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1. ANTECEDENTS

Els anys 2011-2012, professionals del camp de la formació professional, l’educació, la dinamització, el

lleure, social i psicològic van col·laborar en un procés diagnòstic en relació adolescents i joves dut a

terme per l’espai Jove Garcilaso. En aquest estudi van participar de reunions, entrevistes i grups de

debat, joves, professionals, mares i pares, per detectar i exposar quines eren les necessitats de les

persones joves.

Arrel d’aquesta diagnosi, va néixer “Pròpolis”. Un projecte que va ser gestionat per Fil a l’Agulla, on es

vetllava per afavorir el procés de creixement i autoconeixement durant l’adolescència dels joves.

Pròpolis tenia el propòsit de crear un model d’intervenció integral on s’atenguessin els diferents

nivells de la persona. Així es va dissenyar un marc de treball, des de l’atenció grupal on s’oferien

tallers, xerrades, activitats en col·laboració amb serveis del mateix equipament. Partint de les

demandes de les persones joves, es va fer un procés de reflexió per detectar quines necessitats

tenien, i aquesta va ser la base per repensar i millorar el servei, oferint a partir del mes de maig de

2013 un espai de consulta psicològica individual de curta durada, com un recurs més del pròpolis,

aquest espai d’escolta es va anomenar Aquí t’escoltem.

L’evolució d’aquest treball va obrir nous plantejaments per seguir pensant en la millora de les seves

habilitats personals i el seu benestar. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona estava posant en

marxa un servei per atendre les i els adolescents de 12 a 20 anys (sis punts Aquí t’escoltem) i les

seves famílies (un 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 novembre de 2013 es va aprovar la mesura de govern “Servei per a adolescents i per a famílies

amb fills i filles adolescents” pensada per incidir en el marc de la promoció i la prevenció primària. Es

va idear per oferir formacions, atenció individualitzada tant a joves entre 12 i 20 anys que viuen,

estudien o treballen a Barcelona, com a les famílies o tutors/es legals que viuen a la ciutat comtal.

El Servei per a adolescents i per a famílies amb fills/es adolescents (d’ara endavant SAIF), va ser

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 a la Vida, Equitat i Esports.

Actualment des de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans, Drets Socials, Justícia

Global, Feminismes i LGTBI.



Els punts Aquí t’escoltem (ATE) són els primers en implementar-se des del 2013. El primer a Sant

Andreu dins l’equipament Juvenil Garcilaso com a prova pilot. A l’Octubre de 2014 s’obren 2 punts

nous, a Ciutat Vella (al Casal Palau Alòs) i al districte de Nou Barris ( a l’Espai Jove Les Basses).

Vetllant d’integrar-los en espais de concurrència juvenil. D’Octubre del 2014 al juny de 2015, el

Centre Jove Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)-Associació de Planificació Familiar de Catalunya i

Balears (APFCIB) eren els adjudicataris responsables del servei.

A partir del juny del 2015, es va posar en marxa el Centre per a Famílies amb Adolescents (CxF)

ubicat en un edifici de nova creació als jardins de la Sedeta, al districte de Gràcia. Amb aquest

dispositiu es pretén fer un acompanyament als pares i mares o tutors legals en l’etapa de

l’adolescència dels fills i filles en aquest trànsit cap a la seva vida adulta. Afavorint doncs espais

d’escolta, assessorament, i reflexió per enfortir les seves habilitats personals, cognitives, emocionals i

comunicatives, per tal de trobar estratègies en la seva quotidianitat.

Els principals objectius del servei són:

- Proporcionar experiències en un context grupal i/o individual on la diversitat i el conflicte es

pugui viure com un aprenentatge vital en la convivència (familiar i/o entre iguals) en les diferents

àrees de l’individu.

- Acompanyar en l’exercici empàtic sobre l’etapa de l’adolescència.

- Afavorir l’autoconeixement i la presa de consciència de les seves habilitats personals i

comunicatives, treballant la interioritat davant les situacions que generen malestar.

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

comunicatives.

A finals de maig de 2015, s’obre el concurs públic i qui rep l’encàrrec de la gestió del servei és

l’empresa Iniciatives i Programes, S.L. El desplegament del servei, en aquesta nova etapa, inclou

l’obertura de 3 nous punts ATE fins arribar a 6, i l’inici de l’activitat al Centre per a Famílies amb

adolescents.

Es defineix un nou contracte pel servei el març del 2017 i entra en vigor l’1 d’Agost del mateix any. La

durada de les prestacions s’estableix, com a màxim, fins el 30 de Juny de 2019. La vigència del

contracte és podrà prorrogar fins el 30 de novembre de 2020.

Durant l’any 2020 el Servei ha estat gestionat per l’empresa: Iniciatives i Programes, S.L (Contracte

17001657).



− Referent  municipal: Pilar Pascual Calvo

− Direcció del projecte: Enric Miró Barreda;

− Direcció del Servei: Montserrat Pujol Morcillo

− Administració del Servei: Roser Francisco Gurguí

− Educadora social CPF: Stefania Angella

− Educadora social CPF: Silvia Hernández Tomillero (Gener 2020)

− Psicòleg CPF: Raúl Abril Adán

− Psicòloga CPF: Almudena Sánchez Velasco (des del 4 d’Abril de 2019)

− Educador ATE Garcilaso: Isabel Jordà Lozano

− Educadora ATE Les Basses: Ona Camps Garcia

− Educadora ATE Les Corts: Anna Xartó Toran; Malaika Comet fins a 31 de Juliol de 2020

− Educadora ATE La Fontana: Lucía Picazo Moyano

− Educadora ATE Casa Sagnier: Carla Pruns Ruiz; Raquel Terribas Pie (des del 15 de Juny 2020)

− Educadora ATE Can Felipa: Júlia Fernàndez Marquès; Carla Pruns Ruiz (des del 15 de Juny)

− Educadora ATE Boca Nord: Marina Domènech

− Educador ATE Ciutat Vella: Jaume Clavé Escofet.

− Educadora ATE Sants: Paula García Gómez; Júlia Fernández Marquès (des de Juny 2020)

−  Psicòloga ATE Sant Andreu/Nou Barris: Laura Jiménez Divins fins 12 de novembre de 2020;

Meritxell Puértolas des de 16 de novembre de 2020 a Sant Andreu; Nataxa Moreno des de

16 de novembre de 2020 a Nou Barris.

− Psicòloga ATE Les Corts: Marina Bordes Domènech

− Psicòloga ATE Sarrià Sant Gervasi/Gràcia: Marina Alba Oliete fins a 31 d’Octubre de 2020;

Eugènia Cruz desde 2 de Novembre a Sarrià- Sant Gervasi; Marina Bordes des de 2 de

novembre a Gràcia.

− Psicòloga Sants/St Martí: Sandra Leyva Michot

− Psicòloga ATE Ciutat Vella/Horta Guinardó: Nataxa Moreno Ruzafa fins 17 de novembre a

Ciutat Vella; Meritxell Puértolas des de 16 novembre a Ciutat Vella. Nataxa Moreno Ruzafa a

Horta Guinardó.



2. INTRODUCCIÓ
La memòria que es presenta a continuació és el recull de l’activitat desenvolupada des del Servei per

a Adolescents i Famílies (SAIF), impulsat pel departament de Joventut i gestionat per Iniciatives i

Programes, S.L  durant l’exercici 2020.

Aquest 2020, el funcionament del servei ha estat marcat per la pandèmia provocada pel COVID19.

Fins el 13 de març, que es va declarar l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID19, el servei va

funcionar tal i com estava previst en el plec, oferint un acompanyament als adolescents i a les seves

famílies, des de les activitats grupals (xerrades, tallers, cicles,...) com de l’assessorament individual.

Declarat l’estat d’alarma i la situació de confinament domiciliari, el servei es va reorganitzar donat

que no es podia prestar atenció de forma presencial. El SAIF va intensificar la seva atenció a

adolescents i famílies així com, va adaptar l’atenció de forma telemàtica del 14 del març al 14 de juny.

Les dades en relació aquest període es troben annexades al final d’aquesta memòria, donat que es va

fer un recull especial d’aquesta etapa. (Punt 6.Annex. Informe final SAIF -confinament).

A partir del 15 de Juny, amb la finalització del confinament domiciliari, es va reprendre la

presencialitat del servei.

En aquest recull es mostren les dades d’aquest any on s’analitzen les accions realitzades en aquest

període, als diferents Punts Aquí T’escoltem (d’ara endavant ATE) i al centre per famílies amb

adolescents (d’ara endavant CPF).

3. SERVEI PER ADOLESCENTS I FAMÍLIES
(SAIF)
El Servei per Adolescents i Famílies és un servei municipal gratuït d’àmbit de ciutat que té com a

finalitat oferir un acompanyament als adolescents i a les seves famílies des d’una mirada positiva de

l’adolescència incorporant la perspectiva de l’educació emocional per tal d’afavorir la millora del

benestar emocional i l’adquisició d’autonomia.

Durant el 2020, el Servei per a Adolescents i Famílies, ha continuat oferint el seu servei habitual i ha

intensificat especialment l’atenció individual durant la situació de confinament domiciliari per donar

eines i recursos per sostenir l’ansietat, les pors i la incertesa davant el context de pandèmia.



Aquest servei, que agrupa els Punts Aquí t’escoltem, adreçats al públic adolescent, i el Centre per a

Famílies amb Adolescents, s’ha posicionat com un servei clau per donar resposta als malestars

emocionals derivats de la covid-19 entre els i les adolescents.

Durant el confinament de la passada primavera, el SAIF va crear una nova línia telefònica d’atenció

directa i acompanyament a adolescents i famílies amb adolescents que va donar resposta en menys

de 24 hores a totes les consultes rebudes. El servei, 100% presencial en la seva conceptualització, va

evolucionar cap a la nova realitat facilitant el contacte telefònic, per videotrucada o per WhatsApp,

fent accessible el servei i apropant-se així, a les demandes dels joves i les seves famílies.

El gruix dels motius de consulta entre els i les adolescents van ser les qüestions relacionades amb el

malestar en l’entorn familiar i la necessitat d’atendre la seva ansietat i angoixa, així com les dificultats

per relacionar-se o retrobar-se amb les amistats o familiars propers. Pel què fa a les famílies, la major

part de consultes feien referència a la dificultat a l’hora de posar límits.

Des del SAIF també es van publicar 12 materials informatius als webs de Joventut i de Famílies.

I en el marc de la ‘Joventut Connectada’ també, s’han realitzat diferents activitats orientades a

l’acompanyament emocional en temps de pandèmia.

Superat el confinament, el SAIF va continuar oferint el seu servei de manera presencial o telemàtica

adaptant-se al context sanitari de cada moment. Ha mantingut els espais d’atenció individual i

grupal, als 9 punts Aquí t’escoltem i al Centre per Famílies amb Adolescents.

SAIF ATENCIONS HOME DONA Diferència 19

CENTRE PER FAMÍLIES

Atenció individualitzada 1143 46% 54% +91%

Atenció grupal 838 20% 80% -17%

AQUÍ T’ESCOLTEM

Atenció individualitzada 2165 28% 72% +46%

Atenció grupal 5556 46% 54% -59%

TOTAL 9702



Centre per a Famílies amb Adolescents

Durant tot aquest 2020, el Centre per famílies ha adaptat la seva atenció al context sanitari, realitzant

activitat presencial o telemàtica segons les mesures de cada moment ho permetessin. I s’han recollit

un total de 1.981 usos. Pel que fa a l’atenció individual s’ha realitzat un total de 1.143 atencions

individuals, atenent un total de 383 famílies diferents. I a l’activitat formativa/grupal s’han registrat

838 usos, participant 426 persones diferents, 86 homes i 340 dones.

Punts “Aquí t’escoltem”

Els Punts “Aquí t’escoltem”, pel que fa l’espai d’atenció individual i confidencial, al 2020 s’han recollit

2.165, atenent a 399 joves diferents. I pel que fa als tallers i activitats grupals, durant el 2020, hi

hagut 5.556 usos, participant 3.950 joves diferents.

A continuació, trobareu un resum de les dades genèriques referents a tot el servei per adolescents i

famílies.



3.1 PUNTS AQUÍ T’ESCOLTEM

Des dels punts Aquí t’escoltem, es treballa per promoure el benestar de les persones joves. Les

maneres de dur-ho a terme parteix des de tres vessants: l’atenció individual, l’acció grupal, i

l’enfocament dels diàlegs ATE (on es contempla en un apartat en si mateix més endavant).

En els següents gràfics es pot observar les dades genèriques pel que fa a l’atenció individual, i de

l’atenció grupal dels ATE a tot Barcelona. Comencem fent una mirada als indicadors de gènere i edat

durant el 2020:

El més destacable es pot trobar en el gruix de la franja d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys, la

majoria de les persones participants són noies, tot i que com és pot veure en el gràfic, pel que fa a

partir del 18 anys a les atencions grupals (estem parlant dels tallers ) en aquest cas augmenta

significativament la participació de nois en aquest tipus d’activitats.

En aquest apartat, també es tractaran les dades de cada un dels actuals punts aquí t’escoltem (a

partir d’ara ATE). Podreu veure tant la recollida de dades que fan referència als assessoraments

individuals com les accions grupals de cada ATE per districte. Comencen doncs per l’atenció

individualitzada.

A) Atenció individual

Aquest any hi hagut canvis en l’equip de psicòlogues del servei. Han marxat dues persones, i s’ha

donat reestructuració interna, els detalls corresponents els podeu trobar al final de l’apartat dels

antecedents, on es descriu les professionals per districte (veure pàg 5).



Pel que fa a l’atenció a les persones joves, en general predomina la participació de noies i dones, tot i

que s’observa un increment de població masculina. Enguany ha augmentat lleugerament la mitjana

de les edats a 16’5 anys. Segurament pot tenir una relació amb els successos socials viscuts per la

pandèmia. Han augmentat les persones que utilitzen el servei de l’assessorament individual per

complementar l’atenció que tenen o tenien previst per anar als centres de salut mental de la ciutat

(CSMIJ i CSMA). Aquest fet ha implicat una major coordinació entre les professionals, així com la

situació actual, sembla ser que ha augmentat els problemes de salut mental d’algunes persones

joves, de manera que podreu veure reflexat també una proporció simbòlica que s’ha detectat des

dels ATE, d’aquestes situacions i conseqüentment s’ha derivat als serveis especialitzats.

Durant el 2020 s’han rebut diferents motius de consulta, tot i que el predominant ha estat pel

malestar en l’entorn familiar. Les professionals del servei van percebre que durant el temps de

confinament, havia algunes situacions que afectaven en la convivència familiar. Així com en la

manera d’atendre per telèfon a les joves. Algunes d’elles es trobaven mancades de privacitat per

obrir-se i compartir els seus neguits o malestars.

Altrament, la manera com arribaven les joves durant tot l’any a l’ATE, ha estat per iniciativa pròpia

majoritàriament, tot i que la forma com ens coneixen és variable, sembla que el boca-orella és

predominant. Ja sigui que pot arribar per recomanació, o suggerència des de l’àmbit educatiu, per

algun professor, orientador/a acadèmic, com també es pot reflexar, i val la pena de destacar com la

vinculació amb els seus propis familiars, incideix significativament en la participació dels i les joves a

l’assessorament individualitzat que s’ofereix des de l’ATE. En un altre pla, en tercer lloc i no menys

important, ans al contrari, que ens coneguin per altres persones que han participat amb anterioritat

de l’atenció que s’ofereix des de l’ATE.

A continuació veureu reflexades algunes d’aquestes dades, en el següent gràfic es mostra tan la

manera com ens han conegut, com els principals motius de consulta que s’han rebut enguany:



En els següents gràfics, trobareu on es diferencia les persones que han participat, dels usos que han

fet (participen a un mínim d’una atenció), del gènere, el districte de procedència (veureu com

algunes d’elles no hi hagut problema en ser ateses en un districte diferent del lloc d’on viuen), també

trobareu els percentatges de quina ha estat la resolució del seguiment de les joves al seu pas pel

servei.



Significativament hi ha un volum elevat de joves que sol finalitzar el procés, però depenent el

districte aquesta dada és variable. N’hi forces que mantenen el seguiment, aquest fet és rellevant

entenent que les joves acudeixen al servei amb la voluntat de generar canvis, i de millorar en

diferents àrees de la seva vida o de la seva persona. Això fa sentit amb el fet que hi hagi pocs

abandonaments en general de l’assessorament individual que reben.



A continuació i entrant més en detall, es recull el perfil de joves de cada un dels districtes on hi ha un

ATE, com podreu veure, hi ha persones que no tenen problemes de mobilitat a l’hora de desplaçar-se

i es reflexe al gràfic de quin és el districte de procedència, altrament es troba en aquest resum de

gràfics, la resolució de les visites dels joves que sol·liciten atenció. Per poder llegir millor aquest

apartat, hi ha diferents conceptes: “Oberts/Seguiment”, es refereix a joves que en el moment actual

estan fent el procés d’assessorament individualitzat. “Tancament”, són aquelles persones que han fet

un procés complet d’atenció. “Derivació”, es fa quan es considera que necessita una atenció més



específica o de llarga durada. “Abandonaments”, joves que no finalitzen el procés. “No Cas” Joves

que sol·liciten una primera atenció i no es presenten i ni contacten de nou.



















En general, per concloure aquest apartat, es mostrarà la percepció de les joves un cop finalitzen

l’assessorament. Com podreu comprovar tot i ser un nombre de persones reduït, que aquesta és

positiva. Aquest serà un dels aspectes a seguir treballant durant el 2021, per mirar de tenir més

coneixement de l’opinió dels i les joves al seu pas per l’assessorament de l’ATE.

Un cop tenim una idea completa del treball fet durant el 2020 a nivell d’assessorament individualitzat

ATE. Seguirem en visibilitzar la recollida de dades en relació a les activitats grupals. Pel que fa al

sentit de l’intervenció educativa des de l’ATE, només recordar que com a dispositiu el que es vetlla

de fer a través d’aquestes accions grupals és el fet de promoure d’eines i recursos per a la gestió

emocional de les persones joves de la ciutat de Barcelona. Així mateix, aquestes accions es duen a

terme ja sigui des dels equipaments de referència del seu districte, com des de centres escolars, o bé

entitats i serveis del territori on es troben ubicats.



B) Activitats grupals

Dades generals de tots els ATE:

Enguany les activitats grupals s’han mantingut en la mesura del possible, l’aturada del servei tal i com

s’entenia (treball presencial per atendre i acompanyar en l’etapa de l’adolescència) i la modificació de



contracte, s’ha vist afectada l’atenció grupal amb les joves. Inicialment per no poder donar

continuïtat en la modalitat on-line, de manera que es va perdre el contacte amb moltes joves amb

qui ja portaven uns mesos amb les diferents professionals del servei, i d’altra banda quan es va poder

tornar a la presencialitat després del confinament total, el retorn es va veure ressentit, tant pels

neguits d’alguns pares o joves, per a participar d’activitats grupals com la precipitació en activar

activitats sense un treball previ i continuat durant l’any amb els i les joves.

A l’hora de plantejar-se quines activitats dissenyar, enguany l’enginy, la creativitat i la prudència ens

han fet pensar d’una manera més àmplia a l’hora de programar-les. S'ha de comptar en format

presencial mantenint l’aforament permès per les mesures per evitar la propagació de la pandèmia,

també en el format telemàtic, així poder oferir una resposta immediata als canvis pel context

d'emergència. Buscant la opinió de les persones joves ja que possibilita la creació de continguts, i

adequació de l’activitat grupal en format telemàtic.

D’altra banda s’ha mantingut el catàleg que es presenta als centres educatius i entitats del districte.

Considerar que en funció de la demanda dins el marc de les tres temàtiques que s’ofereix des dels

ATE: cicle menstrual, sexualitat i consciència emocional; les educadores dels punts Aquí T’escoltem

adapten el contingut de les mateixes per cobrir les necessitats que expressen alguns centres o

entitats. Les tres propostes d’activitats principals son:

● Sex-game: Preguntes… confessions… proves… es parla sobre sexualitat amb gent de la

mateixa edat. Aquest és un joc dinàmic on es treballa l’educació afectivosexual.

● My regles, my roules: activitat on es fan un conjunt de dinàmiques educatives destinades a

apropar-se al cicle menstrual des d’una perspectiva feminista. L’objectiu del taller és generar

un espai còmode i segur per parlar de la menstruació amb naturalitat, sense tabús i des

d’una visió positiva.

● Quina emoció?! i el Tot Ok: Són tallers pensats en oferir una sèrie d’activitats per treballar

les emocions. “Quina emoció?! ” és activitat pròpia programada des de l’ATE, i el tot Ok, és la

mateixa activitat però que s’ofereix amb altres serveis (com és el cas de l’ATE de Sant

Andreu). L’objectiu en ambdós casos és promoure la consciència emocional a través de

dinàmiques que permetin posar nom a les emocions, entendre la seva necessitat i identificar

estats d’ànims propis i aliens.

Des de centres educatius s’han generat demandes noves, degut el context actual que es viu, en

relació a la gestió a la incertesa, als canvis constants, on s’ha vist el valor de poder facilitar l’expressió

a les aules per donar espai al que els i les joves viuen a través de les circumstàncies generades per

l’efecte de la pandèmia.



Abans però d’entrar en matèria en relació a les activitats que s’han fet enguany, i amb l’ànim de

facilitar la lectura de les taules que es trobaran en cadascun dels apartats de cada punt Aquí

t’escoltem, s’explica seguidament les diferents modalitats d’activitats grupals dutes a terme des dels

punts ATE durant l’any 2020:

● 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.

Seguidament es detallen les dades de les activitats de cada un dels ATE (nº de participants, gènere,

mitjana d’edats, districtes de procedència), concreció de la programació feta per cada un, tenint en

compte les diferents modalitats descrites (pròpies, compartides i en col·laboració). També es pot

veure les activitats que s’han anul·lat per manca d’inscripcions. Visibilitzant així el recompte total

d’hores dedicades a les activitats que s’han desenvolupat durant l’any 2020, cal tenir present que

difereixen de les d’anys anteriors per l’afectació de les circumstàncies excepcionals que s’han viscut

des del 13 de Març.

En aquest sentit, el servei s’ha adaptat tant pel que fa als formats, com en algunes temàtiques que

s’ha rebut demanda per part d’entitats i o centres educatius on s’han pogut mantenir l’atenció

presencial grupal. Permetent a les professionals superar-se davant l’adversitat, trobant un espai

d’equip d’educadores ATE, on han estat creatives i resolutives, per donar una major qualitat en les

dinàmiques i accions pensades per joves. Altrament, han estat més disponibles i atentes a les

necessitats actuals d’aquests, tant en el contacte que han fet amb elles en format presencial, com en

les accions telemàtiques.

En relació a les propostes que es van treballar durant el confinament, les podreu trobar en l’apartat

de l’Annex. Seguidament trobareu de cada districte, un resum inicial del perfil de les persones que

han participat de l’ATE, així com les diferents propostes que s’han fet durant el 2020.





B.1 ATE Ciutat Vella



ATE Ciutat Vella 2019

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Rap and trap

Feelinks

Propi

Col·laboració Fundació el Raval

3 h(Prog 4h)

1 h

Posa en hora les teves emocions! Compartit ATE Ciutat Vella i PIJ
Paral·lel 1 h

Emocions bàsiques Col·laboració Casal Infants el Raval CO1 1 h

Febrer

Rap and trap Propi 8 h

Rols de gènere i privilegi Col·laboració Institut Salesians 4 h

Gènere i relacions afectives Col·laboració Fundació Migrastudium 3h

Passaparaula Bàsquet Compartit Casal de Joves de Palau Alòs 2’5 h

Març

Rap +Rap des del confinament Propi 8h (Prog 10 h)

Navega amb les emocions Col·laboració Associació Esportiva Ciutat
Vella 1 h

Feminisme, violència i racisme Col·laboració Casal dels Infants - Xarxa
d’accés al Treball 1’5 h

Festa Dia de la Dona Compartit Taula Jove del Raval -
Comissió de Gènere 3 h

Feminisme i violència Col·laboració Casal dels Infants CO1 i CO2 1’5 h

Coaching emocional Col·laboració APC Barceloneta 2 h

Emocions i sexualitat Compartit Jip eixample 0 h(Prog 3h)

Pressió i estudis Col·laboració Casal dels Infants Raval-
CO2 0 h(Prog 1h)

Gestió de conflictes Col·laboració Fundació del Raval 0 h(Prog 1h)

Educació emocional Col·laboració Fundació Gavina 0 h(Prog 1h)

Sexualitat afectiva Col·laboració Fundació Gavina 0 h(Prog 1h)

Abril

Rap des del confinament (per whatsapp) Propi 8 h

Teatre, impro i clown Propi 0 h (Prog 1’5 h)

Maig

Rap des del confinament (per whatsapp) Propi 2 h  (Prog 8 h)

Teatre, impro i clown Propi 0 h (Prog 6 h)

Juny

Rap des del confinament (per whatsapp) Propi 0 h (Prog 6 h)

Teatre, impro i clown Propi 0 h (Prog 4’5 h)

Juliol

Rap Propi 4’5 h

Navega amb les emocions Compartit Casal de Joves de Palau Alòs 1 h (Prog 4’5 h)

Emografies del desconfinament Compartit JIP Ciutat Vella 0 h (Prog 1’5 h)

Gimcana Les Corts Propi InterATE 0 h (Prog 3h)

Octubre

Rap i emocions Propi Palau Alòs 6h



Emocions post confinament Col·laboració Fundació social el Raval 2 h (Prog 3 h)

Novembre

Rap i emocions Propi Palau Alòs 6h

Sexgame Col·laboració Casal d’Infants el Raval CO2 2 h

Gestió de conflictes Col·laboració Casal d’Infants el Raval CO1 2 h

Violència de Gènere Col·laboració JIP Eixample, institut
Viladomat 6 h

Emocions Covid 19 Col·laboració Casal Infants Raval-grup de
joves 1’5 h (Prog 2h)

Emociona’t Compartit JIP Ciutat Vella- Institut
Verdaguer 2 h

Emocions i assemblearis Col·laboració AEI Raval 1’5 h (Prog 2h)

Violència de gènere Col·laboració Casal d’Infants el Raval CO1
i CO2 4 h

Violència de gènere Col·laboració Casal de Joves de Càritas 3 h

Desembre

Rap i emocions Propi Palau Alòs 3h

Emocions i assemblearisme Col·laboració AEI Raval 1’5 h (Prog 2h)

Emocions i confinament Col·laboració Casal Infants Raval-grup de
joves 1’5 h

Emowhat Propi 8 h

TOTAL 105 realitzades,
141’5 programades

*Difusió: Institut Milà i Fontanals “Posa a l’hora les teves emocions!” 1h

● Rap and trap: Quarta edició del taller de rap, amb dues sessions prèvies al taller per definir amb els joves

continguts, reptes i compartir vídeos i treball sobre història del rap. Es fonamenta i es potencia el treball en

equip, la relació amb la vergonya i la introspecció.

● Feelinks: Joc de taula Feelinks per prendre consciència de les pròpies emocions i les dels companys. Es fa una

reconeixement de les emocions, així com l'empatia.

● Posa en hora les teves emocions: amb PIJ Paral·lel, es va fer una sessió lúdica a l’hora del pati que

incloïa una activitat per reflexionar sobre expectatives, emocions i llançar la tovallola i un dòmino de

les emocions.

● Emocions bàsiques: El Centre Obert d’Adolescents (COA1) del Casal dels Infants va sol·licitar una

sessió introductòria sobre les emocions (quines són, com identificar-les, com començar a

gestionar-les). També es va fer una partida al Feelinks que va ser de l’agrat dels adolescents.

● Rols de gènere i privilegi: Taller sobre genderbread, gènere i privilegi. En les sessions, es va fer un

baròmetre de privilegis, reflexió sobre la violència de gènere a partir d’una història fictícia, així com

una reflexió de la necessitat de trencar amb el codi binari i la violència inherent en el binarisme.

● Pasaparaula Bàsquet: A través de l’esport es tracten diversos temàtiques com la salut, el respecte, el

treball en equip, i es fa una reflexió sobre les estrelles de bàsquet.

● Gènere i relacions afectives: la Fundació Migrastudium repetia confiança amb ATE Ciutat Vella, aquest

cop amb la demanda de treballar Feminisme, violència de gènere i genderbread en tres sessions. La



primera sessió va ser molt teòrica i amb un grup majoritàriament poc participatiu. Per a la segona i

tercera sessió es va decidir adaptar el contingut a una vessant més lúdica: en la segona sessió es va

parlar de sexpreading a partir d’una gimcana i a la tercera sessió es va jugar al Feelinks i es van definir

algunes de les emocions que prestaven confusió.

● Passaparaula de Bàsquet: Des del Casal de Joves Palau Alòs es va fer demanda a ATE Ciutat Vella d’un

passaparaula de bàsquet, l’objectiu de l’activitat era sobretot refer contactes amb el Casal i pensar en

accions futures més educatives. El Passaparaula era una activitat més de les que es van programar en

una jornada de tarda que incloïa: partit de bàsquet professionals-joves, visionat del curtmetratge de

Kobe Bryant, reflexió sobre la violació que va cometre. Es valora treballar emocions i bàsquet al proper

trimestre.

● Esport i emocions: activitat realitzada amb l’Associació Esportiva Ciutat Vella es va acordar una sessió

per als monitors/es de 18 a 21 anys, els quals treballen amb infants i adolescents. La sessió

contemplava una primera part teòrica sobre emocions i com gestionar els problemes individuals i

grupals detectats, i una segona part més pràctica en què a través de tres dinàmiques van treballar les

emocions a la pista.

● Racisme i violència de gènere: per tercera vegada, el servei Xarxa d’Accés al Treball (XAT) del Casal

dels Infants feia sol·licitud d’aquesta xerrada, adreçada a joves nouvinguts, els quals reflexionen sobre

els paral·lelismes viscuts en el racisme i la violència de gènere. Donat que el grup va mostrar conèixer

els continguts, es va fer un mapa emocional sobre relacions de parella i van entendre les emocions

que hi participen, com fer introspecció i gestionar ràbies i frustracions.

● Festa del dia de la dona treballadora: des de la Comissió de Gènere de la Taula Jove del Raval, es va

programar pel dijous 5 de març una tarda amb cinc tallers (xapes, pancartes, bosses, digues la teva i

videocall), a més de batucada, manifestació i concerts.

● Feminisme i violència de gènere: el Casal dels Infants del Raval va fer sol·licitud d’una nova xerrada

per als adolescents dels grups de 12 a 14 anys i de 15 a 17 anys. Es va proposar fer un baròmetre de

privilegis (que els va generar certa confusió, però també aprenentatge) i un mapa emocional partint

d’un cas fictici adolescent, molt proper a les seves realitats. L’objectiu del mapa era que entenguessin

quantes emocions apareixen en una relació, així com la necessitat d’introspecció i empatia per

garantir processos no violents.

● Emocions i feina: APC i PIOL Barceloneta porten un projecte (Prepara’t) per a joves del barri que

inclou diverses accions per a l’apoderament professional (visites i pràctiques a empreses, xerrades de

PIJ Ciutat Vella, una sessió de coaching laboral,…). Van fer la demanda a ATE Ciutat Vella d’una sessió

sobre les emocions a l’hora de cercar feina. Es van donar primeres eines per gestionar les emocions i

superar les seves limitacions.

● Emocions i desconfinament: Des del Casal de Joves de Palau Alòs es va considerar oportú generar un

grup d’adolescents que durant el confinament haguessin pogut patir dol, angoixa, estrès, tristesa… Es

va optar per contactar amb Serveis Socials del territori. Es va va fer dues sessions al mateix Palau amb

la voluntat que les dinamitzadores del casal s’hi sumessin. Com que totes les persones participants



eren noies, així també podrien treballar aspectes de gènere.

● Emocions (Post)Confinament: taller en què es donen a conèixer possibles emocions viscudes durant

el confinament i es proposaven casos pràctics sobre gestió emocional, atenció i satisfacció de

necessitats.

● Resolució de Conflictes: La sessió es va treballar com es generen conflictes i quines emocions se’n

deriven. Després, es va realitzar un debat i una reflexió a partir d’un cas pràctic proper als joves de

Casal Infants - COA1 (12-14 anys). S’acabava amb un joc d’il•lusions òptiques per demostrar que no

tots veiem el mateix.

● Emocions (Post)Confinament: el taller pels joves de Casal Infants (18-21 anys) es va centrar més en la

consciència i gestió emocional en general. Va ser una primera introducció a les emocions.

● Emocions i Conflictes: Es va reflexionar sobre com es generen els conflictes, i es va fer un debat sobre

un situació pràctica. S’acabava amb un joc d’il•lusions òptiques per demostrar que no tots veiem el

mateix. Quatre joves van voler boicotejar la sessió, i es va aprofitar la situació, per mostrar un exemple

pràctic de com es genera un conflicte i com es pot resoldre.

● Conflicte i assemblearisme: taller dividit en dues sessions d’una hora. En la primera, es van repartir

post-its als joves per reflexionar sobre racisme, sobre conflictes, emocions i punts de vista diferents.

En la segona sessió, es va generar una activitat que els permetés entendre treball en equip, presa de

decisions, gestió d’incerteses,... a partir de muntar una festa de Nadal que podia servir d’inspiració

organitzativa per a l’entitat.

● 25 NOV: Violència de gènere (Activitat online): Es van treballar aspectes de gènere, de violència i de

resolució de conflictes. Taller difícil de gestionar per les complexitats tècniques, però que va satisfer a

educadores de Càritas i educador ATE pels continguts treballats. .

● 25 NOV: Violència de gènere (Presencial): Els grups d’adolescents del Casal d’Infants del Raval COA1 i

COA2 van sol•licitar el taller adaptat a les dues edats. Es va posar un cas hipotètic proper a la realitat

adolescent per parlar i debatre de violència de gènere, culpabilitat, responsabilitat i canvi de

pensament i actitud.



B.2 ATE Sants-Montjuïc



ATE Sants-Montjuïc 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Desenclaua’t Compartit JIP 2,00 h

Espai de trobada la Bàscula Compartit Espai jove la Bàscula 0h (Prog 3h)

Espai trobada 12@16 Propi Espai 12@16 4,00 h

Taller Cicle menstrual Propi Institut Bosc de Montjuïc 2,00 h

Twerk i booty dance Propi Espai jove la Bàscula 3,00 h

Febrer

Desenclaua’t Compartit La Clau 6 h

Espai de trobada la Bàscula Compartit Dinamització la bàscula 2 h (Prog 6h)

Espai trobada 12@16 Compartit Espai 12@16 8 h

Taller emocions Compartit Institut Bosc de Montjuïc 2 h

Taller Cicle menstrual Propi Institut Joan Coromines 1 h (prog 2h)

Tècniques de relaxació Compartit PIJ 0 (prog 1’5 h)

Sexgame Propi Institut 25a Olimpiada 3h  (Prog 4h)

Twerk i Booty dance Propi Espai 12@16 6 h

Març Desenclaua’t Compartit La Clau 2h  (prog 5h)

Espai de trobada Compartit Dinamització la bàscula 2h  (prog 5h)

Espai de trobada 12@16 Propi 4h (prog 8h)

Cicle menstrual Propi 0h (prog 4h)

Twerk i Booty dance Propi 3h (prog 6h)

Tu si que vals 4’5 h

Octubre Desenclaua’t Compartit La Clau 4’5 h

Tallers varis Compartit 2h (prog 8h)

Twerk i Booty dance Propi 0 (prog 6h)

Novembre Desenclaua’t Compartit La Clau 0h (prog 7’5h)

Tallers varis Compartit 0 (prog 8h)

Twerk i Booty dance Propi 0 (prog 6h )

Maquillatge Compartit 1’5 h

Publicitat i violència masclista Compartit La Bàscula 1h

Desembre

Desenclaua’t Compartit La Clau 6h (prog 4h)

Tallers varis Compartit Dinamització la bàscula 0 h (prog 6h)

Twerk i Booty dance Propi 0h (prog 4’5h)

Sexgame/emociona’t Propi 0h (prog 1’5h)

Convivència i respecte Compartit JIP 2,00



TOTAL
71’5h realitzades
147’5h programades

● Twerk i booty dance: s’han treballat aspectes com l’esperit de grup, l’amor romàntic, el dia de la

dona, així com què volen expressar als que no entenen per què ballen twerk, preparant un ball per fer

una exhibició i reivindicant que és un ball com qualsevol altre, donant-se valor tant a elles com al que

fan.

● DesenClaua’t: s’ha creat un taller on els joves poguessin realitzar diferents activitats sobre la

sexualitat, el feminisme, però sobretot l’esperit de grup, ja que els hi falta confiança amb els

companys i, tot i que son joves que ja es coneixen entre sí ja que la majoria participen cada tarda a

l’espai.

● Espai de trobada: s'està intentant vincular-los a les activitats que s’ofereix des de la Bàscula, com el

taller de xapes feministes pel 8M, o realitzar un sex game de manera més “informal” per tal de poder

parlar amb ells sobre sexualitat i relacions sanes.

● Activitats 12@16: aquest és un espai on només es va un dia a la setmana, es valora de fer durant el

trimestre activitats de manera puntual, com el escape room feminista. D'altra banda l'educadora està

present durant el taller de ceràmica que no és pròpiament ATE però on s'aprofita per parlar de temes

relacionats, com per exemple sexualitat.

● Taller emocions: a través de diferents dinàmiques es treballa sobretot el vocabulari emocional i es

parla també de que no hi ha emocions positives o negatives. Es una activitat que queda curta

realitzada en una hora perquè és un tema molt ampli.

● Tècniques de relaxació: amb el Pij, per a l’informa’t es va programar una activitat on es treballava les

tècniques de relaxació que els joves poden utilitzar pel seu dia a dia, però no va sortir per falta

d’inscrits.

● Taller maquillatge Halloween: Taller de maquillatge amb motiu de halloween per treballar

l’autoimatge i les pors.

● Publicitat i violència masclista: Taller en format debat a partir de la visualització d'un vídeo que

mostra diferents tipus de violències masclistes que apareixen a la publicitat. La intenció d’aquest taller

és reflexionar entorn a les violències, quins tipus hi ha i què en pensen els joves de la violència

masclista.

● Convivència i respecte: Taller en format debat per a dos línies de 4rt d'ESO per tractar les necessitats

detectades pels tutors de treballar la convivència, respecte, treball en equip i sentiment de grup.

*En aquesta ocasió per seguir donant a conèixer el servei i degut a les circumstàncies socials tant excepcionals,

on fa que la participació sigui limitada i més baixa que en altres anys. Es creu adient de poder explicar a tall

d’exemple les activitats de difusió que fan els diferents serveis de la Bàscula:

● Passaclasses: difusió molt ràpida classe per classe; on s’explica el servei i el que s’hi ofereix. Pel

COVID19 JIP, PIJ i ATE han elaborat un vídeo explicatiu de cada servei. JIP fa presencialment la difusió



d’aquests vídeos a varis instituts.

● Concurs KisapKé la Marina: Concurs online en format trivial en el que es fan preguntes sobre els

diferents serveis per a joves que hi ha al barri de la Marina. D’aquesta manera es dóna informació a

tots els joves participants i es fa difusió dels serveis.



B.3 ATE Les Corts



ATE Les Corts 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Espai de RAP + Buc d'Assaig Propi 4h

Taller Defensa Personal Propi 0h (prog 2h)

Taller de Teatre Propi 1’5h

Febrer

Espai de RAP + Buc d'Assaig Propi 8h

Taller Defensa Personal Propi 8h

Taller de Teatre Propi 6h

Març

Espai de RAP + Buc d'Assaig Propi 4h (Prog 8h)

Taller Defensa Personal Propi 4h (Prog 8h)

Taller de Teatre Propi 3h (Prog 6h)

Juliol

Taller defensa personal Propi 0 h (prog 3h)

Concurs Rap Instagram Compartit 0 h

Taller Fotografia i Challenge fotogràfic Propi 0 h (Prog 3h)

Observatori per la No discriminació Compartit 2’5 h

Gincama Barri: Els secrets de la ciutat Propi 0h  (Prog 3h)

Cercle de noies: Sóc cíclica? Propi 0h (Prog 1’5h)

Missatges intergeneracionals Propi 0 h

Jo i les drogues Compartit Jovecardí 1,50

Octubre

Taller Rap Propi 6h

Taller de defensa personal Propi 6h

Taller de Màscares Catrina Compartit Jovecardí 2h (Prog2h)

Festa Major Compartit

Taula Jove. Especificament:

PIJ, Jovecardí, APC's i Casal

de Joves 3h (Prog 5h)

Novembre

Espai de RAP + Buc d'Assaig Propi 10 h

Taller Defensa Personal Propi 8 h

25N Taula Jove Compartit

Casal de Joves, JIP, PIJ,

APC's , Jovecardí 3,00 (Prog 1’5 h)

Desembre

Espai de RAP + Buc d'Assaig Propi 4,00h (prog 6h)

Taller Defensa Personal Propi 6,00h (prog 6h)

Fes el teu planeta Compartit Jovecardí 4,00h (prog 4h)

TOTAL
94’5 h realitzades

120’5hprogramades

*Difusió 9h: Durant els mesos de confinament, es van dur a terme diferents accions per l’instagram del PIJ, i també a les

xarxes de l’espai Jovecardí, ambdues accions amb la finalitat de fer difusió del servei. De l’instagram del PIJ, es va crear

contingut per parlar de les emocions com la confiança, la por, i la llibertat, així com les d’un procés de dol. I a l’instagram de

joventut  va ser un concurs de rap, concert en directe de Santa Salut.



● Defensa Personal: Es treballa per una banda la part tècnica de defensa personal: caigudes, cops,

defensa i atac des del terra.... i una part emocional relacionada a com s'enfronten les situacions

d’inseguretat i de vulnerabilitat que ens planteja la vida, així com aspectes com l’autoestima, la pressió

de grup, l’expressió emocional (com la ràbia, inseguretats...), la capacitat crítica, etc.. La part

emocional es treballa mitjançant dinàmiques de grups i jocs teatrals per obrir debats sobre diferents

temes tals com: com les defenses poden passar a ser agressions, l’agressor i la víctima, les armes,

insults…en el període de postconfinament s’han adaptat les mesures de seguretat necessàries per

reduïr el risc de contagi.

● Rap: Alguns exemples d’aspectes que es treballen són: pors, ansietat, relació amb drogues, o

construcció de la pròpia identitat. El recurs més utilitzat és la recerca i millora del vocabulari i

l’expressió tant verbal com corporal. Es tracta de donar recursos per a que puguin donar sentit a la

seva pròpia veu, alhora que en conèixen d’altres, fet que els ajuda a guanyar seguretat i a imaginar un

futur més esperançador en el que tenir-hi un lloc i un rol valuós.

● Teatre: Les classes es van dividir en dues parts: la primera es centra a realitzar exercicis d’escalfament

i d’iniciació al teatre. La segona part es va dedicar a la improvisació per grups, seguint l’estil del Teatre

Fòrum on es van tractar diferents temes com: el masclisme, el bullying, el maltracte, el racisme,

l’assetjament des de les noves tecnologies... L’objectiu és que els i les joves treballin l’empatia,

l’escolta, la seguretat, la gestió de la timidesa, la comunicació verbal i no verbal, així com la resiliència i

la capacitat d’enfrontar situacions adverses.

● Màscares Catrina: La proposta de treball va ser la reflexió sobre què és allò de nosaltres mateixes que

ens fa por que vegin les altres? Quins aspectes es vol amagar per vergonya, inseguretat o perquè no

ens agraden? Quina és la imatge que es vol projectar? Quines màscares emocionals s'utilitzen i quines

emocions s’hi amaguen?

● 25N Sensibilització envers la Violència de Gènere: Es va utilitzar l’art per expressar o denunciar el que

es pensa i es sent envers la Violència Masclista, a través d’una entrevista en streaming es va

reflexionar envers aspectes a treballar o sobre què podem fer contra la Violència Masclista i les

diferents formes en que aquesta es manifesta i afecten.

● Fes el teu Planeta: Es treballa les diferents maneres de comunicar-se a través d’exposar i parlar dels

diferents planetes-mons i les seves formes de viure amb els altres, de relacionar-se amb la natura, els

seus valors, i es va reflexionar sobre com es voldría que fos el nostre propi món, així com sobre què es

faríem en aquest, quin rol tindríem, qui seriem, etc.



B.4 ATE  Sarrià-St.Gervasi



ATE Sarrià-Sant Gervasi 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Entre joves Compartit Educadors a Peu de carrer (APC*)
6

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 3

Casal Young Compartit Espai jove 3

La generadora Propi Casa Orlandai 0 (prog 4,5)

Sex Game Propi Instituts Menendez y Pelayo i Montserrat 8

Febrer

Entre joves Compartit *APC 8

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 6

Casal Young Compartit Espai jove 6

La generadora Propi Casa Orlandai 0 (?)

"i tu, com lligues?" Propi Grup del CSMA 1

Sex game Propi Instituts Menendez y Pelayo i Montserrat 4

Març

Entre joves Compartit *APC 8

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 6

Casal Young Compartit Espai jove 6

La Generadora Propi Casa Orlandai 0 (prog 3)

sex game Propi Centre educatiu Els Arcs 3

Activitats 8M Compartit Espai Jove, Pij i Jip 2

Abril

Entre joves Compartit *APC 4

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 3

Casal Young Compartit Espai jove 1,5

La Generadora Propi Casa Orlandai 0 (prog 3)

Maig

Entre joves Compartit *APC 8

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 3

Casal Young Compartit Espai jove 6

Juny

Entre joves Compartit *APC 6

Boxa Propi Centre cívic l'Elèctric 4,5

Casal young Compartit Espai jove 4,5

CSMA - emocions Col·laboració CSMA 1

tardes joves Compartit Espai jove 0 (prog3)

Juliol

1ª estada a l'estranger Col·laboració CxF, Mobilitat, PIJ 1,5

Tardes joves Compartit Espai jove Sagnier 3

Percussió i expressió Compartit Centre Cívic l'Elèctric 0 (prog 8)

Estampació en roba Propi Espai jove casa sagnier 0 (prog 8)

Tardes joves Compartit Espai jove Sagnier 3

Octubre
Entre Joves Propi 6 (prog 8)



Esports de Contacte Propi 5

Casal young Compartit Espai jove Sagnier 11,5

Novembre

Entre Joves Propi 6

Esports de Contacte Propi 4

Casal young Compartit Espai jove Sagnier 6

Compreses de tela Propi Espai jove Casa Sagnier 1'5

Gestió de l'ansietat Propi Escola Súnion 8

Desembre

Entre Joves Propi 6

Esports de Contacte Propi 3

Casal young Compartit Espai jove Sagnier 3 (prog 4,5)

Emocions Menéndez Propi punt JIP 1

CSMA - emocions Propi CSMA Les Corts - Sarrià 1

TOTAL
179 h realitzades

213 h programades

*Difusió: donada la situació actual no va ser possible fer les presentacions dels serveis que es realitzaven habitualment a

principi de curs. Així doncs, es va decidir elaborar un vídeo conjunt de tots els serveis ubicats a l’Espai Jove Casa Sagnier

perquè la professional de JIP ho projectés en les seves intervencions d’inici de curs als diferents instituts del districte.

Destacar l’adaptabilitat i la coordinació dels serveis i agrair aquesta feina conjunta per donar solucions a les dificultats que

s’encaren.

● Entre Joves: Es treballa de manera vertebral sobre la sexualitat i la identitat de gènere, afegint també la

perspectiva del plaer i les relacions sexe-afectives.

● Esports de contacte: s’aborda sobretot la cohesió del grup i la possibilitat de viure l’esport com una via per a

l’autoconeixement i per a la gestió d’emocions com l’angoixa, la ràbia, la vergonya.... Cal destacar l’espai de

seguretat que es genera, on els i les joves participants poden relacionar-se des de la comoditat i la tranquil·litat.

● Cicle menstrual: Proposta per compartir i/o establir la relació del cicle menstrual amb una dimensió emocional,

mentre s’elabora una compresa de tela. Facilita per compartir i establir debat i reflexions al voltant del tema.

● T’atreveixes a desmuntar el gènere?: A través de dinàmiques es tracten els conceptes, mites al voltant de la

diversitat sexual i de gènere, a més dels dubtes propis de les persones participants.

● Autoimatge: La idea va ser la de parlar i compartir al voltant de la pròpia imatge; què és el què es vol mostrar,

què perceben els i les altres, què ens avergonyeix del nostre cos, per què es recorre al maquillatge, com canvia

l’actitud en funció del maquillatge... Amb tot, es va vetllar per treballar l’autoestima de les joves i com o quan

aquesta està o no sostinguda per aspectes físics.

● Emocions: Taller per parlar al voltant del què són, com es reconeixen, com les gestionen, quina relació es té amb

les emocions, amb alumnes de 1r d’ESO. Per detectar la subjectivitat emocional davant diverses situacions i

prendre consciència de les pròpies emocions.

● Sexoafectivitat: El taller va sorgir a partir de la demanda del mateix centre per poder donar alguna resposta a les

necessitats sobre educació sexual que detecten en els i les alumnes de 1r d’ESO. La idea del taller era poder

compartir i tractar com es relacionaven amb la seva sexualitat; quins dubtes o inseguretats es generaven i com es

va poder treballar a partir de la desmitificació d’idees preconcebudes.



● Casal 11-14: tot i la proposta principalment lúdica i d’oci de l’espai, cada vegada s’integren més activitats o

dinàmiques relacionades amb les emocions i les relacions afectives, sobretot detectant les necessitats i escoltant

les propostes de les joves. Destaca la necessitat de treballar per madurar i ampliar el vocabulari emocional. Idea

de crear juntes un espai d’expressió basat en el respecte i la confidencialitat.

● (D)Escriure’t: es treballa l’expressió emocional i la introspecció sobre la pròpia història a través de diferents jocs,

dinàmiques i tècniques pròpies de l’escriptura terapèutica i expressiva. Aquest treball més personalitzat establint

un espai de seguretat i confiança.



B.5 ATE Gràcia



ATE Gràcia 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI?
HORES

REALITZADES

Gener

Informa’t: Afrontar les PAAU Compartit ATE+Punt infojove 1h

Taller de foto Propi 1’5h

Taller de cuina Propi 2h

Taller cicle menstrual Col·laboració APC Gràcia Nord+ ATE 2h

Fontana Fridays Jocs&emocions Compartit ATE+dinamització Fontana 0 (Prog 2)

Febrer

Taller de cuina Propi 8h  (Prog 8h)

Entre Noies Compartit APC Gràcia Nord 1’5h (progr 3h)

Taller foto Propi 6h (prog 6h)

Trobem-nos per la Justícia Social Compartit ATE+dinamització Fontana 4h

AntiSantValentí Challenge Compartit ATE+dinamització Fontana 2h

Sexgame Col·laboració ATE+Espai Jove La Sedeta 2h

Març

Taller de foto Propi 1’5h (Prog 6h)

Taller de cuina Propi 4h (Prog 8h)

Taller cicle menstrual Col·laboració APC Gràcia Nord+ ATE 0h (Prog 2)

Informa’t: Afrontar les PAAU Compartit ATE+Punt infojove 0h (Prog 3h)

Trobem-nos Compartit ATE+dinamització Fontana 0h (prog 4h)

Entre Noies Compartit El Coll 0h (Prog 3h)

Fontana Friday: Escapa’t al patriarcat Compartit ATE+Fontana 3h (Prog 2h)

Sexgame Propi
CFA Rius i Taulet

Espai Jove La Fontana
0h (Prog 1’5h)

Abril

Taller de foto Propi 0 (Prog 2h)

Taller de cuina Propi 0h (Prog 1’5h)

Fontana Friday: Escapa’t al patriarcat Compartit ATE+Fontana 0h (Prog 2h)

Jocs per pensar en la justícia social

Juny Taller pressió corporal Col·laboració APC Gràcia 2h

Juliol

Taller de Teatre Propi 8h

Fontaflix Compartit

Dinamització EJ La

Fontana+JIP+PIJ+

Casal Joves del Coll

6h

Taller de Twerk Compartit JIP 2h

FilmATE: Serie fòrum Propi Educadores ATE 0 (Prog 3)

Octubre
Taller de Teatre Propi 8h



El perreo hasta el suelo y la

autoestima hasta el cielo
Propi 8h

Taller de menstruació sostenible Propi JIP 2h

Novembre

Taller de Teatre Propi 8h

El perreo hasta el suelo y la

autoestima hasta el cielo
Propi 4h (Prog 8h)

Ensextimem Compartit ATE+Espai jove Fontana 0h (prog 4)

Taller sexualitat i relacions afectives Compartit ATE+Punt Infojove 2 h

Desembre

Taller de Teatre Propi 6h (Prog 6h)

El perreo hasta el suelo y la

autoestima hasta el cielo
Propi 0 (Prog 2h)

Ensextimem Compartit ATE+Espai jove Fontana 0h (prog 2h)

TOTAL
94’5 h realitzades

144’5h
programades

*Difusió estava prevista la “Xerrada informativa sobre activitats per a joves per promoure la igualtat i prevenir la

violència masclista” 1 h.

● AntiSant Valentí Challenge: Activitat per repensar les relacions sexuals i afectives i l'amor propi des de

l'exploració dels sentits connectats amb les emocions i la sexualitat, i el trencament de mites sobre

l'amor romàntic.

● Informa’t Afrontar les PAU. Sessió amb joves de 2º de batxillerat sobre tècniques d'estudi i gestió

emocional de l'estrès i l'ansietat davant dels exàmens.

● Taller de cuina: Utilització de la cuina com a eina d'expressió, on es dona cabuda a les diferents

emocions que es propicien i es donen tant per l'educadora social i la tallerista com pels propis

participants. De manera que es reflexiona entorn d'aquestes.

● Fotografia: La fotografia és una eina molt adequada per tractar com els joves construeixen la seva

identitat i com els agrada ser representades. Es va treballar i es considera que s’ha d’aprofundir en

acompanyar a les joves a millorar la seva autoestima, conèixer-se millor i apoderar-se. Utilització de la

fotografia com a eina d'expressió artística i emocional. Es crea un espai vivencial al voltant de la

fotografia, i treballem, observem i identifiquem les emocions que van sorgint en les diferents activitats

que realitzem amb ella.

● Teatre: Espai per enfortir la creativitat i la confiança, i escoltar les emocions a través de l'expressió

corporal, el joc, l'actuació i el teatre. L’objectiu del taller va estar oferir una activitat presencial amb les

mesures de seguretat corresponents on els i les joves que participessin van crear, connectar i

expressar mitjançant el cos, la imaginació i les emocions. L’activitat es va plantejar amb l’idea inicial de

tenir cura del procés i d’oferir un espai on gaudir i riure, més enllà d’enfocar-se amb la finalitat de fer

una obra. Es van tractar temes com l’autoestima, la identitat, la vergonya, la confiança, les relacions, la

soledat.



● Fontana Fridays: Activitats sense inscripció compartides amb dinamització Fontana que tenen com a

objectiu dinamitzar l'espai de trobada un divendres al mes com una alternativa d'oci pels adolescents.

Per exemple es van fer propostes com: Jocs de taula & emocions; Escapa’t al patriarcat: scape room

feminista (on es treballa cohesió grupal, treball en equip i comunicació, memòria, identitat, referents

femenins i feministes, autoconeixement, sororitat, autoestima, empoderament…)

● “El perreo hasta el suelo y la autoestima al cielo”: Taller de danses africanes urbanes per a enfortir

des del ball la connexió amb el propi cos i l'autoestima. Es van treballar competències emocionals com

l’autoestima, l’autoimatge, l’autoconeixement, la gestió de l’ansietat, la motivació, o la confiança. A

causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19 només es van realitzar 5 sessions presencials

de les 9 programades. Es van provar les sessions telemàtiques però no van funcionar amb aquest

grup.

● EnSEXtimem: Activitats en un ambient segur, divers, còmode, amb confiança, pensades amb

dinàmiques d’expressió artística participatives per a tractar temes relacionats amb la sexualitat i les

relacions afectives. És el resultat de la reformulació del projecte compartit d’activitats amb l’equip de

dinamització de l’EJ La Fontana. A causa de les mesures per a la contenció de la COVID-19 no es va

poder realitzar cap sessió presencial i les propostes telemàtiques no van tenir cap inscripció. Tot i això,

es van fer una proposta en directe per Instagram i es considera significatiu anomenar las activitats

EnSEXtimem com un punt fort a ressaltar aquest trimestre per a l’ATE de Gràcia.

● Taller de menstruació sostenible: Activitat per a re-pensar el cicle menstrual d'una forma positiva i

amb perspectiva feminista. Mitjançant les dinàmiques s'ofereixen coneixements sobre el cicle, es fa

suport per a prendre consciència d'emocions relacionades amb el cicle i es promou l'autocura, així

com trencar mites, i donar a conèixer alternatives ecològiques i saludables per recollir la menstruació.

● Taller relacions afectives i sexualitat: Activitat pensada amb diferents dinàmiques amb 3r ESO per a

iniciar un espai de tutories on tractar temes de relacions afectives i sexualitat. Es van proposar els

següents eixos de treball: diversitat, autoconeixement i autoestima; coneixements, mites, dubtes,

neguits i autocura envers la sexualitat; relacions afectives, comunicació i límits, plaers, violències.

● ATE Mòbil a l’Espai Adolescent La Sedeta i al Casal de Joves del Coll: A causa de les mesures per a la

contenció de la COVID-19 i la incertesa de poder garantir una programació presencial, aquest

trimestre no s'ha fet cap activitat específica amb l’Espai Adolescent La Sedeta, ni al Casal de Joves del

Coll, com equipaments referents per a joves del districte de Gràcia.



B.6 ATE Horta-Guinardó



ATE Horta -Guinardó 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Taller Ràdio Jove Propi 6h

Espai Jump Compartit Espai Jove Boca Nord 3 h

Taller de Rap Propi 6h

Febrer

Taller Ràdio Jove Propi 8h

Taller de Rap Propi 8h

Sexgame (Salle Horta) Col·laboració Agencia de Salut Pública 4h (Prog 2h)

Gestió de l’estrès (Narcís

Monturiol)
Compartit Psico ATE 6h (Prog 4h)

Espai Jump Compartit Espai Jove Boca Nord 6h

Taller “Mites de l’amor romàntic” Compartit
Punt Lila del Carmel , Associació

de Veïnes i Veïns del Carmel
4h (Prog 2h)

Març

Taller Ràdio Jove Propi 8h

Taller de Rap Propi APC Guinardó 6h (prog 8h)

Espai Jump Compartit Espai Jove BocaNord 3h

Juliol JumpEstiu! Compartit Espai Jove BocaNord 50h ( prog 48h)

Setembre Taller Rap Propi 2h

Octubre

Taller Rap Propi 8h

Teatre i emocions Propi 10h (Prog 7’5h)

Espai Jump Compartit Espai Jove BocaNord 6h

Novembre Taller Rap Propi 8h

Teatre i emocions Propi 7’5 h

FOK! Col·laboració
Bilioteca del Carmel, Centre Civic

del Carmel i Espai Jove Boca Nord
4h (Prog 3h)

Desembre

Taller Rap Propi 6h

Teatre i emocions Propi 3h

TOTAL 172’5 h realitzades
163 h programades

*Difusió 23h total (Passaclasses a: Virolai, Goya, Vall d’Hebron, Joan Bosco, Santa Teresa.

● RAP: El taller de RAP es van fer dues cançons com a grup i també es va indagar més profundament en

el tema de les emocions. Es va practicar la improvisació a l'hora de rapejar i també es va treballar en

algunes tècniques d'escriptura. Cada sessió es va iniciar amb un joc i una reflexió sobre l’aspecte

emocional. Gràcies als recursos de Boca Nord es va poder gravar dues cançons i fer un videoclip.



● RADIO JOVE: Aquest es concep com un espai de creació i empoderament per als i les joves. On s’ha

pogut provar des de posar-se a la cabina amb els aspectes tècnics per realitzar un programa de radio.

Fins a l’ideació i elaboració d’un guió, com presentant el programa creat. D'aquesta manera s'han

treballat molts aspectes com l'autoestima, l'expressió, la reflexió...i s’han dedicat també programes a

debatre sobre les emocions.

● ESPAI JUMP!: Espai de participació juvenil, on el mateix grup proposa la programació i temàtiques que

volia treballar (lgtbifobia, feminisme, maltractament animal...), així que cada proposta que es feia, es

va acompanyar d’un profund treball emocional.

● Taller gestió de l'estrès a 4t ESO: En aquesta jornada joves de l’IES Narcís Monturiol van visitar

l’equipament de referència per l’ATE. Es va treballar la gestió d'estrès en l'àmbit acadèmic, fent una

dinàmica vivencial amb el dinamitzador del Boca Nord, veient un vídeo sobre la química de l'estrès

d’Eduard Punset, fent uns exercicis de Yoga amb l'educadora ATE i fent una dinàmica de reflexió amb la

Psicòloga i educadora ATE. Tot això amb una ruta guiada per l'espai Jove Boca Nord.

● Taller Mites de l'amor romàntic: En aquesta col·laboració amb el Punt Lila del Carmel i amb

l'Associació de veïnes i veïns del Carmel, es va poder fer una activitat amb diverses dinàmiques com

teatre fòrum, espais de reflexió individual, espais de debat grupal en petits grups i amb tot el grup, i

també un espai on treballar des de la teoria de l'amor romàntic i com poder tenir relacions des de

l'autoestima, la consciència i les cures.

● Taller de Whacking! al FOK! Festes de l'Orgull LGTBI del Carmel Va ser un espai on poder aprendre

aquest ball que prové de la comunitat trans de NY dels anys 80 i que es va convertir en un llenguatge

artístic de resistencia i empoderament. En el taller van assistir joves interessats en aquesta temàtica i

va ser molt interessant escoltar la xerrada i també aprendre a ballar-ho. Es va donar un ambient molt

bo tot i la limitació que fos una activitat online.

● Teatre i Emocions: Primer van tenir unes quantes sessions amb una companyia de Teatre de

l'Oprimida que van dur dinàmiques on vam poder explorar la diferència i la diversitat del grup,

posant-la en valor. Es van construir unes petites escenes on poder compartir eines per combatre el

bullying i la discriminació. Després van fer algunes sessions amb un professor d'improvisació que va

proposar molts exercicis per millorar a dalt de l'escenari, tenint més seguretat a l'hora d'improvisar.



B.7 ATE Nou Barris



ATE Nou Barris 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Educació emocional Compartit JIP 2 (prog 4)

Sex-Game Propi 3 h

Orgull Zombi Compartit Taula Jove Zona sud 2’5 h (Prog 1’5 h)

Fotografia Propi 6 h

Danses Propi 6 h

Entre Joves Propi 3 h

Febrer

Fotografia Propi 8 h

Sex-Game Propi 1’5 h

Danses Propi 8 h

Entre Joves Propi 6’5 h (Prog 6 h)

Orgull Zombi Compartit Taula Jove 3 h

Sex-Game Propi 2 h

Març

Fotografia Propi 10 h

Danses Propi 8 h (Prog 10 h)

Entre Joves Propi 7’5 h

Juny

Cercle de paraules Compartit Taula Jove Zona Sud 2,5 (prog 4)

Entre joves desconfinats Propi 9 (prog 6)

Juliol

Cercle de paraules Propi 1’5h

Sex-Game Propi 3 h

Entre joves desconfinats Propi 6 h

Sex-Game Propi 1’5 h

Cicle menstrual i sexualitat Propi 0 h (Prog 3h)

ExpressArte Propi 0 h (Prog 3h)

Cicle menstrual Compartit Punt Infojove Integral 0 h (Prog 3h)

Sex-Game Propi 2 h (Prog 2’5 h)

Octubre

Fotografia Propi 6 h

Entre Joves Propi 6 h

Autodefensa Propi 10 h

Novembre

Entre joves Propi 2h (Prog 6 h)

Fotografia Propi 10 h

Emocions Propi 3 h

Autodefensa Propi 2h (prog 8h)



25-N Taula Jove Compartit 0h (Prog 3 h)

Desembre

Fotografia Propi 4h (Prog 6 h)

Entre Joves Propi 0 h (Prog 6 h)

Autodefensa Propi 0 h (Prog 6h)

TOTAL

145’5  h realitzades

183  h programades

● Educació emocional: taller a l’institut per parlar al voltant del què són, com es reconeixen i com es

gestionen les emocions amb alumnes de les tres classes de 1r d’ESO. Durant el següent trimestre es

farà la segona sessió.

● Orgull Zombi: Amb la idea de potenciar l’autogestió amb el grup de joves que han volgut, es va

preparar el Dia de l'Orgull Zombi. Ells s'organitzen (amb la nostra ajuda) per fer: cartells de difusió,

concurs per fer publicitat, normes del joc, vídeo promocional… Es treballa la comunicació, la presa de

decisions, l’empoderament, i l’autonomia per crear un projecte en comú.

● Danses: A través de l’expressió corporal i musical, es treballava el fet de perdre la vergonya, estimar el

nostre cos, l’empoderament...

● Fotografia: Es treballa l’autoestima a través de la representació de les qualitats que les joves

expressen de si mateixes, el reconeixement de les emocions pròpies, es reflexiona entorn la violència

masclista (en commemoració del dia internacional) i es potencia una visió crítica del món que ens

envolta tot fotografiant-lo.

● Autodefensa: Potenciar la seguretat en una mateixa, la identificació de les violències masclistes i es

posa en comú formes de fer-hi front tot compartint els recursos que té cada una.

● Entre joves: En el transcurs d’aquest taller sobretot s’ha treballat l’autogestió, la responsabilitat, el

consens i el compromís. Quan va arribar el moment de passar-lo a format online no va haver-hi prou

assistència per mantenir-lo i es va decidir esperar a poder tornar-lo a fer presencial per reprendre’l.



B.8 ATE Sant Andreu



ATE Sant Andreu 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Afrojam Compartit SDJ Congrés-Navas-Sagrera
3 h

Quina emoció Propi 1’5 h

Parlem Clar Compartit Intercanviador 0 h (Prog 2h)

Afrourban Propi 7 h (Prog 6 h)

Parlem Clar Homofobia Compartit Save the children+Intercanviador 0 h (Prog 3 h)

Hotkahoot Compartit Intercanviador i Sala Garcilaso 2 h

Trap Propi Col·laboració projecte musical Garcilaso 0 h ( Prog 6h)

Febrer

Hotkahoot Compartit Sala Garcilaso+Intercanviador 2 h

Parlem Clar Compartit Intercanviador 0 h (Prog 2 h)

Afrojam Compartit SDJ Congrés-Navas-Sagrera 0 h (Prog 3 h)

Afrourban Propi 8 h

Març

Hot Kahoot 2 h

Parlem Clar Compartit 0 h (Prog 2 h)

Tot Ok! Compartit 2 h

Afrojam Compartit 3 h

Afrourban Propi 4’5 (Prog 10 h)

Taller compreses de tela Propi 0 (Prog 1’5)

Entre noies Propi 0 (Prog 1’5)

8M Compartit 0 h (Prog 2 h)

Juliol

Art, dansa i emocions Propi 5 h (Prog 6 h)

I tu com lligues

postconfinament? Propi 0 h (Prog 3 h)

Expresate Propi 0 h (Prog 1’5 h)

Octubre

Art, dansa i emocions Propi 4 h (Prog 8h)

Cercle de Paraula Puigverd Compartit Jip Sagrera 1 h

Taller Autoestima Compartit Institut SAFA  amb intercanviador 1’5 h

Novembre
Art, dansa i emocions Propi 7 h (Prog 8h)

Cercle de Paraula Puigverd Compartit Jip Sagrera 3’5 h (Prog 3h)

Desembre
Art, dansa i emocions Propi 5 h (Prog 4h)

Cercle de Paraula Puigverd Compartit Jip Sagrera 1 h

TOTAL
63 h realitzades

102 h programades



● HoKahoot: Idea de desmitificar la sexualitat i el plaer, a la vegada que generar un espai de confiança i

seguretat on poder compartir experiències, dubtes, inquietuds, etc.; entre iguals de forma divertida i

distesa.

● Parlem Clar: Oferir un espai de seguretat i confiança on realitzar activitats entorn la diversitat sexual i

de gènere fent un acompanyament emocional. Aquesta activitat quan les joves hi participen, té tota

l’essència ATE ja que les joves fan una demanda explícita d’un acompanyament emocional grupal. La

sessió oberta del 18/03/2020 queda anul·lada per la situació actual de Covid19. I les sessions tancades

amb el grup de Save the Children del 17/03 i 18/03 també.

● Afrojam Fridays: Fomentar la creativitat corporal, el creixement i l’autonomia de les joves per mitjà

d’una Jam mensual on poden trobar-se, compartir i conèixer-se, a l’hora que afavorir la cohesió social i

fer-les protagonistes, creadores i transformadores.

● Tot OK: Taller amb l’objectiu de cohesionar els joves del Barri de Bon Pastor a l’hora que promoure la

consciència emocional i la seva regulació per afavorir les relacions amb una mateixa i entre iguals. Són

activitats per desenvolupar l’atenció plena a través d’algun estímul, i així aconseguir posar atenció en

un mateix i identificar les pròpies emocions i les dels altres.

● Art, dansa i emocions: Idea de donar continuïtat al taller que es va proposar a l’estiu, amb noves

joves interessades en la dansa i l’autoconeixement.

● Taller Autoestima: Introduir el concepte autoestima, es va fer una petita revisió personal i fer

conscient les habilitats, capacitats de cadascun. Sessió dirigida a un grup de 5 joves de l’institut

Sagrada Família.

● Cercle de paraula: Les sessions s’han proposat per tal de treballar el procés de dol viscut arrel del

confinament entre el tancament de l’etapa de 6è a 1r ESO, pels grups de 1r Eso de l’institut Dr.

Puigvert . A més de facilitar un espai de compartir sentiments i necessitats del grup classe, i valors que

cadascú d’elles aporta.

● Escolta’t i decideix el teu camí: S’ha participat d’aquesta conversa virtual amb la professional del PIJ

St. Andreu i una psicòloga especialitzada en CNV exposant què es fa a l’ATE, com es pot ajudar a

descobrir el nostre camí a prendre decisions, detectant què sentim i necessitem.



B.9 ATE Sant Martí



ATE Sant Martí 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener
Taller CreArte Propi 5 h (Prog 4 h)

Twerk Propi 6h

Febrer

Taller CreArte Propi 10h (8 h)

Twerk Propi 8 h (prog 6 h)

Taller sexualitat Compartit Jip 2

Taller educació emocional Compartit Jip 2

Març

Taller CreArte Propi 10h (8 h)

Twerk Propi 8 h (prog 6 h)

Mites amor romàntic dins taller teatre

Can Felipa
Col·laboració Serveis Socials Poblenou 2

Abril
Taller CreArte Propi 5 h (Prog 4 h)

Twerk Propi 6h

Juliol

Twerk
Col·laboració

mou-te pel clot (PIJ + JIP + Casal de

Joves del Clot-Camp de l'Arpa)
0 h (Prog 3 h)

Creació artística
Compartit

estiu jove Besòs + estiu jove

Verneda i La Pau
8 h

Sexgame Propi 2 h

Octubre Creació artística Propi 8

Afrobeatz Bac de Roda Propi 2’5 h (Prog 5 h)

Afrobeatz La Traca Propi 0 (Prog 3 h)

Novembre Creació artística Propi 6 h

Afrobeatz Bac de Roda Propi 4 h (Prog 5 h)

Afrobeatz La Traca Propi 0 h (Prog 7’5 h)

Violència 25 N Propi Coordinació Punt Jip 4 h

Anti-trolls digitals Compartit PIJ+Jip 1’5 h

Autodefensa femenina Compartit PIJ+Jip 1’5 h

Desembre Creació artística Propi 4’5 h

Afrobeatz Bac de Roda Propi 0 h (Prog 2’5 h)

Afrobeatz La Traca Propi 3 h

Com construïm les nostres relacions? Compartit PIJ+Jip (Col·labora PIAD) 1’5 h

TOTAL
77h realitzades

104’5 h programades

● Taller de Twerk: A través d’aquesta activitat es va parlar sobre sexualitat i es va treballar entorn aspectes

emocionals a partir del ball així com treballar l’autoimatge, la confiança amb una mateixa, l’autoestima, la

identitat i les relacions socials.



● Defensa Personal: A través de l’aprendre les posicions de defensa personal, es feia un treball més

profund per treballar en diferents aspectes per a la gestió emocional, entre ells l’identificar i gestionar

la ràbia. Així com també es realitza una tasca d’autobservació per detectar les pors, per aprendre a

reaccionar davant aquestes. Treballar la seguretat en un mateix i en els demés, augmentar la

confiança

● Crearte. Taller de creació artística: s’han treballat aspectes que atenen sobretot, a la identitat. A

través de diverses tècniques com el collage, la fotografia, etc. es dedica el primer trimestre a

comunicar via diversitat de tècniques de creació artística, com ens definim i ens projectem. D’aquesta

manera s’ha treballat les característiques amb què ens reconeixem, aquelles que volem transmetre i

les que realment perceben les altres persones, i com això parla a la vegada d’elles mateixes. LA qüestió

identitària, ha sigut l’eix vertebrador del tallers durant aquestes sessions.

● Afrobeatz. Danses urbanes africanes: es potencia la consciència i connexió amb el propi cos a través

del ball. Amb la proposta es treballen aspectes com les vergonyes o la timidesa amb relació a moure el

cos davant altres persones, així com aspectes que atenen directament a l’autoestima i les parts del cos

amb les se sent comoditat o incomoditat.

● Anti-trols digitals. Autodefensa digital femenina: (amb DonesTech i EdPac) a partir de l’exposició de

casos de sexpreading, es fomenta la mirada crítica sobre les violències de gènere digitals i es faciliten

eines i recursos per a l’autodefensa femenina.

● Com construïm les nostres relacions?: (amb PIAD) proposta per tal de reflexionar sobre les

característiques de les relacions sexoafectives de les joves i poder posar atenció i prendre consciència

d’aquelles dinàmiques i rols normalitzats que van en desacord amb els preceptes que, en un pla teòric,

una mateixa, es construeix.

● Autodefensa feminista: queda anul·lada l’activitat per manca de persones inscrites. Tot i que varies

persones varen mostrar interès, finalment i al passar la proposta a format virtual, no van arribar a

formalitzar la inscripció més que una persona.

Percepció i participació

En general les valoracions que s’han rebut de les activitats i tallers on les joves han pogut participar

han estat positives, com es podrà veure en els següents gràfics el nombre de persones que fan

feedback de les activitats és reduït. En aquest sentit tenir en compte que on si es pot fer un bon

recull per valorar són en les accions trimestrals principalment i en aquelles puntuals que són pròpies

dels ATE. D’altra banda, aquelles activitats compartides o en col·laboració, es pacta prèviament qui

recull la valoració i el retorn es comunica a les educadores, a través de diferents mitjans ( correu, per

trucada o bé en reunions posteriors de valoració conjunta).



C) Diàlegs ATE

Enguany s’han dut a terme la setena i vuitena edició dels Diàlegs ATE. Aquests són un espai de

trobada i relació entre professionals que treballen en l'àmbit socioeducatiu amb joves i adolescents.

Es vetlla per facilitar l’intercanvi d’experiències, el debat sobre les diferents temàtiques que es

proposen així com la pròpia praxis professional, generant espais d’aprenentatge i formació. Es

realitzen un cop per trimestre, en una jornada de matí de 10 a 14. En aquesta ocasió i degut a la

situació actual de la pandèmia seguint les mesures de seguretat, es van posposar dues jornades una

el mes de Març, just la setmana abans del confinament, i l’altra a nivell telemàtic s’ha dut a terme el

mes de desembre.

Els objectius generals dels diàlegs són:

● Promoure un espai de formació, reflexió i intercanvi entre professionals

● Aprofundir en la consciència emocional sobre la temàtica que es tracti.



● Despertar la reflexió als participants, sigui vivencial, i doni suport per tenir més recursos i

eines en la seva intervenció professional.

Les temàtiques:

L’equip d’educadores escull a l’inici del curs escolar un tema adient per treballar tot l’any. El tema

general ha de estar connectat amb les experiències de les joves que coneixem en les intervencions

educatives i ha de ser una resposta a necessitats formatives que es detecten professionalment. 

Es plantegen  3 eixos de treball al llarg d’un curs escolar:

1. Contextualitzacó/Teoria: On donar un context que aporti definicions i conceptes bàsics

des d’una visió crítica i que pugui incloure també una part en que es comparteix com afecta a la vida

del jovent.

2. Autocrítica Al llarg d’aquesta jornada es realitzaran dinàmiques i ponències al voltant de

reflexions i amb una mirada introspectiva de la pròpia intervenció com a professional.

3. Recursos per l’acció Es facilitarà un recull de recursos, i eines per dur a la pràctica

professional sobre la temàtica que es treballa per cada “diàlegs ATE”.

En general, l’ordre de les accions (ponència + activitat proposada per l’equip) es planteja en

esdevenir flexible en funció de l’objectiu de cada jornada, de manera que la dinàmica duta a terme

per l’equip, emfatitza i pugui donar suport al sentit de cada sessió.

Aquest any el mes de Març es va oferir la temàtica de la “La interseccionalitat en les intervencions

educatives amb joves. Mirada introspectiva” on es va tractar i reflexionar sobre la pràctica

professional amb les persones joves racialitzades, com afecta o no els esterotips i determinats

perjudicis en la intervenció educativa, per conduir la segona part de la jornada va col·laborar Maria

Rodó, investigadora post-doctoral de la UOC, doctorada en geografia, màster de dones, gènere i

ciutadania, Llicenciada en ciències polítiques i creadora de la eina de “Reliefe maps”.

Altrament, la del mes de desembre, atenent la gran necessitat de dotar d’espais de diàleg entre

professionals per sostenir, compartir i reflexionar sobre la situació vigent a causa de la covid19, es va

decidir de tractar la cura dels professionals, sota el títol “Acompanyar-me per acompanyar, cuidar

acompanyant” que es va comptar amb la col·laboració de SEER. La proposta dels Diàlegs ATE

d’aquest curs té per objectiu de treballar l’acompanyament als i les joves, a l’equip i a les

professionals mateixes en època de pandèmia mundial. En específic, per a la 8a edició dels Diàlegs

ATE, titulada “Caminar la pròpia cura per afavorir la de l’entorn”, es treballa la necessitat d’oferir(-se)



un espai de cures tant a nivell personal com professional, per poder fer aquest acompanyament a les

persones amb qui es treballa i afavorir la connexió i el vincle tot i les dificultats i el distanciament

social.

DIÀLEGS

Data Títol Jornada Nº

Participants

Qui la realitza? Lloc

11/03/2020 La interseccionalitat en les
intervencions educatives
amb joves. Mirada
introspectiva.

5 h 25 Sarrià-StGervasi, Sants i
Gràcia

Espai Bocanord

16/12/2020 Acompanyar-me per

acompanyar, cuidar

acompanyant.

4h 29 ATE Les Basses, ATE
Sarrià-StGervasi, ATE St

Andreu

Online



3.2 CENTRE PER FAMÍLIES AMB

ADOLESCENTS

3.2.1 Introducció

Al llarg d’aquest any, s’han generat diferents mesures i canvis a l’hora de treballar des del Centre per

a Famílies (d’ara endavant CPF). Segons les noves mesures governamentals aplicades, el servei

s'adapta a les circumstàncies vigents. A partir de Març, va entrar en vigor el contracte d’emergència,

el nou encàrrec durant el confinament es va plantejar en centrar-se en fer atenció individual.

Seguidament es detalla com s’ha aplicat tant a l’assessorament individual i confidencial, com a les

formacions.

A) Atenció individualitzada

Fins el 13 de Març es va donar atenció amb normalitat i regularitat, a partir d’aquell moment es van

habilitar tres noves línies de telefonia mòbil de feina. D’aquesta manera es va facilitar l’accés al

servei, a través d’una primera atenció amb les educadores i una comunicació directe en

assessoraments informals a les famílies mitjançant el telèfon o whatsapp, per esdeveniments sobtats

de manera puntual. Pel que fa als psicòlegs van tenir una major flexibilitat davant dels canvis

sobrevinguts, i els va facilitar de poder fer canvis al calendari de les sessions en cas necessari. Això va

tranquil·litzar a les famílies i es sentien millor acompanyats, amb molt bona valoració del servei,

expressada als mateixos professionals directament. Per poder assumir les noves demandes i

mantenir els assessoraments ja iniciats abans del confinament, es va seguir vetllant per no generar

dependència , sinó un progressiu empoderament i autonomia personal en les persones a qui

s’acompanyava.

A partir del 15 de juny, l’equip del Centre per a Famílies es va anar re-incorporant al CxF de manera

presencial. Vist el procés de desescalada i per mantenir mesures de prevenció per evitar un possible

rebrot del Covid-19, es van prendre totes les mesures de seguretat necessàries. Per aquesta raó es va

decidir d’organitzar-se per torns de professionals, per evitar els contactes i els contagis. La primera

setmana de juny es van mantenir els assessoraments i formacions virtuals i, a partir de l’última

setmana de juny, es van començar a fer els assessoraments presencials. S’ha mantingut la

possibilitat de fer les acollides i els assessoraments en el format més adequat a les necessitats de les

famílies que han contactat i amb l’objectiu de poder mantenir la continuïtat del servei amb eficàcia,



per tant actualment i amb la facilitat del treball per tants, tant s’ofereix atenció directe i presencial,

com les atencions telemàtiques, per aquelles famílies que en fan demanda.

5.2.1 Acollides



A.1 Assessoraments





A.2 Seguiments 6 mesos

Una forma de tenir una idea aproximada de com podia ser de rellevant l’assessorament rebut, així

com en les situacions que plantegen per sol·licitar l’ajuda o recolzament entendre l’impacte de

l’assessorament. Així mateix, veure si a part de l’assessorament, s’havia participat d’algunes de les

propostes grupals que es fan des del centre. Es va idear el seguiment dels 6 mesos, per fer una mica

de balanç, transcorregut un temps del seu pas pel servei. D’aquesta manera, podíem fer-nos una idea

de si s’havia millorat en la situació inicial, si s’havia mantingut de la mateixa manera, al cap i a la fi,

entendre de quina forma s’havia incidit; o bé quin era l’ús que feien dels serveis que s’ofereixen des

del CPF. A continuació es reflexarà si hi ha resposta de les famílies i quina és la seva valoració

transcorregut aquest període de temps.

Com es pot visibilitzar al gràfic, prop de la meitat de les persones necessiten de continuar rebre

suport en altres entitats i serveis, a destacar que la majoria d’aquests, és perquè el procés fet se’ls

pot haver fet curt de temps pels canvis que podien esperar de viure. D’altres perquè s’adonen que

paral·lelament necessiten de fer a nivell individual altres procesos, ja siguin personals, o bé per ser

atesos en espais més especialitzats per tractar problemàtiques afegides com poden ser separacions i

divorcis, relacions conflictives, o bé de rebre un acompanyament individualitzat els fills i filles (CSMIJ i

ATE, en major proporció).



B) Formacions



Enguany s’ha mantingut els cinc formats que es van fer el darrer any per seguir oferint les propostes

formatives del centre per famílies amb adolescents. Aquests formats són:

1) Cicle temàtic

2) Oxigena’t

3) Espai el Far

4) Tallers i/o xerrades

5) Activitats d’estiu per famílies

1) El cicle temàtic: consta d’entre tres a quatre propostes en format taller o bé en format xerrada,

per aprofundir en un àmbit relacionat amb l’etapa de l’adolescència.

2) Oxigena’t: espai de 7 a 8 sessions d’entre 1h30 i 2h, per ser un espai de cura que s’ofereix per

donar a conèixer diferents recursos personals per a la gestió emocional.

3) Espai El Far: les famílies esdevenen les protagonistes de l’activitat per plantejar temàtiques i

qüestions del dia a dia.

4) Tallers i/o xerrades: Aquestes tant poden ser conduïdes per les professionals del servei com

professionals externs. La idea és tractar de manera puntual, temàtiques diverses al voltant de

l’adolescència.

5) Activitats d’estiu per famílies: pretenen ser propostes fresques i dinàmiques, diferents de les que

es fan durant l’any. Amb la idea que sigui tota la família que en sigui partícep i comparteixin un espai



lúdic, amb pinzellades de reflexió emocional, per mirar d’aportar i enfortir els vincles relacionals,

comunicatius i afectius.

S’han establert diverses categories per diferenciar-les en la lectura de la taula que trobareu més

endavant:

● 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.

Formacions CXF

Tanmateix amb les noves circumstàncies, el servei s’ha vist avesat a reformular-se per seguir donant

atenció a les famílies. Durant els primers dies del confinament i a mesura que aquest avançava les

professionals del servei van detectar la necessitat de donar continuïtat a algunes de les formacions ja

engegades i a fer propostes en format virtual, per seguir donant cobertura a les necessitats de les

famílies i tutors/es legals que ho sol·licitaven.

A partir de setembre es va plantejar, diferents formats per adaptar-se a les noves circumstàncies. Es

va diferenciar les propostes en:

1) Formacions externes a centres educatius i altres serveis:

1. Presencial (mínim 10 persones, veure l’aforament donat per l’escola)

2. Virtuals per zoom

2) Formacions CxF

1. Híbrides professionals CxF

2. Híbrides professionals externs



3. Virtuals per zoom (prof.externs).

4. Webinars CxF (streamyard) Gravades per després poder-les recuperar-les per visualitzar

(webinar).

Formacions externes presencials: Per donar continuïtat a aquesta funció a partir del setembre, es va

crear un protocol de mesures de seguretat a seguir per desplaçar-se als llocs. Valorant els següents

aspectes:

- Seguir les normes del centre

- Distància de seguretat.

- Ús de mascaretes.

- Mínim de participants: 10 persones*.

*Adaptant-se a les condicions d’accions grupals a centres educatius, en cas que no hi havia la

possibilitat per motius d’espais inadequats, o altres consideracions, es va proposar l’opció de fer-les

en format virtual.

A continuació, es descriu totes les propostes formatives que s’han desenvolupat des del CxF durant

l’any 2020.

Centre per Famílies amb adolescents 2020

MES NOM TALLER/ACTIVITAT TIPUS AMB QUI? HORES REALITZADES

Gener

Cicle : Pantalles, xarxes i relacions

Famílies perdudes, fills i filles

hiperconnectades

Externalitzat
Ass.Consumidors

Audiovisuals
2 h

Gestionar la Frustració Propi Stefi i Silvia 2 h

Estratègies de Negociació Propi Stefi i Silvia 2 h

Espai El FAR Propi Stefi i Silvia 2 h

Tertúlia Adoptives Cessió espai Ins Diversitas 2 h

Kids Time Cessió Espai CSMIJ Torres de Beà 2 h

Informa’t “S’acaba la ESO, i ara què?” Compartit CAAJ, PIJ Gràcia 2 h

Primera Estada a l’estranger Compartit
Mobilitat Internacional,

PIJ, ATE, CxF
0 h (Prog 2 h)



Febrer

Informa’t “S’acaba la ESO, i ara què?” Compartit CAAJ, PIJ Gràcia 10 h

Com gestionem els conflictes entre

germans, a l’adolescència?
Externalitzat Judith Teixidor 2 h

Espai El FAR Propi Stefi i Silvia 2 h

Tertúlia Adoptives Cessió espai Ins Diversitas 2 h

Ens divorciem, i ho volem fer de la

millor manera per tothom. En

parlem?"

Externalitzat Fundació IRES 2 h

Oxigena’t: Comunicació afectiva i

efectiva
Externalitzat Raquel Ballesteros 4’5 h (Prog 4h)

Cicle : Pantalles, xarxes i relacions

“De veritat tothom el té?” Externalitzat
EdPAC

Anna Bayo

Lupe García

6 h

Març

Oxigena’t: Comunicació afectiva i

efectiva
Externalitzat Raquel Ballesteros 4 h (Prog 8 h)

Informa’t “S’acaba la ESO, i ara què?” Compartit CAAJ, PIJ Gràcia 6 h

Negociem 1 Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Negociem 2 Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Gestionar la Frustració (CxF i IES

Sagrat Cor Diputació)
Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 4 h)

Espai el Far Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Tertúlia Adoptives Cessió espai Ins Diversitas 0 h (Prog 2 h)

Abril

CICLE “Com aprendre dels límits i

conflictes i sobreviure en l’intent”
Externalitzat Tània Rojo 0 h (Prog 2 h)

Espai el Far Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Estratègies de Negociació Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Gestionar la Frustració Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Més enllà del blau i del rosa Externalitzat Enruta’t 0 h (Prog 2h)

Entenem l’adolescència Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2h)

Tertúlia Adoptives Cessió espai Ins Diversitas 0 h (Prog 2h)

Oxigena’t: Comunicació afectiva i

efectiva
Externalitzat Raquel Ballesteros 4 h (Prog 4 h)

Maig

La Joventut no s'atura: Conversem

sobre la por
Col·laboració

Víctor Amat i Equip CxF
1h

Comunicació assertiva Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Estratègies de Negociació Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)



La Joventut no s'atura: Conversem

sobre l'amor
Col·laboració

Lupe García i Equip CxF
1h

Negociem Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Comunicació Assertiva Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 4 h)

Espai el Far Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

Oxigena't: Gimnàstica Emocional Externalitzat Maria Navarrete 2 h

La joventut no s'atura: Conversem

sobre les pantalles Col·laboració Jordi Bernabeu i Equip CxF 1h

Juny

Comunicació Assertiva Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2h)

Oxigena't: Gimnàstica Emocional Externalitzat Maria Navarrete 8 h

Minicicle “Paternitat, Gènere i

Masculinitats”
Externalitzat

SAH (Programa d’Atenció a

l’Home)
0 h (Prog 4h)

La joventut connectada: Conversem

sobre la gestió de conflictes
Col·laboració

Raquel Ballesteros i Equip

CxF
1 h

Espai el Far Propi Stefi i Silvia 0 h (Prog 2 h)

La joventut connectada: Diversitat

sexual i de gènere
Col·laboració

Laura Poch (Enruta’t) i

Equip CxF
1 h

Juliol

Minicicle “Paternitat, Gènere i

Masculinitats”
Externalitzat

SAH (Programa d’Atenció a

l’Home)
0 h (Prog 4h)

Acompanyem a la Sexualitat Externalitzat Laura Ferrer 0 h (Prog 4h)

Oxigena't: Gimnàstica Emocional Externalitzat Maria Navarrete 2 h

Octubre

CICLE “Com aprendre dels límits i

conflictes i sobreviure en l’intent”
Externalitzat Tània Rojo 2 h

Oxigena’t: Mindfulness Externalitzat Begonya Odriozola 2 h

Espai el FAR Propi Stefi i Silvia 2 h

Més enllà del blau i el rosa Externalitzat Enruta’t 2 h

Novembre

CICLE “Com aprendre dels límits i

conflictes i sobreviure en l’intent”
Externalitzat Tània Rojo 4 h

Oxigena’t: Mindfulness Externalitzat Begonya Odriozola 8 h

Espai el FAR Propi Stefi i Silvia 2 h

Entenem l’adolescència Propi Stefi i Silvia 2 h

Desembre

Minicicle “Paternitat, Gènere i

Masculinitats”
Externalitzat

SAH (Programa d’Atenció a

l’Home)
4 h



Espai el FAR
Propi Stefi i Silvia 2 h

Els videojocs i l'entreteniment online

en l'era digital
Externalitzat AIS socioadicciones 2 h

Confinadesconfinades. Surfejant en

temps de canvis constants i

d'incertesa

Externalitzat Jaume Funes 1’5 h

Entenem l’adolescència Propi Stefi i Silvia 4 h

Els nostres conflictes: Negociem Propi Stefi i Silvia 4 h

TOTAL
116h realitzades

196 h programades

Pel que fa als continguts de les propostes que es van fer des del centre per famílies, especificar que

aquests responen als següents factors: a les demandes explícites de les persones a qui s’atén, o bé a

la detecció de necessitats repetides en diferents famílies, i a la reflexió conjunta de l’equip de

professionals del centre per oferir temàtiques actuals relacionades amb l’etapa de l’adolescència,

entre altres. Des del servei preval el voler dotar de valor a la tasca educativa que fan les famílies, així

com ampliar els diferents punts de vista de com plantejar les situacions que senten i poden viure

com una dificultat amb els seus fills i filles, per oferir eines i recursos en els continguts de les

diferents propostes formatives del centre.

B.1 Campanya informa’t

Aquest any es va repetir la participació a la campanya Informa’t que organitzen el Centre

d’Assessorament Acadèmic Juvenil (d’ara endavant CAAJ), amb una novetat i ha estat la

col·laboració amb el Consorci d’educació. La idea segueix sent treballar d’una manera

dinàmica per l’acompanyament a les emocions en la presa de les decisions tant la dels pares

com les que viuen els fills dins el marc de l’explicació a l’hora d’escollir itineraris formatius.

Aquesta vegada a petició del consorci es va mirar d’involucrar en la proposta que fa quatre

anys que es fa amb el CAAJ dirigida a les famílies. La proposta pactada de participar

conjuntament en dues xerrades en format taller informatiu, de les 9 que es tenen assignades

per a famílies i que es fan conjuntament (PIJ, CAAJ i CxF) finalment una la va dur a terme el

centre per famílies, el CAAJ i en l’altre no va haver suficient nombre de persones inscrites

per a realitzar-la.



Es segueix valorant la col·laboració conjunta amb el consorci per fer xerrades pensades tant

per a joves com per a les seves famílies, però amb la necessitat d’una millor organització i

planificació en el temps. Aquest aspecte no depèn del centre per famílies amb adolescents ja

que la campanya informa’t qui la gestiona és des del CAAJ i ells estan subjectes a la petició

que es fa des del consorci.

Durant el mes de Març es va iniciar el confinament per la pandèmia del Covid19, això va

afectar a les últimes xerrades de la campanya, ja que es van suspendre.

Han estat un total de 9 sessions compartides amb el CAAJ i els PIJ de la ciutat, 18hrs

destinades acompanyar a les famílies des d’una perspectiva emocional de com acompanyar

en la presa de les decisions dels seus fills/es. Han participat un total de 151 persones en

aquest format d’activitat.

Podeu accedir a la informació de tota la campanya, a través del següent enllaç:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsAjbETZ8d_wlxcFo0ggepoCuOKgrOUqAmdSwM

x2Bo8/edit#gid=18150148

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsAjbETZ8d_wlxcFo0ggepoCuOKgrOUqAmdSwMx2Bo8/edit#gid=18150148
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FsAjbETZ8d_wlxcFo0ggepoCuOKgrOUqAmdSwMx2Bo8/edit#gid=18150148


B.2 Cessió espais

Aquest any s’ha mantingut el facilitar espais del centre a entitats o treballadors del mateix

ajuntament amb la finalitat de mantenir el servei obert al territori i a les necessitats de famílies amb

fills/es adolescents.

Així que es va seguir comptar amb Diversitas qui un cop al mes participen oferint un grup de suport a

famílies adoptives, per poder acompanyar i donar-los-hi suport. Van poder fer un total de 4 sessions

presencials espaiades en el temps gener, febrer, Juliol i setembre. Les dues primeres amb normalitat,

però les dues següents seguint les mesures de distància i seguretat entre els participants per donar

continuïtat al treball que feien. A la trobada de setembre, però es valora que per poder assumir al

nombre de persones a qui poden arribar fent acompanyament les dues últimes sessions de l’any les

mantindrien de manera telemàtica i de cara el proper any, es mantindria la reserva per si hi ha algun

canvi en les mesures a seguir per frenar les cadenes de contagis a causa de la Covid19.

4. ASPECTES INTERNS DEL SERVEI

En aquest apartat de cara a tractar temes que engloben els dos dispositius del servei, tant dels punts

Aquí t’escoltem com del Centre per a famílies amb adolescents. En aquest sentit, dels temes que es

tracta enguany en són tres: formació professionals de l’equip, el de la comunicació del servei, la

difusió del mateix, i el perfil de joves i famílies ateses.

4.1 Formacions equip

Durant el primer trimestre de l’any 2020, totes les professionals del Servei tant les educadores com

les psicòlogues, van fer assessorament i acompanyament individualitzat a les famílies i joves

adolescents. Per aquest motiu es va valorar que l’equip de psicòlogues poguessin facilitar un espai de

coordinació amb les educadores ATE per tal de resoldre dubtes, donar pautes a l’hora d’atendre

determinades demandes o situacions dels i les joves que trucaven al servei. Pel que fa al CPF,

aquestes coordinacions es van mantenir, ja que és una dinàmica que es fa amb normalitat.

Es va reforçar poder acompanyar a l’equip emocionalment a través d’un espai de supervisió, per

poder expressar les seves vivències d’acompanyament a persones en l’època del confinament. I dotar

d’eines i recursos per fer front als moments d’incertesa i /o malestar emocional.



Un aspecte que es portava temps arrossegant tant en l’assessorament psicològic dels punts ATE, com

de l’atenció individual del CxP, són les llistes d’espera, en aquest sentit es va creure oportú d’oferir a

l’equip una formació en Teràpia Breu Estratègica. L’encàrrec el va assumir el centre CETEBREU i, en

particular, el psicòleg i terapeuta Victor Amat. La resposta de totes les professionals en relació a la

formació i els seus continguts, ha estat molt ben rebuda, veient que dóna eines molt útils a l’hora de

desenvolupar una atenció individualitzada de curta durada i eficaç; i que pugui respondre a les

necessitats de les famílies i joves que acudeixen als dos dispositius. Vista la suspensió de la formació

durant el període de confinament, es van recuperar les sessions mancants durant la segona setmana

de juliol.

S’espera que a mesura que s’integrin els coneixements adquirits, es pugui reflexar en el servei que

oferim, així com en l’estructura que fan les professionals a l’hora de fer els assessoraments.

4.2 Comunicació SAIF

4.2.1. Xarxes socials

Des del 2016 es va crear un compte de facebook per poder arribar a les persones joves, amb el pas

del temps i com sabem l’utilització d’aquesta plataforma en els joves ha disminuït notablement,

passant a utilitzar altres xarxes socials, com són instagram, Snapchat, o en l’actualitat el creixent ús

del Tiktok. A inicis del 2020, des de l’equip del SAIF, es va sol·licitar de poder utilitzar una plataforma

que fos més directe tant per les joves com per les famílies i que permetés ampliar la comunicació a

nous públics. L’ideal seria de poder disposar de dos canals diferenciats, per a publicar tant les

activitats programades, com continguts de temàtiques que els despertés l’interès a uns i altres. Es va

valorar des de departament de Joventut l’utilització d’un compte d’instagram, que feia l’efecte que

podria ser més efectiu per connectar tant amb joves com amb persones adultes amb fills adolescents

a càrrec. Aquesta sol·licitud es va traslladar al departament de comunicació de l’ajuntament, però no

ha estat efectiu per ara. De manera que des del servei s’ha perdut el contacte amb els i les joves a

través de canals comunicatius més directes i utilitzats. Durant el confinament es va trobar la manera

de poder arribar-hi a través dels canals de joventut, concretament des de l’instagram. Tot i que va

ser una bona proposta, hi ha la necessitat de les professionals de l’equip de comptar directament

amb aquest mitjà, per poder fer un ús més òptim i directe de comunicació amb les joves que

participen dels ATE.

Pel que fa al Centre per a Famílies, s’entén que seria interessant de poder comptar amb una xarxa

social pròpia, per agilitzar la creació de continguts i la comunicació amb les famílies. De manera que

es podria visibilitzar més la feina que es fa des del servei a nivell de les formacions, xerrades i cicles



temàtics. Xarxes que es pensa que queden més a l’abast de l’ús que poden fer mares, pares i/o tutors

legals de les persones joves. No es pot obviar que avui en dia, aquestes plataformes estan a l’ordre

del dia a l’hora de buscar informació o indagar sobre temàtiques que desperten l’interès també en

aquests mitjans de les persones adultes.

4.2.2. Grups de difusió whatsapp

Totes les professionals educadores dels Punts Aquí t’escoltem disposen de llistes de difusió de

whatsapp (previ consentiment de la persona destinatària dels missatges), a través de les quals fan

arribar els cartells dels tallers als i les joves, la manera d’inscriure’s, així com també les informacions

relatives al funcionament dels tallers i activitats, i del servei en general. És un dels canals més

directes, tot i que, només amb els i les joves que ja coneixen el servei.

Des del Centre per a Famílies, aquest 2020 s’ha començat a realitzar aquesta llista de difusió, a través

del mòbil del Centre, amb un volum d’unes 230 famílies a final d’any.

4.2.3. Web Centre per a Famílies amb Adolescents

Un altre canal de comunicació amb els usuaris existent és la web del Centre per a Famílies amb

Adolescents: https://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/centre-families-adolescents

Hi ha dues pestanyes de la web que s’actualitzen periòdicament:

- Activitats: S’actualitza cada trimestre amb els enllaços de la Guia de Barcelona, on

s'introdueixen  totes les activitats programades pel Centre

- Bloc: S’actualitza amb novetats o notícies que preparen les professionals del Centre

4.2.4. Butlletí electrònic SAIF

La difusió de les activitats i notícies dels Punts Aquí t’Escoltem, com del Centre per a Famílies amb

Adolescents, es fa principalment a través del butlletí del servei.

Els usuaris que el reben, principalment son famílies que han estat o son ateses al Centre per a

Famílies, i professionals que treballen amb joves i les seves famílies.

A final del 2020 la comunitat era de 2.278 usuaris actius (94,4% Català, 5,1% Castellà i 0,3% altres)

https://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/centre-families-adolescents


4.2.5. Guia de la ciutat de Barcelona

Totes les activitats trimestrals del servei son introduïdes a la Guia de la ciutat de Barcelona a través

del programa ÀSIA. Això permet tenir una gran visibilització del que es realitza, sobretot pel que fa a

les activitats dels Punts Aquí t’escoltem, perquè al no tenir una web pròpia com el Centre, permet

apuntar els clicks del butlletí a les pàgines on s’expliquen les activitats detalladament.

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-per-a-families-amb-adolescents_99400385141.html

4.3 Difusió

Quan es fan les accions de difusió per presentar el centre per famílies o bé els punts aquí t’escoltem,

es contextualitza dins el SERVEI PER ADOLESCENTS I FAMÍLIES (SAIF d’ara endavant) ubicat dins del

departament de Joventut de l’ajuntament de Barcelona. Es poden fer reunions a mode presencial

(per parlar de qualsevol de les accions que oferim: atencions individuals i les xerrades o tallers –

dirigits a famílies o a joves-). Quan la difusió es faci amb entitats, serveis, professionals de centres

educatius, s’entrega els tríptics per a professionals (on hi ha l’explicació de tot el SAIF). En el cas de

fer activitats de difusió per a joves, s’entrega els flyers dels punts Aquí t’escoltem.

Trobem diferents modalitats pel que fa a la difusió que es fa des dels punts aquí t’escoltem: a mode

presencial, a través de les xarxes i correus, o bé amb cartellera. El mode presencial:

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-per-a-families-amb-adolescents_99400385141.html


            a) Des del mateix Equipament on es treballa, conjuntament amb els altres serveis. Les

entitats o els centres educatius es desplacen a conèixer els serveis i a l’equipament.

            b) Passaclasses. Es desplaça als centres educatius amb qui es té contacte, es pot participar

amb la psicòloga del punt aquí t’escoltem, i també amb altres serveis de l’equipament on s’ubica

l’ATE (per exemple: els Punts d’informació Juvenil, o bé els Jip – Jove Informa’t i Participa-)

En aquest sentit enguany ha estat dificultós i també el servei s’ha adaptat a les particularitats dels

centres educatius i/o de les entitats on s’han realitzat. L’enginy de les treballadores dels serveis i

equipaments que han pensat nous formats com la de vídeos presentant cada un dels serveis i els

professionals de referència, també la dinamització en format tallers temàtics per aprofitar

l’avinentesa, d’oferir una activitat i donar a conèixer els dispositius del SAIF.

Per aquest motiu a l’hora de comptabilitzar les hores, o bé fer-se una idea de l’abast de persones que

han pogut rebre difusió dels serveis, enguany ha estat diferent que en altres ocasions. En primer lloc

s’ha prioritzat que l’entrada dels centres educatius en el cas dels ATE, es faci a través de la figura JIP.

Qui recull les demandes i necessitats dels centres i fa arribar les propostes a les educadores ATE.

D’aquesta manera neixen sinergies i col·laboracions entre serveis, tot i que actualment s’està

començant a treballar des de departament i les direccions d’ambdós serveis, per organitzar millor

aquestes propostes compartides.

Destacar que aquest any, les presentacions en públic des del Centre per famílies també s’han vist

repercutides i no s’han realitzat presencialment, tot esperant que el proper 2021, puguin ser

factibles seguint les mesures governamentals. Dit això, s’han pogut realitzar a nivell telemàtic per

l'aplicatiu zoom, ja que ens ha garantit una millor connexió i qualitat en les videotrucades.

4.4 Equip ATE i CPF

L’any passat es va proposar com a millora pel servei, poder fer noves línies de treball conjunt entre

les treballadores de l’ATE. Inicialment, la idea era entre companyes del mateix districte, però la

pràctica laboral i les circumstàncies excepcionals, han dut a noves formes de treball. Enguany han

sortit col·laboracions entre psicòlogues i educadores d’un mateix districte, així com de propostes

conjuntes entre educadores de diferents districtes però que podien oferir a les joves, vetllant per una

temàtica comuna (Per exemple, els cercles de paraula entre les educadores de Nou Barris i d’Horta

Guinardó, com la proposta entre educadora i psicòloga d’un taller a un centre educatiu a Horta

Guinardó). En aquest sentit s’han vist reforçats a més dels continguts i les dinàmiques, aspectes com

el vincle entre professionals, la motivació, la comunicació de les persones. De cara el 2021, hi ha la



motivació de seguir sumant i generant aquest format de treball. Així com es valora en positiu l’haver

mantingut els espais de reunió per equips d’eduques i de psicòlogues, per generar continguts i també

per un recolzament mutu davant els moments de necessitat i suport.

En aquesta línia es veu la necessitat de reprendre els espais de fer pinya i equip, com són els “Bon dia

SAIF”, garantint el contacte entre elles per entendre i saber per quin moment s’està passant més

enllà de la seva tasca laboral.

D’altra banda també es valora en positiu la trobada que es va fer abans del confinament, entre

departament, responsable de referència de la gestió del servei per part de l’empresa i la direcció del

servei, tant de bo es poguessin realitzar més trobades en aquesta línia, ja que facilitaria el descriure

línies de treball consensuades i conjuntes per a totes les parts implicades en el servei.

5.PROPOSTES DE MILLORA DEL SAIF

Aquests any tot i les dificultats afegides, hem tingut l’oportunitat d’entendre altres maneres de seguir

oferint servei. Aquestes noves formes de funcionar, dutes a terme arrel de la limitació d’atenció

presencial del període de confinament i les mesures de seguretat pertinents, ens han donat el temps

i espai de reflexió, per plantejar millores en les següents línies: l’atenció a les persones per

adaptant-se a les circumstàncies vigents sanitàries, com d’aspectes interns del servei, com ara la

realització de les memòries, la presentació dels indicadors, o bé la sistematització de dades.

5.1 Atencions a les persones

➢ En relació als assessoraments individuals de joves i famílies, un factor que any rera any es

repeteix i es fa demanda, és la d’agilitzar les coordinacions entre professionals de la salut i/o

de serveis socials. Així doncs, seria positiu crear un vincle més directe per agilitzar les

derivacions i facilitar les coordinacions, especialment amb CSMIJ i CSMA, però també seria

interessant amb els serveis socials de ciutat.

➢ Als Punts Aquí t’escoltem, mantenir algunes sessions d’assessorament psicològic de matins:

al llarg del trimestre, un número força elevat de joves han demanat realitzar visites en horari

de matí pels canvis d’horaris acadèmics que han tingut amb l’inici del nou curs escolar.



Davant aquesta demanda, se’ls ha ofert fer-ho els dimecres pel matí de manera telemàtica.

Els i les joves s’han mostrat molt receptius i, a la vegada, ha ajudat a reduir la llista d’espera.

➢ Millorar la recollida de la percepció dels joves un cop han fet l’assessorament individual. Del

volum de persones a qui s’atén, es pot reflexar que són molt poques les que fan un retorn

per valorar el seu pas per l’ATE.

5.2 Aspectes interns del servei

➢ Reunions educadora – psicòloga ATE referents de districte: Definir espais per fer reunions i

coordinacions (adaptat a les possibilitats d’ambdues professionals de l’ATE) amb la finalitat

de generar espais d’atenció grupal conjunta per donar resposta a necessitats horitzontals en

el grup de joves i poder treballar-ho no només des de l’atenció individual sinó també amb el

grup d’iguals.

➢ Sistematització de dades: La forma de recollida de les dades de les persones que participen

dels dos dispositius, ha necessitat de fer un canvi, per adaptant-se a les mesures de

seguretat. Fins el moment el registre es feia amb paper, i la idea ha estat de traslladar-ho en

format telemàtic.

➢ Coordinacions: Establir 3 o 4 reunions a l’any juntament amb departament de joventut, la

persona responsable des de l’empresa gestora, així com la direcció del servei. Per promoure

una mateixa línia de treball, que afavoreixi l’avinentesa per a les accions que s’aniran

desenvolupant durant l’any en relació al SAIF.

5.3 Col·laboracions amb altres serveis i entitats

➢ Coordinació ATE – Serveis de Salut i Serveis Socials: tot i que la coordinació entre el nostre

servei i els Serveis de Salut i Serveis Socials és freqüent, encara hi ha algunes dificultats que

repercuteixen en l’atenció als i les joves.

➢ Campanya Informa’t col·laboració Centre per famílies i Consorci: S’ha valorat que els

ritmes de crear el contingut, així com de planificació, així com certes parts de

continguts que es planteja des de l’informa’t i el que volen transmetre des del

consorci són diferents. I tenint en valor tots aquests aspectes, es creu adient de

mantenir les propostes de consorci, i del CAAJ en col·laboració al CPF, per separat per

les properes edicions.

➢ Potenciar i mantenir la línia de treball que s’ha engegat de coordinació per concretar

línies de treball conjuntes amb els JIP.



5.4 Difusió del servei

➢ Pel que fa a la difusió del servei, es planteja el fet de reprendre el contacte amb entitats i

serveis que ja ens coneixien, però potser fa un temps que no hi ha una comunicació directe

amb les persones de referència, tot i mantenir vincles puntuals amb altres professionals pel

fet de derivar-hi famílies i joves. Altrament seria de fer trobades virtuals entre l’equip sencer i

serveis o entitats amb qui es pot col·laborar, ja sigui per saber quins canvis han tingut en el

seus serveis, com la derivació de joves o bé famílies, així com poder compartir de nou, el

treball que desenvolupem des del Servei per adolescents amb famílies. El tret de sortida es

farà amb CJAS de cara el gener de 2021, però la intenció és de replicar-ho amb altres serveis i

entitats un cop al mes, dins de les reunions SAIF, destinar-hi uns 40 minuts.

5.5 Recollida de dades

➢ Pel que fa als indicadors de les psicòlogues ATE, facilitaria que es tinguéssin documents

individuals de cada punt Aquí T’escoltem, per tal de poder garantir que aquestes dades estan

registrades de forma correcta i actualitzades.

➢ Als indicadors del Centre per a Famílies, es troba a faltar el poder diferenciar en el document

el tipus d’atencions que es realitzen (presencials de les telemàtiques).

➢ Es segueix treballant en la millora de la diferenciació de persones que participen del SAIF,

aquesta és una tasca complexe de comptabilitzar, per les diferents vegades que podem

atendre a una mateixa persona (per ex: una persona jove que va a un ATE per assessorament

individual, on a més participa d’una o dues activitats grupals i a més els pares reben

assessorament familiar al CPF i la persona jove també assisteix en algunes de les sessions

amb la família).
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1. Justificació
La finalitat d’aquest informe és recollir i avaluar l’atenció i l’activitat realitzada pel servei per a adolescents i
famílies durant el contracte d’emergència efectiu del 14 de Març fins el 15 de juny de 2020. Des dels Punts Aquí
T’escoltem i els professionals del Centre per Famílies amb adolescents.

Durant el context que es va viure de contenció de la COVID-19, es va plantejar d’orientar el servei cap a
l’atenció, l’acompanyament i suport al benestar emocional i psicològic de forma telemàtica, per tal de donar
suport i ajudar a gestionar el malestar emocional que podria generar el confinament i les conseqüències del
COVID-19 tant a famílies com a joves de la ciutat de Barcelona.

Aquest pla d’actuació es va desenvolupar durant el temps de confinament de la pandèmia provocada pel
COVID-19. Adaptant-se el servei a la nova realitat i necessitats del moment actual, es van estipular els següents
objectius de treball:

- Prevenir o identificar situacions de risc familiar que es podien produir o agreujar durant el confinament
de la situació de quarantena així com derivar-les als serveis socials o de salut que corresponguin.

- Orientar i assessorar als adolescents i les famílies amb fills i filles adolescents per minimitzar i prevenir
situacions de conflicte familiar que podien provocar la convivència intensa en el domicili en el context
sanitari, econòmic i laboral de incertesa que envolta la pandèmia del COVID-19.

- Prevenir problemes psicològics o malestar emocional relacionat amb el confinament durant la situació
de quarantena per la pandèmia del COVID-19.

La forma que es va dur a terme aquests objectius van ser a través de les següents accions o línies d’activitat:

1. Atenció individual (educativa i psicològica) als i les adolescents mitjançant videoconferència o telèfon.
(veure gràfic pàgina 3)

2.Atenció individual (educativa i psicològica) a famílies amb fills i filles adolescents mitjançant
videoconferència o telèfon. (veure gràfic pàgina 4)

3. Detecció de possibles situacions de risc a l’àmbit familiar i comunicació al Departament de joventut.

Les línies d’activitat 1, 2 i 3 es van desenvolupar amb els següents procediments:

a. Les educadores del servei van mantenir, setmanalment, contacte telefònic, per videotrucada o per
whatsapp amb els i les joves usuàries de les activitats grupals prèvies al període de confinament.
També van fer seguiment de joves nous que entraven des de centraleta.

b. Les psicòlogues van atendre les consultes individuals, tant de famílies com d’adolescents,
programades amb anterioritat a la situació de confinament telefònicament o per videotrucada.



c. Es va habilitar una línia unificada de recepció de noves consultes tant per a famílies com per a
adolescents. L’horari d’atenció va ser de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 19 h.

d. Les demandes rebudes directament en les línies telefòniques o correus electrònics del Centre per
famílies, o bé dels punts Aquí t’escoltem, provinents de nous usuaris (que no estiguessin en
seguiment). L’horari d’atenció: dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h es van derivar a centraleta
per concretar un dia i hora per ser atesos quan volien una continuitat. Aquells joves o famílies que la
seva demanda no podia ser atesa des del centre se’ls va informar de serveis i entitats més escaients a
les seves necessitats perquè hi poguessin trucar.

f. Diàriament es van registrar i es reportava al Departament de Joventut les dades relatives al número
d’atencions i incidències detectades mitjançant el registre “Definitiva plantilla indicadors joves”
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MeF-YunQLe0tDZf_NFOI8a17ouOe7Zo8/edit#gid=203845658
6

g. Es van seguir les recomanacions del Consejo General de la Psicologia, recollides a la guia “Guia per
a la pràctica de la telepsicologia”, en aquells aspectes que eren  d’aplicació al servei. (Annex 4)

4.Creació de continguts informatius, formatius o de reflexió per a la cura emocional, personal i familiar, en
situació de confinament i de patiment emocional derivat de les conseqüències del COVID-19.

5. Oferta d’activitats lúdiques a través de les xarxes socials que facilitin l’entreteniment, la participació i el
benestar dels i de les adolescents.

6. Oferta i creació de grups de suport, espais pel debat i la conversa, a través de les xarxes socials en els que
els adolescents i les adolescents puguin compartir les seves emocions, experiències, donar-se
suport...ajudant-los en la millora del seu benestar emocional durant la situació de confinament.

7. Oferta i creació de grups de suport, de debat i reflexió a través de les xarxes socials per a que les famílies
puguessin compartir les seves emocions, malestars així com experiències en la situació de confinament.

Les línies d’activitat 4, 5, 6 i 7 es van desenvolupar amb els següents procediments:

a) Proposta d’activitats, tant per a adolescents com per a famílies, a través del registre “Proposta
activitat SAIF”:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKcQwXg5TGqFRWjal-WIfxcvj4E-UJvU8eLYhlU9KhY/edit#gid=56243
8762

Finalment es va veure la necessitat de coordinant-se amb altres serveis del mateix Departament de Joventut, per
no repetir continguts, poder fer propostes conjuntes entre serveis i es va decidir d’utilitzar un altre registre per
facilitar la tasca de les persones encarregades de la comunicació i difusió d’aquestes. El registre utilitzat va ser:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZVWTgjU0DiQ_5eoSgjnDmxydHYT3gGfWm3m_XgJoDac/edit#gid=84
5764892

En aquest, es feien les diferents propostes d’activitats i notícies per fer la validació-vistiplau per part del
Departament de Joventut de les activitats proposades des dels diferents serveis.

Dit això, seguidament trobarem els indicadors que hem recollit de tota l’activitat duta a terme des del servei, en
referència a : 1) Atenció als i les joves

2) Atenció individualitzada a les famílies.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKcQwXg5TGqFRWjal-WIfxcvj4E-UJvU8eLYhlU9KhY/edit#gid=562438762
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKcQwXg5TGqFRWjal-WIfxcvj4E-UJvU8eLYhlU9KhY/edit#gid=562438762
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZVWTgjU0DiQ_5eoSgjnDmxydHYT3gGfWm3m_XgJoDac/edit#gid=845764892
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZVWTgjU0DiQ_5eoSgjnDmxydHYT3gGfWm3m_XgJoDac/edit#gid=845764892


2. Atenció individualitzada i seguiments

2.1 Punts Aquí t’escoltem
En aquest apartat s’ha recollit el número d’atencions individualitzada i de seguiments, realitzades tant per les
educadores com per les psicòlogues del servei. Ens vam trobar persones que sol·licitaven una continuitat per ser
ateses per la necessitat que tenien de ser acompanyades i escoltades per entendre i saber com gestionar el seu
malestar intern, i d’altres joves que la demanda que feien era puntual.

2.1.1  Atenció individualitzada
En total van ser ateses 153 persones entre 12 i 20 anys, si les segreguem per franges d’edat podem veure que
en general ha estat menor la demanda rebuda durant aquest període de temps. El principal motiu, moltes de les
persones que venien presencialment al servei, s’estimaven més de ser ateses als llocs habituals d’atenció
individualitzada.

El volum més elevat en les franges d’edat segueix sent les compreses entre els 12 i els 16 anys d’edat, seguida
de la franja dels 18 anys. En aquest cas es manté en la mateixa línia d’abans del confinament, de persones
ateses entre els 12 i els 18 anys.



2.1.2 Seguiments

Com es pot veure en els següents gràfics ens trobem que majoritàriament són noie, les que participen del servei,
i s’han mantingut en menor mesura els nois que ja hi participaven. Durant el confinament no han arribat quasi
bé, joves en motiu de fer seguiment, només 2 noies entre 17 i 18 anys . En total s’ha atès a 238 joves, alguns
d’ells fent més d’un assessorament o seguiment tant amb les psicòlogues com amb les educadores dels ATE.

En general els nois continuen sense tenir la necessitat d’acudir o fer demanda per ser acompanyats a l’hora de
gestionar els seus malestars emocionals. Desconeixem si pot ser possible perquè troben altres mitjans per
canalitzar-los, o bé la possibilitat d’una suma d’altres factors, entre ells que la nostra societat segueix heredant,
pautes educatives on hi ha resistències per buscar un suport de professionals per tractar els malestars
emocionals o bé per donar un espai per expressar-los.

2.1.3 Motius de consulta

Pel que fa als motius de consulta el gruix gran de les demandes que han arribat es centraven en ser ateses per
dues qüestions principalment, la primera relacionada amb el malestar en l’entorn familiar, i la segona en la
necessitat de poder atendre la seva ansietat i angoixa (relacionat amb dol migratori, altres amb el malestar a
casa, per la situació actual, motius acadèmics, entre altres). Tanmateix aquestes dos aspectes poden estar
interrelacionats als altres motius de menor percentatge, i que es detallen a continuació:



Les dificultats per relacionar-se també és una dada rellevant en les circumstàncies viscudes, en aquest sentit,
hi havia persones que si ho relacionaven a les mesures del confinament un 4’40% i la impossibilitat de
retrobar-se amb les amistats,  o familiars propers.

En el servei han arribat poques joves que hagin passat per la malaltia del covid-19 directament, o bé familiars
de primer grau (pares, mares en aquest cas), s’està referint a un 4’40% del total de persones joves ateses.

Si es podria dir que hi ha joves que han verbalitzat la seva preocupació per la situació familiar, per aspectes de
convivència, perquè els pares eren sanitaris i havien d’anar a treballar, així com aquelles famílies afectades per
la inestabilitat econòmica i laboral que estan vivint.

Altres motius a destacar i que han estat en menor mesura present en els assessoraments, són l’ansietat per
aspectes acadèmics específicament, com finalitzarien el curs, en quines condicions, si l’aprovarien. Persones
que s’estan adaptant a la ciutat, perquè han arribat abans i just durant el confinament.

En referència al sentiment de soledat, només trobem una persona que així ho hagi expressat explícitament, però
durant el confinament s’han detectat 32 situacions entre 153 joves atesos, on s’ha treballat sobre aquest
sentiment, no obstant d’aquestes 32, poden ser de joves atesos en més d’una atenció, i que ho han pogut
manifestar d’una o altra manera sense ser tant explícit (sentir-se fóra de lloc en l’àmbit acadèmic o familiar, i/o no
sentir-se reconegut pel seu entorn més proper, la vivència de dols migratoris).

D’altra banda s’ha pogut detectar algunes situacions de risc en menor percentatge, com són les relacions
abusives, excepcionalment ens ha arribat un cas de possibles abusos sexuals (referits en el passat, però que
s’ha comunicat en el moment present a la família), l’agressivitat filio-parental, i la desmotivació i l’absentisme
escolar.

D’aquests casos s’ha coordinat i/o derivat a Serveis Socials, CSMIJ (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil), o
bé recursos més específics per poder atendre les demandes dels joves com reagrupament familiar, s’ha informat
del telèfon del COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya) . I poder oferir un suport ajustat a les



necessitats detectades (Punits InfoJove, Centre per a famílies, Assessories d’habitatge, i laborals). I aquestes
van ser les derivacions que es van fer des del servei, a altres entitats i /o professionals.

2.1.4 Canals d’entrada

Els canals d’entrada durant el confinament descrits amb anterioritat van ser a través d’una línia unificada per
centralitzar les demandes. De totes maneres moltes de les joves o bé per participar d’activitats, o bé per haver
rebut assessorament individual presencial, també accedien al servei a través dels telèfons de les professionals,
o els correus de consulta. Un cop arribaven per algunes d’aquestes vies, només els casos nous es redirigien a
Centraleta per poder ser atesos.

Es van mantenir el contacte i les atencions de persones que ja participaven de les atencions individualitzades



estem parlant del 69’75%, per tant que utilitzaven els canals habituals de contacte. A més a més, moltes de les
joves que van arribar al SAIF durant aquest temps, ho feien a través dels canals habituals del servei telèfons de
les professionals d’atenció, perquè coneixien des del boca-orella el servei, per les seves amistats o familiars,
atesos prèviament. Tot i així per la centraleta van arribar noves demandes a través de les xarxes socials 6’72%.

2.1.5 Punts forts i punts febles dels mitjans utilitzats

Els punts forts de l’atenció realitzada van ser:

- Habilitar una línia unificada de recepció de noves consultes tant per a famílies com per a adolescents.
Atès per dues professionals del servei en torns rotatius.

- La disponibilitat de les franges horàries per atendre a nivell individual a les persones que arribaven al
servei o bé a través de la centraleta, o bé contactant directament als i les professionals de l’ATE.

- El mantenir el contacte telefònic, per videotrucada o per whatsapp amb els i les joves usuàries de les
activitats grupals prèvies al període de confinament.

- Prioritzar l’atenció des de qualsevol professional disponible independentment dels districtes que
poguessin provenir les persones que contactaven.

- Les psicòlogues van atendre les consultes individuals d’adolescents, programades amb anterioritat a la
situació de confinament telefònicament o per videotrucada.

- El contacte directe amb els canals comunicatius de les professionals.
- El poder oferir assessoraments en la franja de matins, tot i que fos cap al migdia quan les joves tenien

l’espai per fer-les.

Pel que fa als punts febles:

- Joves que van deixar de comunicar-se amb les professionals perquè s’estimaven més l’assessorament
presencial.

- La limitació de no oferir activitats grupals on ja hi participaven joves de manera presencial, en
habilitar-les de manera telemàtica per mantenir el seguiment i contacte amb ells de manera més
continuada.

- Joves que s’estimaven més de participar d’activitats que rebre trucades de seguiment, en aquests
espais compartien més els seus pensaments o criteris sobre temàtiques proposades.

- Persones que no tenien suficient privacitat a casa per poder parlar obertament dels seus neguits i
malestars.

- La comunicació limitada a través dels missatges de whatsapp per entendre bé les situacions que
podien viure o expressar.

- Manca d’espais on poder derivar a joves pel canvi de les prioritats d’atenció d'altres serveis.

2.2 Centre per a famílies amb adolescents
Durant aquest període de temps, es va facilitar l’atenció a través de trucades telefòniques o bé de
videoconferències, tant per part de les educadores del servei com dels mateixos psicòlegs. Hi ha onze famílies
ja ateses que s’estimaven més de poder mantenir els assessoraments presencials però a mesura que es va
allargar el confinament, algunes d’elles van sol·licitar la continuitat de l’atenció a nivell telemàtic, així com es van
anar incorporant les atencions de les noves demandes que arribaven des de la centraleta.
L’accés principal al servei va ser a través de la centraleta, les professionals que atenien les persones que
trucaven, feien una primera exploració per saber quina era la seva demanda, i el grau d’urgència per a ser
ateses. En aquest sentit es podia fer una primera atenció individualitzada en el cas de les famílies i se’ls donava
una nova cita. Segons la demanda que realitzaven o bé l’atenien les educadores mateixes o bé es feia traspàs



als psicòlegs del servei. Puntualment van trucar algunes famílies que s’havien atès temps enrera i ja s’hava fet
tancament del seu procés d’acompanyament i sol·licitaven de nou ser atesos, per motius diferents derivats de
les circumstàncies actuals.

2.2.1 Atenció individualitzada

El total de famílies ateses van ser 117, i es van realitzar 320 usos entre educadores i psicòlegs del servei.
Seguidament es pot veure el nombre de famílies ateses durant el confinament, així com el nombre de famílies
que venien al servei abans del confinament.

2.2.2 Seguiments

Es van realitzar seguiments més breus en el temps, aquelles persones que o bé es necessitava parlar sobre
pautes educatives i reflexions dels processos de gestió i comunicació treballats amb anterioritat en altres
sessions, o bé es vetllava per reforçar el seu rol parental i eren acompanyaments que podien tenir una durada
d’entre 20 minuts i mitja hora. En aquest sentit es van atendre un total de 74 famílies, de les quals van sol·licitar
més d’una cita per treballar les seves inquietuds i necessitats, arribant entre totes les famílies ateses a un total
de 119 seguiments fets, entre educadores i psicòlegs del servei.



2.2.3. Motius de consulta

En general es demanava atenció per la dificultat de posar límits, hi ha la possibilitat que al conviure més hores,
poguessin ser moments on s’hagin contraposat les diferents necessitats de cada membre, les mateixes
dificultats per adaptar-se a les noves circumstàncies viscudes i resituar-se amb aquestes, hagi generat algunes
discrepàncies de convivència, de relació, comunicació, i/o gestió dels conflictes. Hi ha famílies que busquen
contrastar algunes de les pautes educatives, per entendre si són o no correctes, i veure com es poden millorar si
és necessari en algun aspecte. Potser passa per buscar un moment més idoni en dir o fer algunes peticions, o
bé per tenir en compte algun aspecte que en el dia a dia, es pot passar per alt i pot ajudar a tenir una altra
mirada sobre la mateixa situació.

Les diferents realitats familiars de les persones ateses han estat força diverses, la cura de persones a càrrec,
ertos per part d’un o dos membres de la família, diferents maneres de convivència familiar, famílies compartint
pis, o fins i tot en una única habitació, per tant, s’està parlant d’espais i de llocs reduïts, petits que pot dificultar
una òptima relació i convivència familiar.

En aquest gràfic es pot veure en detall els motius que van fer les famílies per rebre assessorament
individualitzat:

2.2.4 Canals d’entrada

El principal canal d’entrada que es va facilitar per atendre les noves demandes va ser la centraleta. De totes
maneres, havien famílies que ja coneixien amb anterioritat el servei i estaven sent ateses pels psicòlegs, es va
habilitar un telèfon de contacte directe amb cada psicòleg, pel que fa a les atencions que realitzaven les
educadores es va necessitar de realitzar les trucades en ocult des dels seus terminals. Aquells casos que van
arribar per les professionals dels punts Aquí T’escoltem es derivaven a centraleta, i hi va haver d’altres que van



escriure a través del correu electrònic.

Destacar que de les demandes que van arribar a centraleta, 16 van ser derivades a psicòlogues o educadores
dels Punts Aquí t’escoltem; i 34 es van derivar a altres serveis de la ciutat (Konsulta’m, Serveis socials,
assessories -CAAJ; laborals-, punts infojove, Let’s Chat, Conexus, Piad, 061, SOAF, entre altres). També es van
donar casos de persones que vivien fóra de la ciutat de Barcelona (Mataró, Hospitalet del Llobregat, Terrassa,
Cornellà del Llobregat, de Cervelló, Igualada, fins i tot de fóra de Catalunya, concretament de Galícia i de
Valladolid) això va suposar d’informar-se de telèfons de contacte d’emergència en aquells casos que es
desconeixia la xarxa d’atenció de la seva zona, o bé fer una cerca de serveis similars al nostre per poder rebre
l’atenció que sol·licitaven.

Aquestes són les derivacions que s’ha fet des de la Centraleta:



2.2.5 Punts forts i punts febles dels mitjans utilitzats

En aquest sentit hi ha aspectes comuns a tot el servei tant de punts forts o punts febles, aquests es destacaran
en cursiva.

Els punts forts de l’atenció realitzada van ser:

- Habilitar una línia unificada de recepció de noves consultes tant per a famílies com per a adolescents.
Atès per dues professionals del servei en torns rotatius.

- Habilitar nous dispositius per dur a terme les atencions individualitzades i els seguiments.
- La disponibilitat de les franges horàries per atendre a nivell individual a les persones que arribaven al

servei o bé a través de la centraleta, o bé contactant directament als i les professionals..
- El mantenir el contacte telefònic, per videotrucada, trucada o bé per whatsapp amb les famílies.
- El contacte directe amb els canals comunicatius de les professionals.
- El poder oferir espais d’atenció grupal i habilitar-ho telemàticament per mantenir el seguiment i

contacte amb ells de manera més continuada, atenen les seves preocupacions, i neguits.
- El facilitar que durant el procés de confinament el nombre de sessions per fer les atencions fossin

ilimitades fins retornar a la presencialitat.
- Flexibilitat per poder concretar noves cites i atencions.

Pel que fa als punts febles:

- L’ús del terminal personal per part de les educadores del servei, corrent el risc de perdre la seva
privacitat personal, tot i marcar el codi de trucada oculta per realitzar els assessoraments.

- Hi havia famílies que s’estimaven més mantenir les sessions un cop es retornés a la presencialitat.
- Persones que no tenien suficient privacitat a casa per poder parlar obertament dels seus neguits,

preocupacions i malestars.
- La comunicació limitada a través dels missatges de whatsapp per entendre bé les situacions que

podien viure o expressar.
- La dificultat de poder conciliar l’atenció i assessorament amb el professional, i la vida laboral o l’espai

familiar. Havien persones que no es presentaven a l’hora pactada, però mantenien l’interès en ser
ateses.

3. Accions realitzades a les xarxes socials.
En relació a les accions que es podien dur a terme es seguien dues línies de treball:

3.1 Difusió del servei: Creació de materials propis per fer accions per a grups de joves o de famílies
a través de les xarxes, o de plataformes que faciliten la connexió per aquestes accions. Recordar que
l’objectiu últim és promoure el benestar emocional de les persones.
3.2 Difusió del servei: Creació i recerca continguts per les notícies a xarxes. Es prioritzava que les
temàtiques es mantinguessin en el marc general del confinament i COVID19. Es va estipular de
publicar en la mesura del possible una notícia setmanal per a joves, i per a famílies cada quinze dies.



3.1. ACCIONS a les xarxes
Totes les accions realitzades des del servei s’han emmarcat dins de les campanyes que han promogut des del
departament de Joventut de l’ajuntament de Barcelona, la primera anomenada “La joventut no s’atura” i la
segona “La joventut connectada”. A continuació es parlarà dels diferents formats d’accions que s’han dut a
terme, així com  de les propostes presentades a les dues campanyes.

3.1.1 Adreçades a joves

Per a joves es van crear grups de suport i/o relació, espais de participació, i de conversa, en diferents formats:

1. Accions propositives, on les joves podien participar en concursos o bé interaccionar des de les xarxes
a través de plantilles participatives per prendre consciència dels seus estats d’ànim a través de
diferents temàtiques, relacionades amb la fotografía, la cuina, . En aquest sentit es van crear

2. Grups de joves, a través de grups de whatsapp d’activitats on ja havien participat (Rap, twerking,
fotografia, entre noies) i que fos el mitjà per fer seguiment o propostes per a reflexionar plegades; i
també es va crear un nou format anomenat Cercle de Paraula, per donar un espai de cura i escolta per
aquells joves que volguessin ser acompanyats i així expressar de manera grupal com estan vivint la
situació actual.

3. Converses, consistien en xerrades entre professionals de serveis de referència pels i les joves, per fer
difusió o bé per tractar de temàtiques que pel moment actual eren interessants d’aportar. La primera
que es va fer des de les xarxes socials de joventut va ser:
3.1. “NO OBLIDEM LES ADOLESCENTS”, amb en Rafa Rubio (coordinador d’activitats de l’espai

Bocanord) i la Nataxa Moreno (Psicòloga de l’Aquí t’escoltem d’Horta-Guinardó, ubicat al
mateix espai Bocanord), Dijous 14 de Maig a les 16 h en total 227. En aquesta ocasió van
poder parlar de l’adolescència i van donar consells a les joves de com fer front alguns dels
neguits i malestar que en aquells moments podien estar passant. A data de 22 de Juny hi
hagut 511 visualitzacions.

3.2. Com AFRONTEM LES PAU, amb Mamen del CAAJ i en Jaume Clavé ( educador del Punt
aquí T’escoltem de Ciutat Vella) Div 15 de Maig a les 12h, 128 visualitzacions. En les
circumstàncies actuals es va pensar que havia moltes joves que havia de fer front a unes PAU
de manera excepcional. Per aquest motiu , també es va pensar que era un bona proposta per
facilitar recursos i eines a les persones que en les properes setmanes fessin front a aquests
examens per poder accedir a una carrera universitaria. A 22 de Juny a rebut un total de 410
visualitzacions.

3.1.2 Adreçades a famílies

Pel que fa a la difusió es van fer diferents propostes, entre elles es va fer un grup de difusió per whatsapp, per
informar a les famílies que volien rebre-ho, de les activitats i accions que es mantenien des del centre. La
creació de continguts informatius, formatius i/o de reflexió, des del centre per famílies es va vetllar per cobrir
temàtiques que resultessin d’interès pel moment que s’estava vivint, s'anomenen algunes a tall d’exemple: de la
por que es despertava per les diferents situacions personals que s’han hagut de fer front (pèrdues de treball,
situació totalment nova per a tothom, per tant sense referències clares de a què i com fer-hi front); més temps de
convivència familiar; la conciliació laboral i familiar, despedides de persones estimades en situacions
extraordinàries i sense possibilitat de vetllar-los i començar el procés de dol.



Per aquest motiu, es va creure oportú de poder innovar-nos i plantejar un format per arribar a les famílies i
poder-los-hi proporcionar eines per a millorar el seu benestar personal, encara que fos telemàticament. En
aquest sentit es van plantejar tres formats que es podien assumir i compaginar amb l’atenció individualitzada.

Les propostes d’accions van ser:

1. Converses: On partint d’una temàtica d’interès es convidava a una persona experperta en la matèria
per poder, parlar, reflexionar, qüestionar, com actuar, com fer front, com acompanyar a joves i
adolescents en el seu dia a dia durant el confinament. joventut va ser:
1.1. ”CONVERSEM SOBRE LA POR, amb Victor Amat”; Dijous 7 de maig, 50 min 138

visualitzacions. A 22 de Juny en són 490
1.2. “CONVERSEM SOBRE L’AMOR, amb Lupe García" Dijous 14 de maig, 72 visualitzacions. A

22 de Juny en són 220.
1.3. “CONVERSEM SOBRE LES PANTALLES, amb Jordi Bernabeu Dijous 26 de maig, 96

visualitzacions.
1.4. “CONVERSEM SOBRE LA GESTIÓ DE CONFLICTES, amb Raquel Ballesteros” Dijous 11 de

Juny, 50 minuts, 79 visualitzacions. Visualitzacions a 1 de Juliol 168.
1.5. “CONVERSEM SOBRE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, amb Laura Poch d’Enruta’t”

Dijous 30 de Juny, 45 minuts, 116 visualitzacions. A 22 de Juny 181 visualitzacions.
2. Grups de suport i/o relació, espais de participació, debat i/o conversa. Es va mirar d’oferir l’espai

el “FAR, famílies afectuosament resolutives” a nivell telemàtic, però no va haver suficient quorum de
persones. Altrament es va plantejar de mantenir la proposta de “Oxigena’t”, és un format on es treballa
recursos o bé temàtiques relacionades en potenciar, i proporcionar eines pel benestar, la gestió
emocional, la comunicació, oferint espais de participació i reflexió grupal.

3.2. Notícies
S’ha publicat un total de 12 notícies, 3 dirigides a famílies, i 9 per a joves.

Títol Public Contingut Enllaç

Com identificar i
gestionar les emocions
en temps de confinament

Joves Identificar emocions Publicació

La gestió del temps clau
per afrontar el
confinament

Joves Gestió del Temps i
Ansietat

Publicació

(Sobre)Informació i
(Des)Connexió

Joves Gestió del temps i de la
sobreinformació sobre el
covid.19

Publicació

TIPS per a famílies amb
adolescents en dies de
confinament.

Famílies Gestió de la convivència
per mares i pares
d’adolescents en dies de
confinament /

Publicació

Qui vols ser durant el
COVID 19?

Joves Adolescents que
participen de les Xarxes
de Suport del seus barris

Publicació

Estudiem des de casa
però com?

Joves Eines i recursos a tenir
en compte a l’hora
d’estudiar i concentrar-se

Publicació

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/com-identificar-i-gestionar-les-emocions-en-temps-de-confinament_933261?utm_source=Adolescents%20i%20Fam%C3%ADlia&utm_medium=email&utm_campaign=TEST&utm_content=20200401_link_block1_1_Servei%20per%20a%20Adolescents%20i%20Fam%C3%ADlies
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/la-gestio-del-temps-clau-per-afrontar-el-confinament_935097
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1jrRk7d_fp_mp3h1i9BYu1oFkysQ_qyag
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/tips-per-a-la-convivencia-de-families-amb-adolescents-en-dies-de-confinament_939748
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/qui-vols-ser-durant-la-covid-19_945901
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/estudiem-des-de-casa-pero-com_943194


des de casa

La creativitat en temps
de coronavirus

Joves La creativitat i l'expressió
de les emocions

Publicació

El dol en època de
confinament

Famílies Sobre les emocions i el
procés del dol.

Bloc

El dol a l’adolescència Joves La gestió emocional en el
procés del dol

Publicació

Tornem a la rutina?
Pautes per afrontar la
nova normalitat

Joves Eines i recursos
emocionals per afrontar
el retorn a la
presencialitat.

Publicació

Desconfinament i nova
normalitat

Famílies Famílies Publicació

Com ens ha acompanyat
la música durant el
confinament?

Joves Beneficis emocionals de
la música.

Publicació

4. Conclusions i Valoració global

Durant aquests mesos d’activitat al servei un aspecte en comú que tots els professionals han percebut és que
les demandes rebudes, no eren tant distants de les que solíem rebre en el treball presencial, tant en joves com
en famílies ens referim a l’ ansietat, el malestar inespecífic, la dificultat per relacionar-se, el millorar la gestió del
conflicte, treballar i potenciar l’autoestima. De totes maneres, hi hagut alguns casos que aquestes
circumstàncies viscudes poden haver agreujat algunes situacions familiars de relació i comunicació, de les quals
han estat motius de consulta i acompanyament. D’altra banda, també han arribat algunes situacions on hi hagut
persones que han verbalitzat als professionals que han millorat la relació amb els fills gràcies a disposar de
temps per compartir plegats. Així que ben bé hi hagut moments per acompanyar al malestar de joves i adults,
però també s’ha donat moments per acompanyar des de la oportunitat i les ganes de millorar i créixer com a
persones.

Les necessitats en general tant de joves com de les famílies durant aquest període de temps han estat:

a) Malestars derivats per la situació viscuda de confinament i covid19, tant en joves com en famílies.
b) Demandes específiques per voler millorar en algun aspecte propi (la vida familiar com per exemple en

les pautes educatives per posar límits en el cas de les famílies o d’autoestima i de l’àmbit acadèmic en
el cas de les persones joves).

Pel que fa a les persones que volien ser acompanyades per malestars relacionats amb el covid-19 o bé amb el
confinament, feien demanda de tenir eines i recursos per com sostenir l’ansietat, les pors, la incertesa del que
començava esdevenir el seu dia a dia pels canvis sobrevinguts (interrupció de la vida laboral i acadèmica, en
alguns casos puntuals el fer front a la malaltia, morts de familiars). Es podria tenir en compte també aquells

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/la-creativitat-en-temps-de-covid-19_947490
https://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/content/dol-poca-confinament
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/el-proces-de-dol-a-ladolescencia_951432
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/tornem-a-la-rutina-pautes-per-afrontar-la-nova-normalitat_960501
https://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/content/desconfinament-i-nova-normalitat-com-afrontar-aquesta-etapa
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/noticia/com-ens-ha-acompanyat-la-musica-durant-el-confinament_960570


casos de les famílies que feien demanda de pautes educatives relacionades en tenir més control sobre les
sortides dels seus fills adolescents, i ho verbalitzaven en dificultats de com posar normes i límits. Però en relació
aquests aspectes  del confinament i del covid19, no és la majoria de demandes que s’hagin rebut.

Les necessitats relacionades amb aspectes concrets per part de les famílies es centraven en com posar límits a
l’ús de les pantalles, en que els fills i filles s’involucressin més en tasques de la casa, o bé com millorar la
comunicació entre uns i altres. I per part dels i les joves temes relacionats amb l’àmbit acadèmic, eines i
recursos per treballar hàbits d’estudi, millorar la gestió de l’ansietat, així com la seva autoestima o relació amb
els altres. Han estat assessoraments que s’ha anat espaiant en el temps el seguiment que es feia, per valorar la
utilitat i l’ús de les eines i recursos proposats.

Si bé és cert que els mitjans utilitzats en l’atenció a adolescents/joves i famílies tenien la doble cara, els seus
punts forts i els seus punts febles, es pot dir que les persones ateses han estat agraïdes de rebre
assessorament i algunes d’elles l’han volgut mantenir un cop finalitzat l’estat d’alarma. Tot i trobant-se que havia
persones que s’estimaven més el contacte presencial d’entrada, cada vegada més joves i famílies van accedir a
rebre assessorament telefònic, ja fos en videotrucada o bé per missatges de whatsapp o fins i tot de correu. És
clar que hi ha persones que poden quedar excloses de ser ateses perquè no disposin dels mitjans, o bé si els
tenen, no disposen de la intimitat suficient per poder ser ateses i parlar amb total confiança. Altrament, ens hem
trobat amb persones que s’han sentit còmodes i han agraït tant la disponibilitat de poder trucar com enviar
missatges als professionals per plantejar els seus dubtes o neguits, i poder rebre un suport per fer front a les
circumstàncies que vivien. Permeten una flexibilitat en l’atenció donada en reubicar les hores d’atenció en cas de
no trobar-se i que si es fes presencialment hagués transcorregut més temps per ser atesos de nou.

Per acabar, un cop finalitzat el contracte d’emergència hi ha alguns aspectes que han pres rellevància i val la
pena de replantejar-se, pel que fa als següents punts:

1) Funcionament del servei,

- Nous canals de comunicació:

1) Per joves un compte d’ instagram propi d’ATE per agilitzar la comunicació, i potenciar la
participació amb les joves a través de les xarxes socials que solen utilitzar.

2) Un compte per al Centre per a Famílies de twitter i/o d’instagram, per a fer publicacions de les
xerrades, tallers, promoure les activitats on-line tot reforçant el bloc que es disposa en aquest moment i
on s’ha pogut publicar algunes notícies en relació a l’acompanyament a l’adolescència.

3) Compte de plataformes com Streamyard, i Zoom per facilitar el poder oferir activitats i continguts
en diferit o en directe per mitjans telemàtics. D’aquesta manera es podria arribar a més persones.

4) Un  un canal propi de youtube per a Joventut.

- Mitjans i dispositius

1) Mantenir les línies adquirides durant el confinament pels psicòlegs, així com la de la centraleta.

2) Adquirir nous terminals telefònics (4 pel centre per famílies) que garanteixin una òptima trucada i
assessorament a les famílies.

3) Comprar una càmara de vídeo i un trípode per gravar les activitats ja siguin xerrades o tallers, tot
preservant la confidencialitat de les persones que assisteixen.

- Nova documentació d’accés al servei, de valoracions de les activitats i dels assessoraments, poder-los
fer on-line.



2) Metodologies utilitzades

- Revalorar el publicar notícies tant per a joves com per famílies, quan hi ha temàtiques rellevants de
poder proposar.

- Poder oferir activitats, xerrades, tallers i continguts a través de xarxes pròpies del servei.
- Plantejar la possibilitat de poder compaginar assessoraments presencials i telemàtics.
- Coordinacions telemàtiques amb els professionals per fer seguiment de necessitats.
- Mantenir la coordinació amb altres direccions de serveis del departament de joventut, per millorar el

treball transversal que es planteja als serveis.
- Obrir espais de treball conjunt per a grups entre educadores i psicòlogues del servei (fins i tot

col·laboracions entre el centre per a famílies i els punts aquí t’escoltem).
- Augment dels espais de supervisió per l’equip per rebre suport i potenciar la tasca que desenvolupen

els i les professionals del servei.

3) Necessitats de famílies i adolescents .

- Possibilitar el fet de poder mantenir en alguns casos el fet de poder fer l’assessorament telemàtic quan
no hi ha disponibilitat o facilitat per desplaçar-se al centre per a famílies o bé als punts Aquí t’escoltem.

- Afavorir més espais d’activitats per compartir les seves vivències, entre iguals (tant amb les famílies,
com entre les persones joves).

- Facilitar eines i recursos per la regulació emocional a través de les xarxes socials.
- Flexibilitzar l’horari d’atenció a joves als matins, n’hi ha que per circumstàncies personals tenen millor

disponibilitat de ser ateses en aquesta franja horària (treballen o estudien de tardes principalment).

En aquest sentit, seria interessant de poder valorar els aspectes esmentats per mirar de seguir millorant la
qualitat del servei que s’està oferint en aquest moment. I mantenir algun d’aquests punts per afavorir la
vinculació amb joves i famílies, de manera que es pot seguir detectant quines són les necessitats
post-confinament que es van derivant de tota la situació viscuda, ja que s’està subjecte en aquests moments als
canvis que es poden esdevenir per la situació actual de la pandèmia.


