,9% Nou Barris) i Garcilaso (57,1% Sant Andreu). A tots els punts ATE, la participació 

majoritària és per part de nois i noies del propi districte. Les Corts i La Fontana són els punts 

ATE que acullen un tant per cent més important de joves d’altres districtes, fent que el 

percentatge de joves residents al propi districte es situï per sota del 50%. Concretament, l’ATE 

de Les Corts acull un 21,6% de joves de Sants-Montjuïc, un dels districtes que encara no té un 

punt ATE propi. Pel que fa a la Fontana, acull un 17,3% de nois i noies de l’Eixample, un dels 

altres districtes sense ATE.  

 

 A partir de les dades aportades, podem afirmar que joves de tots els districtes de la ciutat han 

participat en les activitats ATE durant l’any 2018. Tot i així, el percentatge de joves de Ciutat 

Vella ha representat el més baix, amb només un 0,5% del total de participants. De totes 

maneres, cal tenir en compte que les primeres activitats dutes a terme per l’ATE Ciutat Vella, 

han estat puntuals i s’han realitzat sense inscripció; per tant, durant el 2018 no s’han pogut 

registrar dades de joves participants d’aquest districte a les activitats organitzades des 

d’aquest punt ATE. Després del districte de Ciutat Vella, l’Eixample (4,3%)  i Sants-Montjuïc 

(3,8%), són els districtes que han representat percentatges més baixos de participació en les 

activitats grupals ATE. Pel que fa als districtes amb un percentatge més gran de joves 

participants a les activitats grupals, són els de Sant Martí (18,2%) i Sarrià-Sant Gervasi (15,8%).  

 

 Pel que fa als usos globals, podem observar que el mes d’octubre (2349 usos) ha estat el que 

ens ha permès arribar a més joves. Aquest pic de participació es deu a les activitats de difusió 

del servei que es realitzen a l’inici de curs (passaclasses, tastets de tallers i activitats de 

dinamització que es duen a terme coincidint amb La Castanyada). Per aquest motiu, també es 

correspon amb el mes en el que s’atenen més persones diferents en els punts ATE. Pel que fa 

als mesos amb  menys activitat, es corresponen amb el de desembre, que coincideix amb les 

vacances de Nadal i el de juny, coincidint amb l’acabament del curs escolar. 

 

 Pel que fa a les valoracions que fan els i les joves fan sobre les activitats ATE, podem veure que 

els aspectes més ben puntuats són la comoditat amb els/les professionals i la valoració general 

del taller. Ambdues tenen una puntuació mitjana de 4,8 punts sobre 5. Per darrere hi trobem 

la valoració sobre la utilitat d’allò treballat, que és puntuada amb 4,5 punts de mitjana. Pel que 

fa a la durada de les sessions, és ben valorada, amb una mitjana de 3, corresponent amb el 

valor d’idoneïtat de la durada. Pel que fa a l’aspecte pitjor valorat hi trobem la percepció de 
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millora personal relacionada amb la participació a l’activitat. Tot i així, aquesta pregunta és 

puntuada de mitjana amb un 3 sobre 5.  

 

 Pel que fa a la difusió de les activitats, s’han utilitzat diversos canals com la cartelleria en paper 

(flyers i pòsters) repartits des dels equipaments juvenils, PIJ, JiP i Centre per a Famílies amb 

Adolescents. També s’ha arribat directament als adolescents a través dels passaclasses de 

professionals ATE  a centres educatius, en gimcanes i en activitats puntuals a entitats, serveis i 

centres educatius. Cada ATE ha creat i alimentat la seva pròpia base de dades de professionals, 

als quals se’ls envia mailing de difusió dels tallers. També, cada punt ATE ha gestionat la difusió 

de les activitats a partir de whats app a joves, professionals i pares/mares. Durant el 2018 

també s’ha continuat fent el manteniment de l’activitat de l’única xarxa social del servei. Així 

doncs, s’han fet 251 publicacions a la pàgina de Facebook ATE i s’ha arribat als 953 seguidors. 

Tot i que es valora que es tracta d’una XXSS que no ens serveix per arribar directament als 

joves ja que el perfil de seguidors és adult, sí que ens pot fer arribar a prescriptors de les 

nostres activitats. Des d’administració SAIF s’ha enviat mailing amb la programació trimestral 

dels ATE als 1794 usuaris que desitgen rebre informació del servei. També, s’ha actualitzat 

l’agenda ASIA de ciutat amb totes les activitats trimestrals i s’ha publicat la programació 

trimestral dels punts ATE al web de Joventut. Per últim, s’ha comptat amb la difusió boca-

orella entre els propis joves, que conviden amics a participar de les activitats. 

 

 Les activitats programades han estat encaminades a millorar les competències personals i 

socials dels nois i noies. Específicament, s’han treballat l’autoconeixement, l’autoestima, 

l’assertivitat, l’empatia, l’apoderament femení, l’afectivitat i la sexualitat, la seguretat, la 

comunicació, l’autoimatge, els límits i les pors.  

 

 Les tècniques pròpies dels gustos de l’edat que s’han utilitzat per treballar aquests objectius 

han estat diverses (art urbà, teatre, cant, ball, arts plàstiques, defensa personal, fotografia, 

ràdio...) Per a les propostes trimestrals s’ha comptat amb talleristes especialitzats que 

aportessin aquesta part més tècnica  i que, conjuntament amb l’educador/a, arribessin a 

trobar maneres de connectar amb els i les joves perquè poguessin expressar, compartir i 

comprendre les seves emocions. Hi ha hagut tallers en els que s’ha optat per dinàmiques de 

reflexió abans o després de la part tècnica i hi ha hagut altres activitats en les que aquestes 

dues parts s’han integrat al llarg de la sessió, sense necessitat de diferenciar els espais. 

 

 A partir de les valoracions qualitatives dels educadors/es un cop finalitzat cada taller, podem 
extreure conclusions al voltant de les necessitats detectades en els i les joves. Es repeteixen la 
manca de confiança, la baixa autoestima, la necessitat de parlar i ser escoltats en un entorn 
lliure de prejudicis, així com la necessitat d’acompanyament professional per posar paraules a 
les seves emocions. Són recurrents les preocupacions al voltant dels estudis i la recerca de 
feina, així com els neguits al voltant de les relacions afectives. Per part dels educadors/es es 
detecta una necessitat de dur a terme propostes de més durada, que permetin conformar 
grups més estables per poder treballar aspectes a llarg termini.  
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3.2. Sobre l’atenció individual i confidencial 
 

A continuació mostrem les dades quantitatives referents a la funció d’atenció individual i  
confidencial desenvolupada des dels ATE durant l’any 2018, agrupades per trimestres i per 
equipaments.  

 gener-març 

 
Núm de casos 

Núm atencions 
concertades 

Núm atencions 
anul·lades 

Núm atencions 
realitzades 

ATE Garcilaso 23 84 24 60 

ATE Les Basses 16 75 20 55 

ATE Les Corts 37 83 34 49 

ATE La Fontana 32 72 22 50 

ATE Casa Sagnier 18 57 21 36 

ATE Can Felipa 31 90 42 48 

TOTAL 157  (68 nous) 461 163 298 

 abril-juliol 

 
Núm de casos 

Núm atencions 
concertades 

Núm atencions 
anul·lades 

Núm atencions 
realitzades 

ATE Garcilaso 29 122 46 76 

ATE Les Basses 24 104 23 81 

ATE Les Corts 37 98 27 71 

ATE La Fontana 34 81 17 64 

ATE Casa Sagnier 24 99 52 47 

ATE Can Felipa 40 123 48 75 

ATE Boca Nord (des del 
10 de maig)  

9 24 2 22 

ATE Ciutat Vella (des del 
13 de juny) 

1 1 0 1 

TOTAL 198 (92 nous) 652 215 437 
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 setembre-desembre 

 
Núm de casos 

Núm atencions 
concertades 

Núm atencions 
anul·lades 

Núm atencions 
realitzades 

ATE Garcilaso 32 114 51 63 

ATE Les Basses 23 98 18 80 

ATE Les Corts 37 79 19 60 

ATE La Fontana 41 72 15 57 

ATE Casa Sagnier 21 28 12 16 

ATE Can Felipa 30 53 25 28 

ATE Boca Nord  25 86 13 73 

ATE Ciutat Vella 18 45 8 37 

TOTAL 227 (99 nous) 575 161 414 
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 Enguany, han fet demanda d’atenció individual 348 joves diferents. Durant l’any 2017 el 

nombre de joves van ser 239. Per tant, ens trobem davant d’un increment del 43,4%. Cal tenir 

present que durant el segon trimestre (maig-juny) s’han obert 2 nous punts ATE. 

 

 A nivell de l’evolució de les atencions realitzades, el segon trimestre (abril-juliol), amb 437 

atencions realitzades, ha estat el de més activitat als punts ATE. En canvi, el trimestre gener-

març ha estat el que s’han fet menys atencions (298). Pel que fa a les atencions per punt ATE, 

cal destacar que de gener a març el punt que ha tingut més usos  ha estat el de Garcilaso (60 

atencions) i el que n’ha tingut menys ha estat Sagnier, amb 36 atencions. 

D’abril a juliol ha crescut el nombre d’atencions realitzades a tots els districtes, essent  Les 

Basses (81) el punt que més n’ha realitzat. Cal destacar l’obertura de dos nous punts ATE i el 

ràpid augment d’atencions al nou ATE Boca Nord, amb 22 realitzades durant el trimestre; 

també, l’inici de l’atenció individual a Ciutat Vella amb 1 primer cas.  

De setembre a desembre destaquen les 80 atencions realitzades de Les Basses, per sobre de 

les de la resta de districtes. També cal posar en valor el ràpid ascens de els atencions dels nous 

ATE Ciutat Vella (que passa d’1 a 37) i ATE Boca Nord, que passa de 22 a 73 amb el canvi de 

trimestre. Per altra banda, també cal comentar els descensos d’atencions realitzades a Can 

Felipa i Sagnier, atribuïts a la baixa per malaltia durant tres mesos de la professional habitual. 

Posteriorment, la professional que cobria la baixa va haver de deixar el lloc de treball per 

incompatibilitat amb una altra feina i, coincidint amb les vacances escolars de Nadal, es va 

valorar no cobrir de nou el lloc amb una tercera professional.  

 

Perfils dels/les joves participants a l’atenció individual ATE: 

 Des de l’atenció individual ATE s’han rebut demandes de 348 joves diferents. 

 Pel que fa a les edats dels i les joves atesos, la mitjana d’edat ha estat de 16 anys.  

 Si ens fixem en els gèneres, cal destacar una majoria de noies ateses (68,1%), respecte  un 

31,9% de nois. Respecte l’any anterior ha augmentat el percentatge de nois, que el 2017 va ser 

del 28%. 
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 Per procedències, el 70,9% de joves que han demanat atenció individual durant el 2018 eren 

nascuts a l’Estat espanyol, la resta (29,1%) eren nascuts a altres països. A continuació, podeu 

veure els percentatges per procedències. La columna “Vàries nacionalitats” representa una 

persona de cadascun d’aquests països: Paraguai, Polònia, Romania, Rússia, Ucraïna, Uruguay, 

Xile, El salvador, Estats Units, França, Guinea, Japó, Eslovàquia i 4 d’altres països que no són 

cap dels anteriors ni cap dels altres representats al gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analitzant el motiu principal de consulta dels nois i noies, continua sent el malestar en l’entorn 

familiar (33,84% dels casos), seguit de les dificultats per relacionar-se (11, 11%), el malestar 

emocional inespecífic (9,07%), les dificultats en la relació de parella (8,89%), l’angoixa o 

ansietat  (7,78%), la desorientació vital (5,74%) i el control d’impulsos (4,4%). La resta de 

motius representen menys del 3% de les consultes rebudes, cadascun d’ells (autoimatge, 

adaptació nou entorn, ansietat àmbit acadèmic, assetjament escolar, procés de dol, 

autoconcepte, relacions abusives, orientació/identitat sexual, conductes autolesives/idees 

suïcides, relacions sexuals, possible abús sexual, dificultats en reagrupament familiar..) 
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 Si ens fixem en la resolució dels casos durant l’any, podem afirmar que han estat atesos un 

88,5% dels nois i noies que han fet demanda. La resta, un 11,5%, els hem considerat “No cas” 

perquè han fet demanda d’atenció o han estat derivats a l’ATE però finalment no han arribat al 

servei.  El 88,5% casos atesos es poden dividir entre casos tancats satisfactòriament per millora 

del motiu de consulta (31%); abandonaments, que han deixat d’assistir a les sessions 

programades (19,5%) i derivacions a altres serveis (5,2%). Les derivacions que s’han fet han 

estat als següents serveis: SS (5), CSMIJ (4), EAIA (1), CSMA (1), EAP (1), SARA Jove (1), Centre 

Atenció Primària (1), Let’s Chat (1), SAH (1), Espai Jove Assistencial (1), psicòleg consulta 

privada (1), CJAS (1), Unitat Funcional d’Abusos al Menor (1). La resta, són casos que continuen 

oberts o que estan aturats temporalment (32,8%). 

 

 Pel que fa a la coordinació de les psicòlogues ATE amb altres professionals, durant el període 

gener-març, s’ha mantingut coordinació en el 55,4% dels casos; d’abril a juliol, en el 58,6% dels 

casos i de setembre a desembre en el 45%. Els/les professionals amb qui s’han establert 

coordinacions de casos han estat de diferents àmbits, però  les que més s’han donat han estat 

amb professionals de l’educació (professorat i orientadors/es). 

 

 Pel que fa al qüestionari de valoració que els nois i noies responen un cop ha finalitzat el 

procés d’atenció, s’utilitza un qüestionari online, enviat a través de WhatsApp. Sobre 43 

respostes recollides durant el 2018, l’aspecte millor valorat és el de la recomanació del servei  

(9,09 sobre 10); seguit de les eines i recursos que s’han emportat per afrontar futures 

situacions (8,25 sobre 10). Per darrere, amb puntuacions per sobre de 7 hi trobem la percepció 

de millora de la situació (7,72) i l’estat del problema inicial (7,69). 
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Ahora, las cosas me las tomo mejor. No le doy vuelta a todo. Hay que cambiar la mentalidad y 

tirar palante. 

 

Calmar-me primer abans d'actuar i no donar importància a coses que no la necessiten. 

 

Soc més conscient de mi mateixa i estic més preparada per saber i fer saber als demés què 

necessito. També m'ha ajudat a veure quina és i quina vull que sigui la meva posició a la vida i 

per tant a conèixer-me a mi mateixa.  

 

Sobretodo seguridad en mi misma y no pensar en cosas que aún no han pasado 

 

Donar-me temps a mi mateix i entendre el que vull.Parlar amb la meva parella dels problemes. 

 

 Pel que fa a l’accés dels joves al servei d’atenció individual i confidencial, la principal ha estat 

l’accés directe (48%), per darrere hi trobem les derivacions formals per part d’altres 

professionals (35%) i, per últim, hi trobem l’accés a través de la família (17%). 

 

 Quan preguntem als nois i noies com han conegut el servei, ens trobem que la majoria ho han 

fet perquè els hi ha comentat un professional del seu centre educatiu (56 joves ens han 

conegut per aquesta via); per darrere hi trobem la coneixença del servei a través dels propis 

familiars del noi/a (50 joves); seguits dels nois i noies que ens coneixen a través dels iguals, és 

a dir, perquè un amic/ga o un altre jove usuari de l’ATE li ha comentat (32 joves); els joves que 

ens han conegut a través de serveis de salut han estat 30 i els que ens han conegut a través 

dels Serveis Socials han estat 27. Amb xifres inferiors i seguint l’ordre en què els citem, hi 

trobem els  joves que ens  han conegut a través d’altres serveis, a través del PIJ, a través de la 

nostra pròpia difusió presencial, a través de les assessories de la Xarxa d’informació juvenil, a 

través del Centre per a Famílies amb Adolescents, a través dels JIP, a través de la dinamització 

de l’Espai Jove, etc 

 

 Si observem l’ocupabilitat de les franges d’atenció que s’ofereixen (Veure Annex), podem 

veure tendències diferents a cada punt ATE. A l’ATE Garcilaso veiem que s’ocupen gairebé la 

totalitat de les hores ofertades, quedant només entre un 1,6 i un 10% d’hores no reservades i 

arribant a no tenir cap franja lliure en el darrer trimestre. En canvi, hi ha una gran quantitat 
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d’anul·lacions de visites concertades, entre el 26% i el 48%. Pel que fa a l’ATE La Fontana, les 

atencions realitzades representen més del 50% de les franges. Les franges no reservades estan 

al voltant del 30% el primer i tercer trimestre i disminueixen el segon trimestre (18,2%). Per 

últim, les anul·lacions representen al voltant del 14-15% el primer i darrer trimestre i arriben al 

25% el segon trimestre. L’ATE de Les Basses presenta un elevat percentatge d’atencions 

realitzades, d’entre el 60-70% i un baix percentatge d’hores reservades i també d’anul·lacions.  

Pel que fa a l’ATE les Corts, presenta percentatges elevats en les atencions realitzades, per 

sobre del 50% tots els trimestres i arribant al 75% en el darrer trimestre. Les anul·lacions, 

oscil·len entre el 17% i el 36%. El nou ATE de Boca Nord es pot veure com augmenta 

ràpidament les franges d’atencions realitzades passant del 54% al 72% entre el segon trimestre 

i el tercer. L’índex d’anul·lacions és baix, no superant el 13%. L’ATE de Can Felipa té una 

tendència similar a la de Garcilaso, amb una elevada ocupabilitat i amb percentatges 

importants d’anul·lacions. El dibuix diferent del darrer trimestre correspon amb la baixa per 

malaltia de la professional habitual, que representa un augment important de les franges 

lliures perquè hi ha joves que prefereixen no canviar de professional i també perquè s’han de 

contemplar els dies no coberts entre la marxa d’una professional i la incorporació de l’altra. El 

mateix ens trobem a l’ATE de Casa Sagnier si ens fixem en el mateix trimestre, ja que 

correspon amb la baixa de la mateixa professional. Si observem els altres dos trimestres, 

veurem que les atencions realitzades oscil·len entre el 40 i el 47%. Per últim, el nou ATE de 

Ciutat Vella podem observar que durant el primer trimestre gairebé no presenta activitat i hi 

ha gairebé la totalitat de les franges disponibles. Ràpidament, el segon trimestre augmenten 

les franges d’atencions realitzades, passant d’una atenció a 37 atencions. 

 

 

3.2. Suport a altres projectes municipals 

Durant el 2018 els punts ATE han treballat conjuntament amb altres serveis municipals de 

l’equipament o de l’entorn. Aquests espais per compartir amb altres professionals s’han donat 

sobretot a l’hora de programar, desenvolupar i valorar activitats compartides entre l’ATE i 

alguns d’aquests serveis. També, en menys mesura, en alguna activitat en forma de 

col·laboració puntual. 

A continuació llistem els serveis/projectes municipals amb els que s’ha treballat durant el 

2018. 

 

 Dinamització: Intercanviador Garcilaso, EA Jovecardí, La Fontana, Espai Jove La Sedeta, 

EJ Casa Sagnier; Boca Nord, Sala Groga 

 PIJ: Sant Andreu, Nou Barris, Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí, Ciutat 

Vella 

 JIP: Sant Andreu, Nou Barris, Les Corts, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí, vall 

d’Hebron, Ciutat Vella, Eixample 

 APC: Nou Barris, Vall d’Hebron, Gràcia Nord, Les Corts, Clot, La Verneda, Poblenou, 

Sarrià-Sant Gervasi, Vall d’Hebron i Carmel 

 Centres Oberts: Les Corts i Sant Martí 
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 Altres serveis: La Sala d’Adolescents (Garcilaso); Dedeuauna Sant Martí, Dedeuauna 

Nou Barris, SS Garcilaso, SS Sant Gervasi, Casals Infantils Municipals: El vaixell i el Drac, 

Programa Noves famílies (Reagrupament Familiar), Espai Jove La Sedeta, Casal de 

Joves El Coll, PIAD Nou Barris, Biblioteca Jaume Fuster, CIAJ, Mesures Alternatives. 

 

Podem destacar que l’ATE ha treballat conjuntament amb una gran diversitat de serveis 

municipals de la ciutat i ho ha fet de manera especialment intensa amb els altres serveis de 

Joventut. Cal destacar l’organització i dinamització conjunta d’activitats amb PIJ, CIAJ i equips 

de dinamització i les entrades a aules i patis de la mà dels JIP. Totes aquestes propostes s’han 

dut a terme sense dificultats i intentant complementar les funcions d’uns i altres professionals. 

En algunes ocasions, han sorgit dubtes al voltant de l’aportació singular de cadascun dels 

serveis, especialment quan coincideixen professionals de més de dos serveis en algunes de les 

activitats. Amb els equips APC ha estat especialment interessant l’aportació de joves o grups 

de joves per a la realització d’activitats ATE o d’activitats compartides. Aquesta col·laboració 

satisfà ambdós serveis, perquè impliquen poder treballar les propostes conjuntament i, sovint, 

poder assegurar un grup estable per a la realització de l’activitat. Cal destacar com a novetat, 

la realització d’una col·laboració d’estiu entre ATE i el Programa de Noves Famílies. Tot i les 

dificultats lingüístiques, es va poder arribar a un bon nombre de joves nouvinguts, a partir de 

propostes creatives que els permetien conèixer el servei. Pel que fa a la resta de serveis, la 

col·laboració sovint ha consistit en la demanda d’una activitat puntal a mida o bé en 

l’aportació d’un grup a una activitat ATE oberta. Es tracta de serveis que tenen present l’ATE i li 

poden fer demandes específiques, però encara no s’ha pogut arribar a fer realment un treball 

conjunt, des del disseny de la proposta fins a l’avaluació final. Tot i així, es valora positivament 

poder donar a conèixer el servei als i les adolescents a través d’aquestes activitats puntuals 

que ens permeten arribar a nous públics. Per acabar, destacar la nova col·laboració amb 

l’equip de Mesures Alternatives, que ha descobert l’ATE com a proposta interessant per poder 

oferir als i les joves que han de complir alguna mesura educativa. Durant l’any han participat 

els primers joves , tant a tallers com a atenció individual. La incorporació dels nois i noies ha 

estat senzilla i la coordinació amb els derivants ha estat també molt fàcil. 
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4. El Centre per a Famílies amb Adolescents (CPF) 

 

4.1. Sobre la funció de formació 

A continuació, descrivim totes les propostes formatives que s’han desenvolupat des del CPF 

durant l’any 2018. Hem establert diverses categories per diferenciar-les: 

 Accions de formació CPF pròpies: Són propostes dissenyades, desenvolupades i 

avaluades pels professionals del Centre per a Famílies amb Adolescents. 

 Accions de formació CPF compartides: Les activitats compartides són propostes 

dissenyades, desenvolupades i avaluades conjuntament entre professionals del Centre 

per a Famílies amb Adolescents i altres professionals i/o serveis externs. 

 Accions de formació CPF externalitzades: Són propostes formatives per a les quals 

s’encarreguen una o diverses sessions a un formador especialitzat en una tècnica o 

temàtica concreta. Aquestes propostes estan dissenyades i desenvolupades per 

aquesta persona, a demanda del Servei.  

 Accions de formació CPF col·laboracions: Les col·laboracions són un suport puntual 

que el CPF ofereix a un altre servei, entitat o professional que treballa en la mateixa 

línia del Servei.  

 

 

 

Centre per a Famílies amb Adolescents 2018 

MES ACTIVITAT 
TIPUS/ 

PROFESSIONAL 
LLOC 

HORES 
REALITZADES 

gener 

Taller relaxació Propi CxF 2 

Les relacions abusives. Com les 
prevenim i detectem a 
l'adolescència 

Externalitzat 
(Vicky Bernadet) 

CxF 2 

Gestió del Temps: Conciliació 
familiar. 

Propi 
Escola Mare de Deu 

del Coll 
2 

Relaxació i consciència corporal Propi CxF 2 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

Aquí parlem :Consum de 
drogues. Com en parlem? 

Propi CxF 2 

febrer 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi Escola Sabastida Anul·lat (2) 

TDAH? Què li passa al meu fill 
adolescent? 

Externalitzat 
(Fundació Adana) 

CxF 2 

Informa't- PIJ Sarrià 
Compartit amb 

CAAJ 
EJ Casa Sagnier 2 

Informa't PIJ Garcilaso 
Compartit amb 

CAAJ 
Espai Jove Garcilaso 1,5 

Informa't PIJ Nou Barris 
Compartit amb 

CAAJ 
Espai Jove les 

Basses 
1,75 

Adolescents i Internet: Com 
prevenim possibles usos 
problemàtics? Què ens ha de 
preocupar? 

Externalitzat (AIS) CxF 2 
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Sex o no sex: Com acompanyar 
la sexualitat dels adolescents? 

Externalitzat 
(Lupe García) 

CxF 2 

TDAH? Com millorar la relació 
família-escola 

Externalitzat 
(Fundació Adana) 

CxF 2 

Informa't Centre Obert Les 
Corts 

Compartit amb 
CAAJ 

Centre obert Les 
Corts 

2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi Escola Els Arcs 2 

Pares jo no em separo 
Externalitzat 

(EATAF) 
CxF Anul·lat (2) 

 
Traient-nos la disfressa de 
superwoman 

Externalitzat (El 
despertador) 

CxF 6 

 
Oxigena't "Gestió emocional en 
moments de tensió" 

Externalitzat 
(Conexus) 

CxF 10 

 Informa't CIAJ 
Compartit amb 

CAAJ 
CIAJ 2 

 Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF Anul·lat (2) 

 Comunicació Assertiva Propi 
Escola Maristes 

Inmaculada 
2 

 
Aquí parlem: Instagram i 
estereotips de gènere 

Propi CxF Anul·lat (2) 

març 

Informa't PIJ Sants 
Compartit amb 

CAAJ 
Biblioteca Francesc 

Candel 
2 

Prepara't per l'entrevista de 
feina 

Cessió espai 
(Pedro Rojas) 

CxF 2 

Estils parentals Propi 
Serveis Socials 

Horta 
1 

Informa't PIJ Gràcia 
Compartit amb 

CAAJ 
PIJ Gracia 2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi IES Valldemosa 2 

Fent equip parental Propi CxF 2 

Aquí parlem: Oci nocturn Propi CxF 2 

Comunicació Assertiva Propi Escola Sabastida Anul·lat (2) 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi 
Serveis socials 

Horta 
2 

Formació professionals La 
Pedrera: Comunicació 
assertiva+Negociem 

Propi 
Espai Social del 

Raval 
4 

abril 

Entenem l’adolescència Propi 
Serveis socials 

Carmel 
2 

Gestionar la Frustració Propi 
Serveis Socials 

Horta 
Anul·lat (2) 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi INS Salvador Espriu 2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi 
Escola Maristes 

Immaculada 
Anul·lat (2) 

Pares jo no em separo 
Externalitzat 

(EATAF) 
CxF 2 

Comunicació Social Propi Escola Sabastida Anul·lat (2) 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

Relaxació i consciencia corporal  Propi Escola Marillac Anul·lat (2) 

Aquí Parlem: Aplicacions 
espiem o supervisem? 

Propi CxF 2 
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Estils Parentals Propi CO Les Corts 1,5 

maig 

Cicle nodrits per dins i per fora: 
Xerrada: Què han de menjar els 
nostres adolescents? 

Externalitzat 
(Institut 

Alimenta't) 
CxF 2 

Comunicació assertiva Propi 
Escola Mare de Dèu 

del Coll 
Anul·lat (2) 

Oxigena't Artterapia Propi CxF 6 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi 
INS Narcís 
Monturiol 

2 

Cicle nodrits per dins i per fora: 
Xerrada “El meu fill/a s’agrada? 
Prevenim els trastorns de la 
conducta alimentària des de 
casa” 

Externalitzat 
(ACAB) 

CxF 2 

Motivació i expectatives 
acadèmiques 

Compartit (CIAJ) AEI Raval 1 

Com acompanyem els fills/es 
en la presa de decisions 

Externalitzat 
(Laura Rivero) 

INS Valldemosa 2 

Prevenció consum de drogues: 
A casa també parlem de 
drogues.  

Externalitzat 
(Grup ATRA) 

CxF 2 

Gestionar la Frustració Propi 
Escola Maristes 

Inmaculada 
2 

Com acompanyem els fills/es 
en la presa de decisions 

Externalitzat 
(Let's Chat-Grup 

ATRA) 
CO Les Corts Anul·lat (2) 

Cicle nodrits per dins i per fora: 
“T’agrada el que veus al mirall? 
Parlem d’alimentació i culte al 
cos.”  

Externalitzat 
(ACAB) 

CxF 2 

Conflictes entre germans:  
“Com gestionem els conflictes 
entre germans a 
l’adolescència?” 

Externalitzat 
(Judit Teixidor) 

CxF 2 

Estils Parentals Propi 
Serveis socials 

Carmel 
2 

Cicle nodrits per dins i per fora: 
Salut i nutrició Emocional 

Externalitzat 
(CHM Les Corts) 

CxF 2 

Taller: Primers auxilis, en 
ansietat, depressió i autolesió. 

Externalitzat 
(CHM Les Corts) 

CxF 2 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

Gestionar la frustració Propi Escola IPSI 2 

Aqui parlem: llibertat sexual, hi 
ha límits? 

Propi CxF 2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi 
Serveis socials Casc 

Antic 
2 

juny 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi 
Serveis socials 

Carmel 
2 

Com acompanyem els fills/es 
en la presa de decisions 

Externalitzat 
(Laura Rivero) 

CxF 2 

Entendre's amb els fills sense 
paraules 

Propi CO Les Corts Anul·lat (2) 

Gestionar la Frustració Propi CxF 2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi Escola Antaviana 2 
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Entendre's amb els fills sense 
paraules 

Propi CxF 2 

juliol 

Jornades per a professionals: 
conductes autolesives i 
conductes suïcides a 
l’adolescència. 

Externalitzat 
(CHM Les Corts, 

Anna Sintes, 
Joaquím Puntí) 

CxF 12 

Taller de risoteràpia 
Externalitzat 
(Maria Rosa 

Parés) 
CxF 2 

2ª part Taller: Primers auxilis, 
en ansietat, depressió i 
autolesió. 

Externalitzat 
(CHM Les Corts, 

Juanjo Gil) 
CxF 2 

Escape room: “On és la Janet? 
Externalitzat 

(Cuenta atrás) 
CxF 2 

setembre 
Aquí parlem inicial- Setembre Propi CxF 2 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

octubre 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi CxF 4 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 2a part pràctica 

Propi CxF 4 

Videojocs i conductes 
addictives 

Externalitzat 
(Grup ATRA) 

CxF 2 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem (Tardes, grup1) 

Propi CxF 4 

Oxigena't "Gestió emocional en 
moments de tensió" 

Externalitzat 
(Conexus) 

CxF 10 

Sexualitat a l’adolescència  
Externalitzat 

(CJAS) 
CxF 2 

Pantalles a l’adolescència des 
d'una perspectiva de gènere: 
Xarxes socials, gènere i 
adolescents. Drets i 
responsabilitats legals. 

Externalitzat 
(Patsilí Toledo) 

CxF 2 

Aquí Parlem : L'adolescència en 
positiu 

Propi CxF 2 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

Cicle Habilitats Parentals a 
l’adolescència: L'adolescència  
 

Externalitzat 
(ARSIS) 

CxF 2 

 
Aquí Parlem : Confiança i 
complicitat 

Propi CxF 2 

novembre 

Cicle Habilitats Parentals a 
l’adolescència: Autoritat i límits 

Externalitzat 
(ARSIS) 

CxF 2 

Estils Parentals Propi 
Serveis Socials Casc 

Antic 
2 

Cicle Habilitats Parentals a 
l’adolescència: Comunicació 
familiar 

Externalitzat 
(ARSIS) 

CxF 2 

Tertúlia Adoptives 
Cessió espai 

(Ins.Diversitas) 
CxF 2 

Estils Parentals Propi CxF 2 
Cicle Habilitats Parentals a 
l’adolescència: Comunicació 
emocional 

Externalitzat 
(ARSIS) 

CxF 2 
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Paternitat actual i món 
conscient 

Externalitzat 
(SAH) 

 
CxF 

 
2 
 
 

 
Aquí Parlem : L'adolescència en 
positiu 

Propi CxF 2 

desembre 

Pantalles a l’adolescència des 
d'una perspectiva de gènere 
Interrelacions a les xarxes 
socials des d’una perspectiva 
de gènere. 

Externalitzat 
(Nieves Prado) 

CxF 2 

Gènere i gestió de conflictes en 
l’entorn familiar. 

Externalitzat 
(Tamaia) 

CxF 4 

Els nostres conflictes de cada 
dia: Negociem 

Propi INS Guineueta Anul·lat (2) 

Els nostres fills creixen. 
Acompanyament a l'ESO 

Propi CxF 2 

Equip Parental Propi 
Institut Salvador 

Espriu 
2 

Gestionar la Frustració  Propi CxF 2 

Gestionar la Frustració  Propi 
INS Narcís 
Monturiol 

2 

Aquí Parlem Les mentides Propi CxF 2 

TOTAL    
216,75h realitzades 

242,75h programades 
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A nivell de dades de globals sobre la funció de formació del Centre per a Famílies amb 

Adolescents: 

Sobre 619 persones diferents que han participat en activitats formatives del Centre per a 

Famílies amb Adolescents durant el 2018 
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 Pel que fa als districtes de procedència dels/les participants a les activitats formatives, han 

estat fonamentalment dels districtes d’Horta-Guinardó (18%); Eixample (16%); Gràcia (12%); 

Nou Barris (10%); St Martí (9%); Sants-Montjuïc (7%); Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella i Fora de 

Barcelona (amb un 6% respectivament). Per últim hi trobem la participació de persones del 

districte de Les Corts (3%) . Cal destacar que han participat de les formacions persones de tots 

els districtes de la ciutat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pel que fa a la mitjana d’edat, ha disminuït respecte l’any anterior (47,4 anys) i enguany ha 

estat de 46,4 anys. 

 

• Per gèneres, continuem amb una majoria aclaparadora de dones com a participants a les 

activitats organitzades des del Centre per a Famílies amb Adolescents, representant el 81%. 
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 Pel que fa als usos en les activitats formatives, podem observar que els mesos de febrer i maig 

són els de més participació en les activitats formatives del CPF. Aquests mesos coincideixen 

amb un exitós cicle temàtic (“Nodrits per dins i per fora”, abordant tant aspectes relacionats 

amb l’alimentació en l’etapa adolescent com la importància de la nutrició emocional ). Per 

altra banda, el mes de febrer coincideix amb la campanya Informa’t, en la que professionals 

del Centre per a Famílies i del CAAJ, uneixen esforços per oferir activitats a les famílies, al 

voltant de la presa de decisions dels fills/es sobre els seus itineraris acadèmics. Els mesos de 

febrer i maig també coincideixen amb el que més persones diferents han participat a les 

activitats formatives, arribant a usuaris nous que no participen habitualment de les activitats i 

que ens han conegut a través d’aquestes propostes. Pel que fa als mesos de menys activitat, es 

tracta del setembre i l’abril. El primer perquè és un mes que s’aprofita per preparar la 

programació del curs, reprendre contactes, fer difusió... i es programen menys activitats que 

els altres mesos. El segon, coincideix amb les vacances de Setmana Santa. 

 

 Si comparem els usos de 2017 amb els de 2018, podrem observar la tendència a l’alça pel que 

fa als usos de les activitats grupals formatives. 
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 Pel que fa a les vies de difusió de les activitats, han estat el mailing a 1794 contactes 

(pares/mares; AMPAS i entitats/serveis) a través del mail periòdic de programació trimestral i 

de recordatoris específics. Coincidint amb l’inici de l’any s’ha enviat el nou catàleg de 

formacions 2018 pròpies del CPF per tal que les entitats/serveis de la ciutat puguin fer arribar 

les seves demandes. També s’han introduït totes les activitats a l’agenda ASIA de ciutat i s’han 

compartit a través de l’espai web del CPF. També s’ha imprès difusió en paper que s’ha repartit 

a través del propi Centre, via correu intern ii a través dels punts ATE. A finals de 2018 s’ha anat 

fent la preparació per poder instaurar l’enviament d’un butlletí mensual, per tal d’adaptar-nos 

a la nova protecció de dades. L’últim trimestre de 2018 s’ha posat en funcionament el 

funcionari d’inscripció online, substituït per l’anterior sistema via correu electrònic.  

 

 Pel que fa a les temàtiques i formats, durant el 2018 s’han programat activitats per compartir 

la vivència de l’adolescència entre iguals (tertúlia de famílies adoptants i Aquí Parlem!); s’han 

programat cicles temàtics de diverses sessions, al voltant de la nutrició i les habilitats 

parentals; també s’han programat activitats familiars d’estiu (risoteràpia i Room Escape) i 

jornades per a professionals (autolesió i conducta suïcida); s’han consolidat també les 

activitats trimestrals per gestionar les emocions dels pares/mares i així poder acompanyar 

millor l’adolescència dels fills/es (Artteràpia i Gestió emocional en moments de tensió). Tots 

aquests formats estables s’han anat programant al Centre per a Famílies, i s’han anat 

combinant amb les xerrades i tallers d’una única sessió, tant al propi Centre com a demanda, a 

altres equipaments de la ciutat (centres educatius, centres oberts, PIJ, equipaments juvenils...).  

 

 Si ens centrem en les valoracions que els/les participants omplen quan assisteixen a una sessió 

formativa organitzada des del CPF, podem observar que l’ítem més ben valorat és el de la 

claredat de les explicacions (4,54), mentre que el menys valorat ha resultat el de les 

expectatives inicials (4,24). Tot i així, tots els ítems puntuen per sobre de 4. Cal puntualitzar 

que en totes les qüestions l’escala numèrica és de 1 a 5 (sent 1=gens i 5=molt); excepte en la 

valoració del temps dedicat a la sessió (on 1 és curt, 3 és adient i 5 és llarg). Pel que fa a la 

pregunta en la que es demana una puntuació global sobre l’activitat, el 91,4% puntuen amb 

notes de 4 i 5, essent 5 la puntuació més habitual (56,6% de les respostes). Un 6,8% les valoren 

amb un 3 i un 9,9% les puntuen amb un 2. Cap persona les valora amb una  puntuació de 1. 

S’han recollit un total de 1034 qüestionaris. 
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 Durant l’any 2018 s’ha continuat enviat un formulari online a totes les entitats/serveis que 

encarreguen una activitat formativa als professionals del Centre. En aquest formulari es 

valoren tant els aspectes més relacionats amb la gestió de l’encàrrec com amb la satisfacció al 

voltant de la proposta duta a terme. Com podem veure, tots els ítems es valoren amb notes 

superiors a 4. Essent la facilitat per concertar l’activitat, l’aspecte més ben valorat, seguit del 

domini de continguts i la facilitació de la participació dels/les assistents. S’han recollit un total 

de 28 qüestionaris, recollits per part de la persona referent de l’entitat, servei, centre 

educatiu... que ha encarregat la formació al CPF. 
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 Pel que fa a les valoracions que els professionals del CPF fan sobre les activitats formatives, cal 

destacar com a punts forts les explicacions, la participació dels assistents, el material i la 

documentació, així com l’adaptació al format de la sessió. Com a punts febles hi trobem la 

temporalització (sovint es fan curts els tallers per les moltes intervencions dels pares/mares), 

la difusió de l’activitat (quan es tracta d’activitats fora del CPF sovint els professionals es 

troben que el demandant no fa la difusió amb prou antelació i aleshores costa que els grups 

arribin al mínim de 10 inscripcions que es demana), per últim també destacar la poca 

implicació d’alguns serveis/entitats, que demanen una activitat formativa però no faciliten la 

feina dels professionals (l’espai o la infraestructura no estan a punt, no s’han confirmat els 

assistents..). 

 

 Enguany, s’ha fet una valoració específica per a les formacions que el servei ofereix 

específicament als/les professionals. S’han recollit un total de 39 qüestionaris. Si ens fixem en 

els perfils, veurem que un 74,4% han estat dones. Amb un 12,8%, respectivament, hi trobem la 

participació dels homes i la de les persones que no s’identifiquen amb cap de les categories 

anteriors. Per districtes, veiem que la participació majoritària és per part de professionals de 

l’Eixample, Sant Martí i Sant Andreu. No hi ha hagut participació per part de professionals de 

Gràcia ni de Nou Barris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

68 
 

 Tots els ítems s’han valorat per sobre de 4, excepte la idoneïtat de l’espai físic (3,61). 

Especialment, es van rebre queixes sobre la incomoditat de les cadires i el fet que no totes 

tinguessin  braços per escriure. El Centre per a Famílies no disposa de cadires per escriure però 

el Centre Cívic en va cedir algunes per a les Jornades, tot i així, resultaven insuficients.  

 

 La valoració global de les jornades ha obtingut una puntuació de 5 sobre 5 en el 61,5% dels 

casos, seguit de la puntuació de 4 que ha obtingut el 33,3% de les valoracions. No hi ha hagut 

cap puntuació inferior a 4. Un 5,1% dels/les assistents no han contestat aquesta pregunta. 
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4.2. Sobre la funció d’atenció individualitzada 

4.2.1. Atenció individualitzada professionals psicologia 

A continuació mostrem les taules corresponents a les atencions individualitzades realitzades 

pel psicòleg del CPF, agrupades per trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gener-març 

Número de casos 
52 (23 nous) 

Número atencions programades 
113 

Número atencions anul·lades 
8 

Número atencions realitzades 
105 

 

abril-juliol 
 (12 de juny inici ampliació servei psicologia) 

Número de casos 
73 (41 nous) 

Número atencions programades 
164 

Número atencions anul·lades 
15 

Número atencions realitzades 
149 

 
setembre-desembre 

Número de casos 
68  (31 nous) 

Número atencions programades 
176 

Número atencions anul·lades 
9 

Número atencions realitzades 
167 
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 Si ens fixem en l’evolució de les atencions realitzades, podem veure que el tercer trimestre ha 

estat el que hi ha hagut més usos (167). El creixement més important s’ha produït entre el 

primer i el segon trimestre, coincidint amb la incorporació de la nova professional de la 

psicologia i de l’ampliació d’hores del professional habitual. Això ha permès oferir 8 franges 

noves d’atenció que anteriorment no estaven cobertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant el 2018 s’han atès un total de 443 persones, corresponents als 147 casos diferents 

atesos durant l’any. Cal tenir en compte que la tipologia de l’assessorament és familiar i que, 

per tant, cada cas pot implicar treballar amb diverses persones. De mitjana, han participat en 

cada assessorament 2,3 membres. 
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 Pel que fa al gènere de les persones ateses a l’atenció individualitzada psicòleg CPF, un  53,2% 

han estat dones i un 46,8% homes. Així doncs, els percentatges per gèneres, s’han equilibrat 

respecte l’any passat, que les dones van representar el 61%. 

 La mitjana d’edat de les persones ateses que desenvolupen el rol parental ha estat de: 50,4 

anys. La mitjana d’edat dels adolescents atesos ha estat  de: 15,5 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per tipologia de família, un 40,5% són monoparentals o funcionen com a tal;  seguides de les 

famílies nuclears (39,1%); les reconstituïdes (14,1%) i per últim les extenses (6,3%). 
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 Si ens fixem en la resolució dels casos durant l’any, podem afirmar que han estat ateses un 

94,6% de les famílies que s’han adreçat al servei.  La resta, un 5,4% les hem considerat “No 

cas” perquè tot i fer una primera entrevista d’acollida i formular la demanda d’atenció 

individualitzada, finalment no han acudit a les visites programades. El 94,6% de casos atesos es 

poden dividir entre casos tancats satisfactòriament per millora del motiu de consulta (55,1%); 

abandonaments, que han deixat d’assistir a les sessions programades (4,1%) i derivacions a 

altres serveis (1,4%). Les derivacions que s’han fet han estat al PIAD i a la psicòloga ATE 

Garcilaso. Entre els casos tancats satisfactòriament per millora del motiu de consulta també 

n’hi trobem alguns en què s’ha fet una derivació en paral·lel perquè el fill/a o la família abordin 

algun altre aspecte que pugui complementar la intervenció feta des del Centre. Es tracta de 

derivacions a les psicòlogues ATE (16 casos); derivacions al Programa Let’s Chat (3 casos); 1 

derivació a CJAS, 1 derivació als Serveis Socials i 1 derivació a Ventijol. La resta dels casos 

(39,4%) són casos que durant el 2018 encara resten oberts o bé estan aturats temporalment. 

 

 Pel que fa a la coordinació dels professionals de la psicologia amb altres professionals, durant 

el període gener-març, s’ha mantingut coordinació en el 30,8% dels casos; d’abril a juliol, en el 

43,8% dels casos i de setembre a desembre en el 47,9%. Els/les professionals amb qui s’han 

establert coordinacions de casos han estat de diferents àmbits, però  les que més s’han donat 

han estat amb professionals del propi servei (psicòlogues ATE) i amb professionals dels Serveis 

Socials. 

 

 Pel que fa a la via d’accés a l’atenció individualitzada, un 63,9%% de les famílies han estat 

accessos directes, sense derivació formal de cap professional. El segon accés més important ha 

estat a través de les psicòlogues dels ATE (4,8%) i professionals de SS (4,8%). Per darrere hi 

trobem les derivacions internes per part de les educadores CPF (2%), centres educatius (1,4%) i 

EAP (0,7%).  

 

 Segons els motius de consulta i, tenint en compte que una família pot consultar per més d’un 

motiu, podem veure que els motiu principals estan relacionats amb la dificultat d’establir límits 

(106 consultes), seguit de la dificultat en les relacions familiars (103 consultes). En tercer lloc, a 

molta distància, hi trobem la millora de la coordinació parental (40 consultes) i la desmotivació 

del fill/a pels estudis i/o la feina (30 consultes). Per darrere hi trobem les consultes sobre 

possibles conductes de risc del fill/a (16 consultes) i la millora de la comunicació (11 casos). A 

continuació ja hi trobem motius de consulta minoritaris, tots ells per sota de les 7 consultes 

cadascun. 
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A partir de l’ampliació de 15h més de professionals de la psicologia del Centre per a Famílies 

amb Adolescents, (juny 2018) passant a oferir 8 noves franges d’atenció, es pot veure 

l’evolució de la llista d’espera. Si  fins el mes de juny la mitjana estava per sobre dels dos 

mesos de llista d’espera, fins i tot arribant a pics de 3 mesos, després de l’ampliació la llista 

d’espera es va poder reduir, arribant a la mitjana d’un mes a partir del setembre i fins a final 

d’any. Tot i així, la tendència és a l’alça i a inicis de 2019, començant l’any amb una llista 

d’espera d’entre 1 mes i 1 mes i mig. 
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4.2.2. Atenció individualitzada educadora socialDurant el 2018 s’ha mantingut 

l’atenció individualitzada a famílies per part de les educadores socials del Centre. L’objectiu 

d’aquesta modalitat és poder atendre la gran demanda d’atencions, tot diferenciant les 

famílies que ja estan desenvolupant el rol parental correctament però que necessiten un 

suport a l’hora de marcar pautes educatives i establir límits o bé que cerquen informació sobre 

alguna temàtica concreta o requereixen derivació a algun recurs extern. 

A continuació mostrem les taules corresponents a les atencions individualitzades presencials 

realitzades per les educadores socials del CPF, durant el 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant el 2018 les educadores socials del Centre per a Famílies han atès 87 casos diferents, 

que corresponen a 84 persones diferents. 

  La mitjana de persones ateses per unitat familiar en l’Atenció individualitzada amb educadora 

social ha estat de 1,3 membres. 

 

gener-març 

Número de casos 
27 (20 nous) 

Número atencions programades 
19 

Número atencions anul·lades 
3 

Número atencions realitzades 
16 

 

abril-juliol 

Número de casos 
26 (19 nous) 

Número atencions programades 
38 

Número atencions anul·lades 
6 

Número atencions realitzades 
32 

 
setembre-desembre 

Número de casos 
23 (21 nous) 

Número atencions programades 
10 

Número atencions anul·lades 
0 

Número atencions realitzades 
10 
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 Si ens fixem en l’evolució de les atencions realitzades, podem veure que el segon trimestre ha 

estat el que hi ha hagut més usos (32). El creixement més important s’ha produït entre el 

primer i el segon trimestre. El darrer trimestre de l’any ha coincidit amb el de menys atencions 

presencials. 

 Pel que fa al gènere de les persones ateses a l’atenció individualitzada educadora, un  69,6% 

han estat dones i un 30,4% homes. 

 La mitjana d’edat de les persones ateses que desenvolupen el rol parental ha estat de: 48,3 

anys. La mitjana d’edat dels adolescents atesos ha estat  de: 17,1 anys.  

 Per tipologia de família, més de la meitat són monoparentals o funcionen com a tals (57,7%), 

seguides de les famílies nuclears (34,6%) i les reconstituïdes (7,7%). 

 Segons els motius de consulta i, tenint en compte que una família pot consultar per més d’un 

motiu, podem veure que el motiu principal ha estat la millora de la relació familiar (18 

consultes); seguit de pautes d’acompanyament al fill/a (15 consultes); conductes addictives 

dels fills/es (13 consultes); millora de la comunicació (7 consultes); posar límits, agressivitat del 

fill/a i millora de les habilitats parentals (5 consultes respectivament). Per darrere hi trobem 

altres motius minoritaris, per sota de 4 consultes cadascun. 

 

 

 

 Pel que fa a la resolució de casos, el 31,6% han estat derivats a altres recursos (8 psico CPF, 8 

psico ATE, 6 Conexus, 6 Let’s Chat, 5 AIS, 3 PIAD, 2 CAAJ, 2 CAF Intress, 2 EJ Assistencial, 2 

SEER, 2 CSMIJ, 1 Teràpia Familiar St Pau, 1 Ventijol, 1 ACAB, 1 Prou mal rotllos SS, 1 Serendípia, 

1 EAIA, 1 Reagrupament Familiar, 1 DINCAT, 1 CSMA, 1 Infància respon, 1 Tempus. El 23,7% 

s’han tancat per millora de la situació inicial; el 19,7% s’han tancat perquè han donat per 
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resolta la consulta en l’entrevista d’acollida; el 3,9% han abandonat l’assessorament. La resta, 

continuen oberts o estan aturats temporalment (21,1%) 

 

 Pel que fa a la via d’accés a l’atenció individualitzada d’educadora, el 64% ha estat accés 

directe i el 36% ha estat per derivació formal (ATE, CSMIJ, EAP, SS) 

 

 Pel que fa a la coordinació amb altres professionals, de gener a març s’ha mantingut 

coordinació en el 48,1% dels casos. Entre abril i juliol s’ha mantingut coordinació en el 64,4% 

dels casos. De setembre a desembre s’ha mantingut coordinació en el 47,8%. Les 

coordinacions han estat amb: Conexus, SS, EAP, CSMIJ i EAIA. 

 

Si analitzem els perfils de les persones que acudeixen al servei fent demanda d’atenció 

individualitzada, i que realitzen una primera entrevista d’acollida, podem veure que la majoria 

(86%) accedeixen directament al servei (sense derivació formal per part de cap professional). 

La resta, ho fan derivades per part de professionals dels Serveis Socials (6%); un 5% ho fan 

derivades per part de professionals dels punts ATE i un 1% respectivament ho fan derivades 

per professionals dels centres educatius, EAP o altres recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan preguntem a les persones que accedeixen directament, per quina via ens han conegut, 

podem veure que la majoria ho han fet a través del boca-orella (24%); perquè els hi ha 

comentat professionals d’entitats o de diversos serveis municipals (18%); seguides de les 

persones informades des dels Serveis Socials (15%). A continuació hi trobem les persones que 

coneixen el servei via difusió internet o flyer (12%). Seguides de les que són informades per 

professionals dels centres educatius (11%) o dels serveis de salut (10%). Per últim, trobem les 

persones que coneixen el servei a partir de la seva participació en una activitat formativa 

organitzada des del Centre per a Famílies amb Adolescents. 
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Per districtes de procedència, persones de tots els districtes de la ciutat ha fet ús de l’atenció 

individualitzada durant el 2018. La majoria d’usuàries han estat dels districtes de St Martí 

(17%), Eixample (16%), Nou Barris (15%), Gràcia i Horta (12% respectivament). Amb 

percentatges iguals o inferiors al 6% hi trobem les persones de la resta dels districtes de la 

ciutat. Per últim, el percentatge més baix és de les persones de fora Barcelona, que tenen 

fills/es que estudien a un centre educatiu de la ciutat. 
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Un cop finalitzada l’atenció individualitzada tant si és per part d’un professional de la 

psicologia com de l’educació social, les famílies responen un qüestionari anònim per valorar el 

servei rebut. Durant l’any 2018 aquest qüestionari s’ha començat a fer arribar via Whats app, 

per substituir el paper. Les dades corresponen a 68 qüestionaris de valoració. 

 

 Pel que fa a la situació de la família, el 89,1% la perceben millor i el 10,9% diuen que està igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan preguntem per l’estat del problema de consulta inicial, el 98,4% ens diuen que està 

millor i l’ 1,6% ens diuen que està igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pel que  fa a la recomanació del servei, totes les famílies enquestades ens diuen que  

recomanarien el servei a altres famílies. 
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Pel que fa al seguiment de les famílies ateses des de l’atenció individualitzada, quan han passat 

6 mesos del tancament del cas, una de les educadores del Centre, fa una trucada telefònica 

per avaluar el servei rebut. Les dades són sobre 45 enquestes telefòniques realitzades. Es van 

realitzar 56 trucades, de les quals, no es van localitzar 11 famílies. 

 Quan es pregunta per si durant aquests mesos han participat en activitats formatives del 

Centre, un 66,7%% ens diu que no, respecte un 33,4%% que diu que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quan preguntem si durant aquest temps han hagut de fer ús d’algun altre recurs similar 

(psicològic, psicoeducatiu), el 51,1% ens diu que sí, mentre que el 48,9% diu que no n’ha fet ús. 
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 Pel que fa a la valoració general del servei, 34 persones la valoren amb un 5, 9 la valoren amb 

un 4, una persona la valora amb un 3 i una altra ho fa amb un 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per últim, quan es pregunta per si han pogut continuar utilitzant les eines proporcionades 

durant el procés d’assessorament, 44 famílies ens diuen que sí i una ens diu que no. 
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5. Valoració general del servei 

 

 Pel que fa als punts Aquí t’escoltem, podem concloure que es tracta d’un servei que 

funciona i que dona resposta a unes necessitats dels adolescents que no estaven 

cobertes. Les activitats grupals, en general, es poden tirar endavant tot i que cal 

treballar molt per aconseguir un grup estable de joves. El treball que s’hi fa és 

enriquidor, profund i al mateix temps divertit.   

Enguany hem seguit apostant per les activitats trimestrals i també s’han tirat endavant 

algunes propostes de curs. Aquesta modalitat d’activitats permet reduir la càrrega de 

gestió, establir vincles amb els i les joves i facilita un treball més profund. És 

especialment difícil poder desenvolupar activitats grupals en els equipaments que o bé 

no són juvenils, o bé no tenen trànsit adolescent. Per aquest motiu, es valora com a 

molt interessant poder apostar per ubicar els punts ATE en Espais Joves que reuneixin 

aquestes característiques. El fet de treballar en l’entorn d’un equipament juvenil que 

disposa d’un espai de trobada i on hi ha professionals de dinamització, facilita la feina 

de l’ATE i li dona també més potència perquè es poden establir sinèrgies amb altres 

professionals. Per altra banda, el format ATE mòbil es valora com a alternativa 

interessant per arribar a més joves dels territoris i per poder treballar conjuntament 

amb altres professionals diferents dels equipaments on l’ATE està ubicat. De totes 

maneres, valorem que cal potenciar la mobilitat dels educadors/es per desenvolupar 

activitats amb professionals que volen treballar conjuntament amb l’ATE i/o que fan 

una detecció prèvia de necessitats, més que no pas les que responen a una necessitat 

de programar una activitat per cobrir un buit. En les activitats realment compartides, 

cal poder definir funcions, rols i tasques amb els professionals que dinamitzen 

conjuntament el taller, perquè tots hi tinguin el seu espai i s’evitin duplicitats. 

En el format taller, la dificultat principal que s’ha trobat és la de la baixa participació de 

joves i de la manca de compromís. Per aquest motiu, s’ha vist com a oportunitat poder 

comptar amb grups fets de joves (d’entitats, serveis) pels quals es puguin reservar 

algunes places del taller, donant estabilitat al grup. Tot i així, cal treballar amb 

aquestes entitats i serveis, la necessitat que la participació sigui consensuada amb els 

joves i que es treballi el compromís per tenir continuïtat en l’activitat. En aquesta línia, 

enguany s’ha iniciat una col·laboració amb l’equip de Mesures Alternatives, han 

proposat als nois i noies la participació al servei de l’ATE.  

Des de l’equip educatiu ATE es valora molt positivament el treball en xarxa i la 

participació en les Taules de professionals (Taula de serveis de Joventut de Gràcia,  

Taula Jove de Poblenou, Taula Jove Zona Sud, Taula Jove Les Corts, Xarxa Jove Sagnier, 

Taula Jove Raval). Aquesta participació es fa amb l’objectiu de conèixer i compartir 

amb altres professionals, trobant oportunitats per dur a terme activitats conjuntes.  

Aquest any l’equip educatiu ATE ha assumit un nou encàrrec trimestral (Diàlegs ATE) 

que es valora positivament com a espai formatiu, de trobada amb professionals i de 

difusió del servei. De totes maneres, es fa difícil encaixar els espais de preparació entre 

professionals, que acaben recaient sovint en dimecres, deixant els i les professionals 

ATE sense espai de treball intern, reunions i coordinacions. Durant el 2018, l’equip 

educatiu ha assumit també l’encàrrec de participar en la GimKChallenge i el 
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BigChallenge final, dedicant molts esforços i moltes hores de preparació, especialment 

les persones d’equip motor i les persones referents dels districtes. Com a equip, s’ha 

valorat que l’esforç no ha compensat, donada la baixa participació de joves en la 

gimcana i en la festa final. A més, tot i que podria comportar la coneixença de nous 

joves i la difusió del servei, no s’acaba de veure l’encaix d’aquesta activitat amb la 

singularitat del servei.  

Durant el 2018 s’han seguit fent reunions mensuals de l’equip educatiu i també s’han 

establert trobades trimestrals entre l’equip de cada un dels ATE i la direcció del servei. 

S’han dedicat les reunions d’equip educatiu a compartir programacions i al disseny 

d’activitats per als dies singulars. Per adaptar-se a les necessitats canviants dels 

adolescents, cal potenciar la creativitat i anar trobant nous formats. Aquest 2018, per 

exemple, s’ha innovat amb les activitats en format room escape. 

Pel que fa a la difusió de les activitats, continua sent difícil arribar al col·lectiu 

adolescent. Com a proposta de millora, creiem que disposar de xarxes socials pròpies i 

adequades als gustos canviants dels joves, ens ajudaria a comunicar-nos més i millor 

amb ells. Després d’analitzar els perfils de les persones que segueixen el Facebook ATE, 

constatem que no estem arribant al públic adolescent, ja que tots els seguidors són 

adults. Tot i així, s’ha mantingut aquesta xarxa activa pensant en fer arribar la 

informació a professionals i pares/mares. El de la cerca de nous públics, continua sent 

un repte del servei i potser aquesta millora en la difusió seria d’utilitat. 

Com a proposta de millora es valora poder apostar per parelles educatives en ela punts 

ATE, que possibilitessin sostenir les baixes de professionals i la dinamització de 

propostes de tallers sense necessitat de tallerista. També es valora poder oferir 

formació especialitzada a l’equip per tal de poder respondre a les expectatives 

generades com a professionals especialitzats en el treball emocional. 

Aquest any hem seguit posant força en el treball compartit amb serveis i entitats de 

l’entorn dels ATE, especialment s’ha potenciat el treball conjunt amb la resta de 

serveis de Joventut (JIP i XPIJ, especialment), a través de les activitats de la campanya 

Informa’t, la GimKchallenge i les trobades de professionals. 

Pel que fa a l’atenció individual, durant el 2018 el servei ha estat molt conegut i 

reconegut per part de la resta de serveis i professionals. Així doncs, podem veure com 

arriben multitud de casos derivats o adreçats per part dels professionals dels centres 

educatius. De la mateixa manera i com a novetat, ja es coneix el servei des de salut 

primària i arriben casos que han conegut el servei a través de pediatres i metges de 

família. Això ha comportat una arribada important de casos que requereixen 

coordinació entre professionals. Es valora que la facilitat d’accés afavoreix que arribin 

tot tipus de casos al servei, sovint no del tot adequats a les possibilitats d’intervenció i 

límits del servei. Per millorar aquest aspecte, s’ha creat un informe de derivació que 

faciliti el cribratge, intentant evitar que es derivin casos que requereixen 

d’intervencions de llarga durada o especialitzades. Tot i així, la demanda ha anat en 

augment i això ha fet que la llista d’espera creixi. Percebem com un risc aquest fet, 

perquè ens allunya de la idea de servei àgil i que connecta amb la immediatesa dels i 

les adolescents. El fet de no poder atendre les demandes amb poc temps i el d’haver 

d’espaiar les sessions fa que les dificultats inicials canviïn i que la simptomatologia 

empitjori. A més, estem perdent un dels aspectes més ben valorats i diferenciadors del 
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servei. També es valora negativament la limitació de l’atenció a 5-6 sessions. Cal tenir 

en compte que l’especificitat adolescent requereix d’un temps per poder desplegar la 

demanda i establir una relació terapèutica  amb la professional i que els objectius i les 

demandes formulades poden anar canviant al llarg del procés. Sovint, per la pressió 

d’atencions, cal precipitar el final i no es pot fer un treball profund, encara que 

preventiu. 

Enguany, s’han anat convocant les Taules de Salut Mental en diversos districtes de la 

ciutat. Es valora molt interessant la presència de les psicòlogues ATE, per tal de 

coordinar-se, posicionar-se i diferenciar-se de la gran quantitat de recursos que 

aborden la salut mental dels i les joves a la ciutat. Tot i així, aquesta presència no 

encaixa amb la limitada jornada de les professionals. Es valora del tot insuficient la 

jornada de 24 hores de les professionals si contemplem que és necessari preparar les 

sessions, coordinar els casos, fer derivacions i registrar tant les sessions com els 

indicadors. Cal recordar que l’únic espai reservat a aquesta feina, és un matí setmanal. 

Si a més, hi afegim la demanda de ser presents a les Taules de Salut de dos districtes 

per a cada psicòloga, es pot veure que cal reservar més temps i donar valor a aquests 

aspectes lligats a les atencions dels i les adolescents. 

Continua sent un repte gestionar l’elevat volum d’anul·lacions per part dels i les joves. 

S’ha consolidat el recordatori via whats app i també el full de compromís, però tot i 

així, aquesta continua sent una característica pròpia de l’atenció als adolescents. Per 

altra part, aquests forats que poden aparèixer quan un jove deixa de venir, dilaten el 

procés d’atenció i són gairebé impossibles d’oferir a altres joves, donada la manca de 

temps amb la que es coneixen. 

Continua sent un repte de futur el fet de poder acreditar el servei per poder fer 

derivacions directes a la xarxa pública de salut mental. Tot i que a partir del contacte 

entre professionals, ja hi ha alguns CSMIJ o CSMA que han facilitat aquest accés, seria 

interessant tenir-ho establert com a servei per evitar que els i les joves es perdin en 

circuïts llargs i costos. Caldrà veure si a partir de a creació del nou servei Konsulta’m, 

aquesta derivació quan es detecta algun cas de salut mental, es pot fer de manera més 

àgil a través d’aquests professionals. 

Com a proposta de millora també es valora positivament el fet de poder deixar de fer 

servir expedients en paper per tenir-los digitalitzats, a través d’algun aplicatiu. Així 

com la necessitat de treballar amb una base de dades i no amb documents d’excel. 

Això ens permetria tenir més dades sobre les atencions  i poder-les analitzar millor del 

que ho podem fer actualment. 

 

 Els serveis comuns: Entre els serveis comuns tenim contemplats la figura de direcció i 

la figura d’administració. Pel que fa a la figura de direcció, es veu la necessitat de 

comptar amb figures diferenciades de coordinació dels 2 dispositius, ja que les tasques 

associades al bon funcionament de tots dos dispositius sumades a les de gestió de 

l’equipament del CPF, requereixen de més recursos humans. A més, també es troben a 

faltar figures de suport que puguin donar servei a la xarxa de professionals i es puguin 

implicar en tasques i projectes globals dels ATE. Així com donar suport en la recollida 

d’indicadors, en l’avaluació de la qualitat i l’impacte del servei, en la comunicació, 

creació de formularis, news letters... Cal dir que tot i l’ampliació horària de l’any 
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passat, els dispositius continuen creixent i, per tant, la feina associada a aquests es 

multiplica. Cal tenir en compte que CPF i ATE són serveis complementaris però amb 

necessitats, equips, funcions, usuaris i interlocutors diferents. Ha deixat de ser viable 

que una única persona assumeixi la direcció d’un servei d’aquestes dimensions, que 

durant el 2018 està integrat ja per 18 professionals i que amb el desplegament 

complet arribarà a tenir 21 professionals. 

Pel que fa a la figura d’administració, continua sent un suport clau en el servei. Cal 

valorar especialment la part de feina comunicativa, no associada a l’inici a aquesta 

figura. Elaboració de cartelleria i newsletter, formularis, manteniment de l’agenda 

d’activitats, mailing a famílies i serveis... Ha jugat a favor l’ampliació horària de l’any 

passat, però també ha augmentat la càrrega de feina per la nova obertura de 

dispositius.  Pel que fa a la resta de tasques administratives, seguim amb la 

infraestructura d’un servei petit, que no és adequada per gestionar-ne un d’aquestes 

dimensions. Caldria un aplicatiu per poder gestionar l’agenda del CPF, els contactes, 

donar cita prèvia, i també una base de dades per gestionar els diversos contactes. Cal 

dir que enguany, l’adaptació a la nova llei de protecció de dades ha resultat costosa de 

gestionar. S’han perdut bona part dels contactes i s’ha hagut de deixar de fer mailing 

des del correu del servei, passant a utilitzar el nou butlletí. La previsió per adaptar-se 

als canvis ha estat molt poca i les modificacions s’han fet amb certa lentitud i també 

amb certs dubtes. Tant des del Departament com des del servei ens hem anat 

adaptant a la nova normativa com hem pogut, però s’ha trobat a faltar algun 

professional especialitzat per poder resoldre dubtes i orientar els canvis en la recollida 

de dades. 

 

 Centre per a Famílies: En general, es valora com un servei singular a la ciutat i 

innovador, que encaixa perfectament en la línia del treball de la prevenció en una 

etapa difícil com és l’adolescència dels fills. Hem detectat que s’està cobrint una 

necessitat que no estava sent atesa i que el fet de centrar-nos en l’etapa adolescent 

està justificat, per les característiques diferenciades del moment vital. Pel que fa a 

l’atenció individual, es valora positivament l’acollida del servei per part de famílies i 

professionals. El coneixement i reconeixement són més grans i per aquest motiu 

augmenta la demanda. Durant el 2018 ja s’ha esgotat el creixement previst del servei i  

a inicis de 2019 ja podem preveure que la llista d’espera torna a apropar-se als 2 

mesos, sense que aquesta vegada hi hagi previst cap augment de professionals per 

absorbir-la. Per intentar fer un millor cribratge dels casos, s’ha establert un informe de 

derivació i s’ha fet arribar als professionals derivants. Per millorar la coordinació de 

casos entre professionals SAIF, s’ha creat un excel de casos compartits, des d’on fer el 

seguiment de si estan arribant a ATE o CPF i de quins professionals els estan atenent. 

Donada la pressió d’atencions, es fa difícil trobar espais compartits entre professionals 

del CPF, per aquest motiu, durant el 2018 s’ha fet una reorganització horària i s’han 

reservat alguns espais de coordinació amb aquest objectiu. Com a novetat, s’ha creat 

també un qüestionari de feedback per enviar a les famílies que són derivades a altres 

recursos externs. I s’ha creat un document de registre de coordinacions dels casos, per 

tal que quedin escrites totes les gestions i s’hi pugui donar continuïtat si es canvia de 

referent. 
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En la funció d’activitat grupal, s’ha iniciat col·laboració amb serveis socials i EAIA, que 

han fet demandes formatives pels seus usuaris. S’ha continuat oferint programació 

especialitzada per a professionals a l’estiu, amb un gran èxit de convocatòria. S’han 

abordat temàtiques recurrents, però s’ha anat comptant amb professionals diversos 

que oferissin diferents enfocaments. Enguany s’ha apostat també per una activitat 

formativa no mixta per a homes, que ha tingut molt bona acollida. Aquesta activitat 

està en la línia de potenciar la presència d’homes en les activitats del Centre. 

Durant el 2018 s’ha detectat un alt volum d’inscripcions però també un elevat volum 

d’absentisme, constatant que al voltant del 30% de persones inscrites, no es presenten 

a les activitats. S’han continuat fent recordatoris via mail, però tot i així, no s’ha 

aconseguit reduir aquest percentatge. Pensem que amb el nou formulari 

d’inscripcions, les famílies s’han d’apuntar amb força previsió a les activitats, i això 

potser dificulta que recordin aquestes cites. Per altra banda, el fet que el formulari no 

enviï mail concretant les inscripcions efectuades, també aporta incertesa als 

inscrits/es. 

 

 En general, ha estat un any de creixement del servei amb l’obertura de dos nous punts 

ATE de manera consecutiva. El servei s’ha consolidat i ha estat conegut i reconegut per 

part d’usuaris i professionals. Ha calgut gestionar molts canvis a nivell de l’equip, amb 

entrades de nous professionals, baixes mèdiques, suplències... 

Com sempre, ha estat impagable la bona entesa entre l’equip per poder gestionar 

aquests moments. Per tal de treballar el coneixement i la confiança entre nosaltres 

hem destinat alguns matins de treball intern a l’assoliment d’aquest objectiu. Així 

doncs, cada 30 dies, una persona de l’equip es prepara una sessió per compartir amb 

l’equip (joc, dinàmica, mostrar una habilitat...). A més, els matins de dimarts també 

han servit per coordinar mensualment els casos en comú (ATE i CPF) i per fer reunions 

a diferents nivells (tot l’equip o entre determinats professionals). Durant l’any 2018 

s’ha mantingut el calendari anual per tipologies de reunió (d’equip SAIF, de casos i 

d’educadors/es ATE). Calendaritzant també les trobades entre cada equip ATE amb la 

direcció del servei. Durant l’any s’ha comptat amb un servei de supervisió d’equip, de 

la mà de la psicòloga Silvia Macassi. En aquest espai s’han pogut compartir casos 

d’elevada complexitat i també situacions a nivell de la dinamització grupal. A finals 

d’any s’ha replantejat aquest espai, a la recerca d’una metodologia que s’ajusti a les 

necessitats de l’equip.  

Pel que fa a la coordinació externa, cal dir que hem estat molt ben rebuts i valorats allà 

on hem anat. Durant el 2018 s’han concretat noves propostes de treball en comú, per 

exemple formacions per a famílies dels SS. Pel que fa als ATE, les impressions han estat 

les mateixes. Es valora positivament el servei i arriben demandes per treballar 

conjuntament propostes formatives o demandes de tallers ATE als seus districtes. 

Aquestes demandes arriben tant des dels centres educatius com dels serveis 

municipals i entitats. Enguany, a partir del format ATE mòbil, s’ha pogut donar 

resposta a aquestes demandes. De la mateixa manera, és creixent el nombre de 

derivacions que reben tant els ATE com el CPF, fent necessaris espais per a la 

coordinació de casos. 
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Com a conclusió final, apuntar que el coneixement i reconeixement de la tasca del 

servei està sent molt ben rebuda per part de l’equip. Però també està fent molt difícil 

assumir la creixent demanda. És per aquest motiu que cal una aposta clara per la 

prevenció, dotant el servei de millors jornades i més professionals per poder seguir 

donant respostes de qualitat a les persones que confien en el servei per trobar 

solucions al seu malestar.  


