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CLAUSULA 1. INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS I PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
 

El Servei d’Adolescents i Famílies neix al novembre de l’any 2013,  en ser aprovada la “Mesura 
de Govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles 
adolescents”.   
 

La mesura fa un reconeixement de l’etapa adolescent com un moment estimulant, singular i 
complex que suposa actituds de curiositat, descoberta i adaptació alhora que sentiments de 
desemparament, inseguretat o desconcert tant en els i les adolescents com en les seves 
famílies. 
 

I planteja que fins ara ha estat una etapa vital a la que no s’ha prestat l’atenció que mereix i és 
necessari donar visibilitat i reforçar els recursos existents creant un nou servei que faciliti:  
 

- l’acompanyament dels pares i les mares en aquesta nova etapa per proposar-los eines i 
habilitats per poder viure-la de forma positiva 

- l’acompanyament dels i les adolescents oferint, d’una banda, un espai d’escolta activa per 
ajudar-los a dimensionar les seves preocupacions, que alhora permeti al i a la professional 
discernir sobre la necessitat d’orientar, assessorar i/o derivar a altres serveis. I d’altra, tot 
un seguit d’activitats dirigides a facilitar la millora de les seves capacitats i habilitats 
individuals i socials per a afrontar millor el seu moment vital. 

 

La mesura de govern estableix dos tipus de dispositius en aquest nou servei: 
 

- Els Punts “Aquí t’escoltem” des dels quals s’atén als nois i noies adolescents.. 
- Centre per a famílies amb fills i filles adolescents, on es pot atendre a pares, mares, fills i 

filles, i que serà 1 únic a la ciutat. 
 

Així neix, el Servei per adolescents i famílies (SAIF), conformat pel  amb adolescents i els punts 
Aquí t’Escoltem (ATE), que té com objectiu facilitar l’acompanyament de l’etapa adolescent 
proposant eines i habilitats tant als i les adolescents com a les seves famílies des la prevenció i 
promoció de la salut emocional, acostant-los als serveis i recursos existents a la xarxa pública i 
privada que estan al seu abast.  
 

La mesura de govern preveia una implementació gradual amb la posta en marxa d’un Punt 
“Aquí t’escoltem” al 2013 (a mode de prova pilot), 2 més al 2014, 1 més al 2015, un al 2016 i 
un altre al 2017.  
 

Pel que fa al Centre per a famílies, la mesura establia la seva posta en marxa durant el primer 
semestre de 2015, iniciant-se al juny del 2015. 
 

Des de la mesura fins l’actualitat s’ha realitzat el desplegament dels Punts “Aquí t’escoltem”.” 
per tota la ciutat , havent-hi nou Punts “Aquí t’escoltem”.  En el present plec, es preveu 
l’obertura del 10è Punt “Aquí t’escoltem” donant cobertura a tots els districtes de la ciutat.  
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CLAUSULA 2. CONTEXTUALITZACIÓ I MARC D’INTERVENCIÓ 

2.1  ATENCIÓ A L’ETAPA ADOLESCENT 
 

El trànsit de la infància a l’adolescència genera en molts casos incertesa i inseguretat tant als 
propis adolescents com a les famílies. L’entrada en l’adolescència és un moment estimulant, 
singular i també complex que ha de ser viscut com una part important en la vida de les 
persones en què comencen a iniciar-se en la independència, els propis valors i principis i que 
alhora pateixen, en contrapartida, sentiments de desemparament i inseguretat davant de les 
pròpies decisions, de la pròpia aparença o de les relacions amb altres. 
 

La gran majoria dels i les adolescents i les seves famílies viuen aquest moment amb actituds de 
curiositat, descoberta i adaptació, no exempta d’una certa resignació, a d’altres famílies es 
donen situacions de certa complexitat i desconcert i d’altres, afortunadament una minoria, es 
veuen immersos en actituds, conductes i comportaments preocupants i de crisi que poden 
acabar tenint una repercussió negativa en la construcció del seu procés personal i social. 
 

En parlar d’adolescència, hem de fer referència a la salut mental i el benestar emocional i 
psicològic de la població adolescent donat que ha esdevingut un dels aspectes més 
preocupants per als professionals i serveis que treballen amb els nois i noies des dels diferents 
àmbits (educatiu, lleure, social...). 
 

Les evidències diuen, que els problemes de salut mental i la insatisfacció emocional creixen 
entre les persones d’aquestes franges d’edat. Segons la darrera edició de l’Enquesta de Factors 
de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC), feta per l’Agència de Salut Pública de Barcelona al 
2016, i comparant amb l’enquesta 2012, la salut mental dels estudiants de secundària i 
batxillerat ha empitjorat en els darrers anys. A l’enquesta observem que hi ha un risc més alt 
en les noies que en els nois de patir un problema de salut mental i que empitjora de forma 
progressiva amb l’edat. El 35% de les noies estudiants de segon batxillerat o cicle formatiu de 
grau mitjà es mostren vulnerables a l’hora de patir un problema de salut mental. 
 

Aquesta realitat planteja la importància de donar visibilitat i reforçar els recursos existents així 
com la necessitat del Servei per Adolescents i Famílies que durant aquests anys ha realitzat 
una tasca d’acompanyament emocional i prevenció des d’un abordatge integral a l’etapa 
adolescent. 
 

Proposant eines i habilitats, tant als i les adolescents com a les seves famílies, des la prevenció 
i promoció del benestar emocional. Alhora que ha esdevingut un recurs de referència per a 
molts dels professionals que treballen amb adolescents en els diferents sectors  (educació, 
serveis socials, salut, lleure...)  
 

Així, actualment l'espai que ocupa el Servei per adolescents i famílies (SAIF)  es troba en 
l'àmbit de la promoció i la prevenció primària:  
 

- Oferint escolta, formació, eines i recursos als protagonistes (nois, noies adolescents i 
famílies amb fills/es adolescents) per viure en primera persona aquest moment, aprofitant 
cada oportunitat de creixement i acompanyament cap a l’adquisició d’autonomia. 

- Detectant, orientant, motivant i derivant els i les adolescents i famílies a serveis 
especialitzats quan és necessari.   
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- Oferint espais de sensibilització, reflexió i formació a professionals que acompanyen als 
adolescents des de l’educació, els serveis socials, el lleure, la salut, etc. 

 

Aquest Servei d’Adolescents i famílies té el seu focus d’atenció en l’acompanyament de 
l’adolescència des d’una mirada positiva, entenent la seva atenció de forma integral, tenint 
en compte els diferents aspectes de la persona: intrapsíquic, relacional, grupal, i social. 
Afavorint l’autoconeixement i la presa de consciència amb la finalitat que millori el benestar 
emocional i l’autonomia cap a la joventut. 

2.1  EL SERVEI D’ADOLESCENTS I FAMÍLIA EN L’ACTUALITAT 
 

El Pla d’adolescència i joventut 2017-2021, aprovat en Plenari el 30 de juny de 2017, 
constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a garantir els 
drets de les persones joves. 
 

Aquest pla té com a missió  fomentar un principi universal per als adolescents i els joves: 
l’autonomia, concepte que fa referència a la seva capacitat per desenvolupar-se en llibertat i 
amb disponibilitat dels recursos necessaris de manera igualitària, tenint també en compte les 
necessitats del seu entorn.  
 

Així doncs, es proposa un pla que tingui com a eix central l’assoliment de la llibertat individual i 
de la responsabilitat envers el col·lectiu. 
 

Aquesta missió es desenvolupa en quatre eixos que recullen els objectius principals de les 
polítiques de joventut: emancipació (jo creixo), transformació (jo actuo), benestar (jo em 
cuido) i territori (jo convisc). 
 

Pel que fa a l’eix de benestar, el pla el defineix en un sentit ampli i transversal en que tots els 
eixos de Pla, estan plenament interrelacionats. Tenir cura de les persones adolescents i joves 
implica tenir en compte la salut integral des de la vessant física, mental i social.  
 

Un dels objectius presents a aquest eix és ‘Promoure la salut emocional en l’adolescència i la 
joventut’ en el qual s’articula la mesura 117 on es planteja l’ampliació dels serveis d’escolta i 
acompanyament individual emocional dels i les adolescents, fent especial referència al Punts 
Aquí t’escoltem. 
 

Aquest és l’objectiu primordial de la tasca que ha realitzat i realitza el Servei d’adolescents i 
famílies (SAIF).  
 

El SAIF nascut al 2013 va partir d’una diagnosi de necessitats en la que van participar 
adolescents i professionals que treballaven amb les persones joves. Actualment, després de 6 
anys de trajectòria del servei, des del Departament de Joventut, tenint en compte la realitat 
canviant de la població jove, s’ha valorat la necessitat de poder tornar a realitzar una diagnosi,  
per tal de recollir i donar veu als adolescents i famílies de quines són les seves necessitats i 
demandes en l’actualitat, així com la valoració del Servei d’Adolescents Família i quins aspectes 
de millora ha de tenir en compte per atendre als seus destinataris. 
 
Aquesta diagnosi s’ha realitzat tenint en compte tres col·lectius: famílies, adolescents i 
professionals que treballen en relació al SAIF i amb adolescents.  S’han realitzat un total de 66 
entrevistes durant els mesos de setembre a novembre de 2019. Fruit d’aquestes entrevistes es 
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realitza un informe que analitza les necessitats d’adolescents i famílies així com percepcions 
del SAIF i recomanacions a tenir en compte en l’atenció.   
 

El resum d’aquesta diagnosi es pot consultar a l’annex 1. 
 

CLÀUSULA 3. OBJECTIUS DEL CONTRACTE 
 

Amb la contractació del present servei es vol donar compliment als següents objectius :  
 

 Promoure el benestar emocional en l’adolescència acompanyant a adolescents, les 
famílies amb fills i filles adolescents per a  la millora de les pròpies habilitats i afavorint el 
creixement personal. 
 

 Oferir eines i recursos als adolescents i les seves famílies que afavoreixin l’adquisició 
d’autonomia de l’adolescent i faciliti l’entrada a la joventut. 
 

 Escoltar, assessorar i orientar de forma presencial i individual,   als adolescents i a les 
famílies amb fills i filles adolescents,   en els casos en que pugui estar immersos en un 
procés de dubte i desorientació per les característiques pròpies del moment vital.  
Derivant a d’altres recursos especialitzats quan la consulta ho requereixi.  
 

 Oferir espais d’ intercanvi, reflexió i formació (per a professionals que treballen amb 
població adolescent) que incorporin la perspectiva de l’educació emocional i s’orientin a la 
millora de l’acompanyament de l’etapa adolescent. 

 

CLÀUSULA 4. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 
 

És objecte del present contracte la gestió del Servei per Adolescents i Famílies 
 

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.  
 

Aquesta funció es concreta oferint orientació, informació, formació i assessorament de forma 
individual i/o grupal  tant als i les adolescents com a famílies amb fills i filles adolescents. 
Alhora que té en compte espais  per a professionals que treballen amb població adolescent. 
 

El Servei està integrat pel Centre per a famílies amb adolescents i els Punts “Aquí t’escoltem”. 
 

- Centre per famílies amb adolescents, ubicat a Sant Antoni Maria Claret 64-78. Obert al 
juny de 2015. 

- “Aquí t’escoltem” Sant Andreu, ubicat a l’Espai Jove Garcilaso (C/Garcilaso 103). Obert al 
Maig de 2013. 

- “Aquí t’escoltem” Nou Barris, ubicat a l’Espai Jove Les Basses (C/Teide 20). Obert a 
l’Octubre 2014. 

- “Aquí t’escoltem” Les Corts, ubicat a l’Espai d’Adolescents Jovecardí (Travessera de les 
Corts 94). Obert al Setembre de 2015. 

- “Aquí t’escoltem” Gràcia, ubicat a l’Espai Jove La Fontana (C/Gran de Gràcia 190-192). 
Obert al Febrer de 2016. 
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- “Aquí t’escoltem” Sarrià-Sant Gervasi, ubicat a l’Espai Jove Casa Sagnier (C/Brusi 61). 
Obert al Setembre de 2016. 

- “Aquí t’escoltem” Sant Martí, ubicat al Centre Cívic Can Felipa (C/Pallars, 227). Obert a 
l’Abril de 2017. 

- “Aquí t’escoltem” Horta-Guinardó, ubicat a l’Espai Jove Boca Nord (C/Agudells, 37-45). 
Obert al Maig de 2018. 

- “Aquí t’escoltem” Ciutat Vella ubicat al Centre d’Informació i Assessorament per a Joves –
CIAJ (C/Sant Oleguer,6-8). Obert al Maig de 2018. 

- “Aquí t’escoltem” Sants-Montjuïc ubicat a l’Espai d’Adolescents La Clau (C/Leiva, 67-71) i 
a l’Espai Jove La Bàscula (C/Foc, 128). Obert al Maig de 2019. 

 

*Les ubicacions dels “Punts Aquí t’escoltem” dependran dels districtes i del Departament de 
Joventut. Podent-se canviar quan es consideri oportú o necessari per indicacions del 
Departament de Joventut. 
 

A l’inici d’aquest contracte, s’efectuarà  l’apertura del desè Punt “Aquí t’escoltem” al districte 
de l’Eixample, en la ubicació que el districte i el Departament de Joventut considerin 
adequada. 
 

 

CLÀUSULA 5. EL CENTRE PER A FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS 

5.1 DESCRIPCIÓ DEL CENTRE PER FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS 
 

El Centre per a Famílies amb adolescents esdevé l’oportunitat de facilitar a les figures que 
exerceixen el rol parental  amb fills i filles adolescents  un espai i recursos per enfortir les seves 
habilitats personals, cognitives, comunicatives..., tot fent-los més capaços de redibuixar 
estratègies per a la funció parental en l’etapa adolescent dels seus fills i filles per tal d’afavorir 
l’adquisició d’autonomia de l’adolescent i facilitar l’entrada a la joventut. 
 

El Centre per a Famílies treballa de forma coordinada amb els Punts Aquí t’Escoltem per tal 
d’assegurar la globalitat del Servei per Famílies i Adolescent. 

5.2 DESTINATARIS DEL CENTRE PER FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS 
 

El Centre per a Famílies amb adolescents va adreçat principalment als pares i mares de nois i 
noies de 12 a 20 anys i altres figures amb funció parental respecte d’aquests, que viuen i/o 
treballen a la ciutat de Barcelona. 
 

Són destinataris també els i les adolescents, incloent-se en activitats pròpies del Centre per a 
Famílies amb adolescents com en les conjuntes amb en els Punts “Aquí t’escoltem”.  
 

De la mateixa forma, es tindran en compte els professionals d’altres serveis i/o entitats que 
treballen amb adolescents com agents que acompanyen l’etapa adolescent. 

5.3 UBICACIÓ I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 

El Centre per a Famílies amb adolescents, es troba ubicat a Sant Antoni Maria Claret 64-78. 
Tot i que hem de tenir en compte que es tracta d’un servei de ciutat, i que per tant haurà 
d’apropar la seva activitat  i facilitar-la, sent present als diferents districtes de la ciutat.  
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*De la mateixa forma, per aquelles famílies que no poden participar presencialment, es podrà 
oferir la seva atenció amb altres mitjans (telefònica, telemàtica, videoconferència, etc..)  

5.4 HORARI DEL SERVEI 
 

L’horari d’obertura i atenció del servei serà els matins de  dimecres, dijous i divendres de 9h a 
14h i les tardes de dilluns a dijous de 16h a 20h. 
   
Aquesta indicació es podrà ajustar de manera puntual o definitiva, degudament argumentada 
per necessitats pròpies del servei.  
 

El mes d’agost, el servei, en totes les seves modalitats de prestació, romandrà tancat. 

5.5 OBJECTIUS DEL CENTRE PER FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS 
 

Objectius generals del SAIF en relació al Centre per a Famílies amb adolescents:  
 

 Promoure el benestar emocional en l’adolescència, acompanyant a les famílies amb fills i 
filles adolescents, per a  la millora de les pròpies habilitats i afavorint el creixement 
personal. 
 

 Oferir eines i recursos a les famílies que afavoreixin l’acompanyament en l’adquisició 
d’autonomia de l’adolescent i l’entrada a la joventut. 
 

 Escoltar, assessorar i orientar de forma individual, a les famílies en els casos en que puguin 
estar immersos en un procés de dubte i desorientació per les característiques pròpies del 
moment vital.  Derivant a d’altres recursos especialitzats quan la consulta ho requereixi.  

 

Es desprenen d’aquests objectius generals aquests objectius específics: 
 

● Afavorir l’autoconeixement, la revisió i el reconeixement de la funció parental.  
● Contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat en l’exercici del rol 

parental en l’etapa adolescent. 
● Acompanyar cap  la mirada empàtica de l’etapa adolescent en la que es troben els seus fills 

i filles. 
● Donar eines per millorar l’assertivitat i la capacitat de posar límits, i si s’escau, les habilitats 

comunicatives com estratègies fonamentals per a la funció parental.  
● Oferir eines i recursos que afavoreixin l’acompanyament cap a l’autonomia i l’entrada a la 

joventut. 
● Proporcionar experiències d’intercanvi, reflexió i formació en un context grupal i/o 

individual en les què es pugui viure la diversitat i el conflicte com una oportunitat 
d’aprenentatge. 

5.6  FUNCIONS DEL CENTRE PER FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS 
 

El Centre per Famílies amb adolescents per tal de concretar els objectius anteriors haurà 
d’assegurar la següents funcions: 
 

 Escolta i acompanyament emocional (assessorament individual/familiar) 
 

 Creació d’un espai d’atenció individual/familiar i confidencial, amb l’objectiu de 
mobilitzar els propis recursos i redibuixar el rol parental. 
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 Eines i recursos per a l’exercici de la funció parental (Formació i sensibilització) 
 

 Creació d’un catàleg d’activitats formatives per proporcionar eines i recursos que 
orientin l’acompanyament de l’etapa adolescent i l’exercici de la funció parental 
en aquest moment vital. 

 

 Reflexió i  compartir entre iguals (espai compartim) 
 

 Creació d’espais per a compartir experiències en l’acompanyament als fills i filles 
adolescents mitjançant el debat, la reflexió, l’intercanvi de la pròpia vivència. 

 

5.6.1  Escolta i acompanyament emocional (assessorament individual/familiar) 

a. Definició 

Es tracta d’un espai d’escolta individual i/o familiar per aquelles persones que exerceixen el rol 
parental i es senten preocupades, desconcertades, desbordades... Un  espai individual i 
confidencial per abordar aquells aspectes que els preocupen en l’acompanyament als seus fills 
i filles adolescents. 

b. Metodologia 

 

 
 
Les famílies accediran de forma directa, demanant cita al Centre per a Famílies amb 
adolescents, presencialment, telemàticament o telefònicament.  
 
En els casos que siguin derivats per un altre servei, també haurà de ser la família qui contacti i 
demani la cita. Des del Centre per Família es posarà en coneixement de l’agent derivant si la 
família, ha fet demanda i/o ha assistit a la cita. 
 

La primera entrevista (o entrevista d’acollida), la portarà a terme un professional de l’educació 
social per tal de fer una primera aproximació, recollida d’elements de diagnòstic i motivació 
pel treball. Així, com poder estudiar si la demanda correspon als objectius i funcions del Centre 
per a Famílies amb adolescents.   
 

Posteriorment, l’equip professional farà una valoració que ha d’incloure l’anàlisi i interpretació 
de la demanda, la necessitat d’intervenció d’altres professionals de l’equip, així com la 
mobilització dels possibles recursos externs necessaris. 
 

ESCOLTA I ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL/FAMILIAR 

ASSESSORAMENT EDUCATIU O PSICOLÒGIC  

PRIMERA ENTREVISTA 

VALORACIÓ 

ACCES PRESENCIAL / TELEFONIC / E-MAIL 

DEMANDA CITA 

FAMÍLIES I SERVEIS DERIVANTS 

FAMÍLIES 

     SERVEIS   
ESPECIALITZATS 

DERIVACIÓ 
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En funció de la proposta d’intervenció de l’equip professional es mantindrà l’acompanyament 
per part  dels professionals de l’educació social per treballar la derivació externa o algun altre 
aspecte propi de la seva disciplina professional (treball d’habilitats, actituds, aspectes de 
relació),a treballar en una o més sessions, o es pot proposar una derivació interna al 
professional de psicologia que atengui el cas.  
 

La valoració final així com el traspàs al professional de psicologia del Centre per a Famílies amb 
adolescents es realitzarà en la reunió de traspàs setmanal, en la que participaran els 
professionals d’educació social i de psicologia del centre. 
 

L’atenció individual del professional de psicologia, serà enfocada vers una assessorament  breu 
entre 3-6, amb un màxim de  8 sessions, en funció de les necessitats de la persona i també de 
les possibilitats de derivació, quan s’escaigui. 
 

En aquest espai de treball pot incorporar-se també el fill o filla si es valora adequat i així ho 
desitgen. 
 

L’acció professional anirà encaminada fonamentalment, a facilitar que la persona guanyi 
quotes de consciència de les pròpies vivències, de les seves fortaleses i oportunitats i dels 
propis recursos per afrontar tot plegat. Aportant una mirada que fomenti l’autonomia en el 
acompanyament cap el creixement del fill/a adolescent. 
 

Tant en la primera acollida com a la possible posterior atenció professional, es treballarà 
sempre amb cita prèvia. 
 

Un cop finalitzat, el procés d’acompanyament i escolta individual/familiar, es facilitarà a la 
família un qüestionari de valoració en relació a l’atenció rebuda i la seva utilitat. En els casos 
que hagin participat en més de tres sessions s’haurà de contactar sis mesos després per tenir 
un feedback sobre la utilitat dels recursos, eines rebudes. 
 

En relació a les famílies derivades a un servei extern, es realitzarà un contacte tres mesos 
després de la derivació per a conèixer si van arribar a aquest servei i els hi va ser d’utilitat. 
 

Des del Centre per a Famílies amb adolescents s’haurà de recollir durant tot el procés 
d’atenció individual/familiar, des de l’obertura d’expedient fins el seu tancament,  la següent 
informació: (dades personals, via d’accés, demandes realitzades, problemes detectats, 
resposta donada, número de sessions, coordinacions realitzades i motius de tancament)   
 
* El Centre per famílies oferirà la possibilitat de realitzar l’assessorament i atenció 
individual/familiar tant de forma presencial com amb mitjans telemàtics (videoconferència...) 
per tal d’adaptar-se a les necessitats individuals o familiars o del context concret.  
 

d. Gestió agenda i llista d’espera 

 
El Centre per a Famílies amb adolescents haurà de vetllar per donar una resposta ràpida de 
cita, evitant que el temps d’espera d’accés a la primera entrevista o acollida sigui d’un màxim 
de 15 dies i l’atenció individual de seguiment (psicològica i/o educativa) sigui d’un màxim de 30 
dies.  Reorganitzant l’agenda , els recursos humans o cercant solucions metodològiques que 
evitin aquest supòsit.   
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Alhora s’ha detectat casos d’absentisme a les cites d’atenció individual, algunes de forma 
reiterada. En alguns casos sense avis previ, en altres avisant amb poc temps de marge, el que 
no permet reorganitzar l’agenda per oferir la cita a una altra família.   
 
El Centre per a Famílies amb adolescents, haurà de recollir l’índex d’absentisme , fer-ne anàlisi 
i proposar accions que puguin disminuir-ho i alhora puguin impactar en la reducció de la llista 
d’espera.  Com a mesura preventiva a l’absentisme, s’enviarà un recordatori a la família del dia 
i hora de l’atenció individual, dos dies abans. 
 
S’informarà al Departament de Joventut si es produeix llista d’espera, de les solucions cercades 
i propostes a realitzar que seran validades pel Departament. 

e. Obligacions de l’adjudicatari.  
 

- Donar resposta a la demanda d’atenció individual durant l’horari d’obertura del servei de 
forma immediata oferint una hora de servei d’acollida. En el cas d’una demanda que arribi 
telemàticament s’haurà de garantir la resposta abans de 24 hores en dia hàbil.  
 

- Organitzar l’agenda dels professionals de l’educació social per tal d’oferir un mínim de 10 
hores de primera entrevista o acollida setmanals i un mínim 8 hores d’assessorament 
individual. Aquesta indicació es podrà ajustar de manera puntual o definitiva, degudament 
argumentada per necessitats pròpies del servei.  
 

- Organitzar l’agenda dels professionals de psicologia per tal d’oferir 21 hores setmanals en 
horari de tarda (entre les 16h i les 20H) i 10 hores setmanals en horari  de matí (entre les 
9h i les 14h) d’assessorament individual. Aquesta indicació es podrà ajustar de manera 
puntual o definitiva, degudament argumentada per necessitats pròpies del servei.  

 
- Assegurar que l’atenció individual/familiar es pugui realitzar amb mitjans telemàtics 

(videoconferència) quan la família o el context ho requereixin. 
 

- Vetllar per a que el temps màxim d’espera per accedir a una primera acollida/entrevista 
del servei sigui d’un màxim de 15 dies hàbils. 

 

- Vetllar per  a que el temps màxim d’espera per accedir l’atenció psicològica i/o educativa 
individual sigui d’un  màxim de 30 dies. 

 

-  Realitzar les accions oportunes de reorganització de l’atenció individual en el cas de llista 
d’espera. S’informarà al Departament de Joventut d’aquestes accions per tal que les validi.  

 

- Recollir i sistematitzar la informació individual/familiar en relació a les persones/famílies 
ateses en els diferent moments de l’atenció individual  : des de l’obertura fins al 
tancament de l’expedient atenent a les indicacions donades pel Departament de joventut. 
Descrits a la clàusula 12. 
 

- Crear un qüestionari de valoració que es passarà a les famílies en finalitzar l’atenció 
individual. Aquest qüestionari haurà de recollir dades en relació a l’atenció rebuda i la seva 
utilitat.  
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- Crear un qüestionari de valoració que es passarà a les famílies que hagin participat en més 
de tres sessions, contactant sis mesos després per tenir un feedback sobre la utilitat dels 
recursos, eines rebudes. 
 

- Enviar mensualment (no més tard del dia 5 del mes següent) els indicadors en relació 
l’acompanyament individual/familiar descrits a la clàusula 12 al Departament de Joventut. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual del servei (el funcionament i resultats )tal i com 
es descriu a la clàusula 12. 
 

- Conèixer els recursos, serveis i professionals especialitzats de la ciutat de Barcelona així 
com la  els mecanismes per a la derivació per tal de donar resposta a consultes 
específiques o dificultats complexes o problemes específics que requereixen un treball 
especialitzat.  Ampliació i actualització del banc  de recursos i serveis especialitzats 
d’atenció a adolescents i/o família. 

5.6.2  Eines i recursos per l’exercici de la funció parental (formació) 

a. Contextualització 

L’entrada a la maternitat i la paternitat, a la nostra societat, són sòcio-culturalment concebuts 
com moments d’aprenentatge del nou rol. Diferents professionals (pediatres, mestres, 
educadors...), els propis familiars que ja tenen aquest rol i si extremem, qualsevol, aprofiten 
cada ocasió per donar pistes, consells i indicacions sobre com desenvolupar la funció parental.  
 

A mesura que els fills i filles creixen cal anar adaptant tot allò que s’ha après als seus nous 
moments vitals, capacitats, preocupacions,... És a l’arribada a l’adolescència dels fills i filles, 
quan s’imposa una actualització radical de la manera de fer de pare i mare.   
 

Al si d’una família, l’entrada a l’adolescència d’un o més d’un fill comporta canvis en les 
relacions intrafamiliars. El fet que l’adolescent canviï tant, a vegades d’una manera sobtada, 
molt ràpida i contradictòria, crea molt de neguit als pares, els quals viuen, l’una darrere l’altra, 
diverses versions del seu propi fill. Aquestes successives formes noves que va adoptant 
l’adolescent sovint no són del tot les esperades ni les desitjades pels pares. Fàcilment, els uns i 
els altres poden adoptar actituds de decepció i de no-acceptació de l’altre. 
 

Així, l’arribada de l’adolescència crea una necessitat de les famílies d’adaptació, 
d’aprenentatge i/o descoberta que  sovint, no és definida socialment com un moment natural, 
sinó com una situació de conflicte, risc 
  
A això, es suma la realitat del món actual, un món acceleradament canviant en el que vivim 
ruptures més accelerades. Pel que moltes vegades, els pares/mares han d’educar desconeixent 
bona part dels mons que descobreixen els i les nostres adolescents. Avui en dia, les famílies 
eduquen també descobrint, provant, temptejant. Igual que fan els i les adolescents per 
conèixer el món on són o on volen arribar a ser. (Jaume Funes, 2018) 
 

En aquest punt, el Centre per a Famílies amb adolescents té un paper fonamental en visualitzar 
i normalitzar l’adolescència com un moment vital de canvi en la que es troben no només els i 
les adolescents sinó també pares i/o mares i que sovint requereixen aprenentatges nous. Així, 
el Centre per a Famílies amb adolescents acompanya a les famílies en les seves necessitats 
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d’adaptació, aprenentatge i descoberta oferint eines i recursos útils per aquest nou moment 
vital. 
 

Un nou moment vital que és un temps per adquirir capacitats determinants per al futur, tenir 
experiències enriquidores, poder tenir relacions socials diverses, acabar sentint-se segur amb 
si mateix amb el suport de diversos adults. (Jaume Funes, 2018) 
  
Per això, el Centre per a Famílies amb adolescents en desenvolupar la funció de formació 
partirà de la idea que l’adolescència és una etapa per aprendre i practicar l’autonomia, per a 
començar a exercir la responsabilitat, elements bàsics per a que la condició d’adolescent no 
s’allargui indefinidament.  Acompanyar als adolescents en l’aprenentatge a decidir, a 
responsabilitzar-se, a assumir i facilitar les experiències possibles (de formació, de treball, de 
relacions socials) amb una bona dosi d’emancipació, facilitant  la joventut. (Jaume Funes, 
2018) 
 

De la mateixa forma, s’haurà de contemplar que l’adolescència no és un període únic amb les 
mateixes necessitats d’atenció i/o ajuda. A modo orientatiu, en Jaume Funes (2018) parla de 
diferenciar tres grups, tres temps adolescents: 
 

- Els nois i noies que caminen entre les transformacions de la preadolescència, que s’estan 
fent adolescents (11, 12, 13, en part 14 anys). En aquest temps, el que fan i el que 
necessiten té a veure amb els nous canvis (biològic i socials) que viuen i la complexitat 
d’adaptar-s’hi. 
 

- Els i les adolescents en estat pur (14 en part, 15,16 i de vegades 17 anys) que són, se 
senten i actuen com a veritables adolescents. En aquest grup, senyala que l’atenció que 
necessiten té a veure amb com ajudar-los a viure positivament i activament aquest temps 
de les seves vides, sense negativitzar-lo, sense voler accelerar-lo. 
 

- El temps de post adolescència (17, 18...) que està presidit pel desig de ser jove (deixar de 
ser considerat adolescent) i poder actuar sense dependre. 

b. Definició 

Es tracta de l’organització d’espais grupals de formació (xerrades, tallers, cicles temàtics..) amb 
l’objectiu d’aprofundir i reflexionar sobre un tema alhora que oferir eines i recursos que 
facilitin l’acompanyament de l’etapa adolescent. Sempre des d’una visió positiva de l’etapa 
adolescent i l’apoderament de les famílies amb fills i filles adolescents per tal que siguin més 
competents en l’exercici del seu rol parental. 
 

La finalitat d’aquests espais grupals de formació és poder oferir eines i recursos, tenint en 
compte, les necessitats de les famílies amb fills i filles adolescents i els diferents temps 
adolescents assenyalats anteriorment.  

c. Persones destinatàries:  

Les formacions diferenciades durant el desenvolupament d’aquest contracte, s’adreçaran a: 
 

- Pares, mares i persones que exerceixen el rol parental  amb fills i filles adolescents de 12 a 
20 anys.  

- Pares, mares i persones que exerceixen el rol parental de nens i nenes de 11-12 anys previ 
al pas a l’educació secundària.    
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Són destinataris també els i les adolescents, que s’inclouran en activitats dirigides a 
famílies i fills o filles adolescents.  

 
L’accés serà prèvia inscripció a l’acció de formació ofertada. 

d. Organització i metodologia:  

Contingut 

El contingut i la temàtica dels espais grupals de formació estaran relacionades amb l’exercici 
del rol parental en l’etapa adolescents i les temàtiques versaran entorn a diferents eixos entre 
d’altres:  
 

- Acompanyament del canvi d’etapa/entrada en l’adolescència (traspàs a la secundària, 
funcions de la família..) 

- Concepte de l’adolescència (canvis, autonomia, construcció de la identitat, emocions...) 
- Com fer de pare/mare en l’adolescència (estils parentals, principals reptes, les pors, els 

límits, el reforç positiu, relacions familiars,  estratègies en l’exercici del rol parental, pautes 
i eines útils per acompanyar en les diferents etapes, alternatives al conflicte, moments de 
dificultat, fills i filles perfectes versus fills i filles feliços, ...) 

- Eines i recursos per acompanyar el procés de creixement emocional dels fills i filles 
adolescents (potenciació autonomia, presa de decisions, benestar emocional, eines 
d’educació emocional, meditació, mindfullness...)  

- Temàtiques relacionades amb l’acompanyament de l’etapa adolescent: acompanyament a 
l’autonomia (perspectives/visions del futur i emancipació -educació, ocupació i habitatge-) 
, reconeixement de la diversitat sexual, acompanyament afectiu-sexual, diversitat sexual i 
de gènere, adolescència i drogues, bon ús noves tecnologies, alimentació... 

 

Centre per a Famílies amb adolescents haurà d’oferir un catàleg que contempli aquests eixos i  
propostes que es puguin recollir de les pròpies famílies o de l’equip del centre que han de ser 
validades pel Departament de Joventut.  
 

L’organització del catàleg tindrà en compte les famílies segons els diferents moments que s’hi 
poden trobar els seus fills i filles adolescents (tenint com a referència els tres grups/temps 
descrits a la clàusula 5.6.2). També es dirigirà a famílies amb fills i filles de 11-12 anys que 
realitzen 6è de primària en el 2n i/o 3r trimestre escolar, entenent que és un moment 
fonamental, d’inici als canvis que precedeixen l’entrada a l’adolescència. De la mateixa forma, 
el catàleg tindrà en compte mínim una activitat dirigida a les famílies i als seus fills adolescents. 
 

Al catàleg s’inclourà les activitats que actualment realitza el Centre per a Famílies amb 
adolescents en la campanya “Informa’t” del Departament de Joventut. Es podran incloure en 
altres campanyes, projectes que puguin col·laborar els serveis de joventut per indicacions del 
Departament de Joventut.  

Planificació 

La planificació i l’organització d’aquests espais grupals tindran en compte diferents formats: 
xerrades, tallers o cicles temàtics (dues o tres sessions sobre un tema concret) i es 
programaran tenint en compte les necessitats i demandes que el Centre per a Famílies amb 
adolescents reculli de les famílies amb fills i filles adolescents.  
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De la mateixa forma, s’haurà de tenir en compte quines ofertes i/o propostes en aquesta línia 
s’ofereixen des d’altres serveis públics i privats, associacions i entitats. I per tant, plantejar les 
noves propostes en funció de les necessitats detectades no cobertes (ja sigui en continguts, 
formats i/o accessibilitat).  
 

Les accions de formació podran ser conduïdes per professionals externs (talleristes, formadors 
i/o professionals especialitzats en una tècnica o temàtica concreta) al Centre per a Famílies 
amb adolescents o pels professionals propis del centre tant del servei de psicologia com de 
l’educació social. 
 

Totes les accions seran dissenyades, desenvolupades i avaluades pels professionals propis del 
Centre per a Famílies amb Adolescent en coherència al catàleg d’activitats. En aquelles que 
s’encarreguin a un professional extern, els professionals del Centre per Família acompanyaran 
tot el procés (disseny, execució i avaluació).  
 

La realització d’aquests espais de formació grupal  tant els conduits per professionals de centre 
com per professionals externs, podran ser en el espai del Centre per a Famílies amb 
adolescents o en altres espais per tal d’aproximar la funció del Centre per a Famílies amb 
adolescents als diferents districtes i barris de la ciutat de Barcelona. També es podran realitzar 
formacions a demanda d’entitats i/o serveis de la ciutat, desplaçant-se a la seva seu.  

 

Aspectes metodològics 

La metodologia de les formacions haurà de ser participativa, garantint el protagonisme i la 
participació de les famílies. Tots els professionals conductors de les activitats, siguin 
professionals del Centre per Família o  externs, hauran d’afavorir el intercanvi d’experiències 
dels participants.   
 

En les accions  conduïdes per professionals extern, un professional del Centre per Família 
acompanyarà aquest espai mantenint un rol facilitador d’aquest clima i garantint que es 
desenvolupi metodològicament tenint en compte les següents premisses: 
 

● Afavorir la vivència i la reflexió dels participants  
● Combatre les creences limitants i el sentiment de culpa 
● Generar espais segurs per a l’expressió de les emocions 
● Reafirmar la confiança i seguretat, potenciant les pròpies competències  
● Promoure una mirada positiva, afavorint la diversitat i desmuntant prejudicis i estereotips  
● Abordar els conflictes com una oportunitat d’aprenentatge. 
● Promoure la responsabilitat i l’acompanyament del creixement de l’adolescent afavorint 

l’aprenentatge i l’autonomia  
 

Els professionals del Centre per a Famílies amb adolescents i/o formadors externs hauran 
d’identificar els conceptes i/o idees bàsiques de l’activitat formativa així com aquelles eines i 
recursos que poden esdevenir essencials en l’acompanyament dels fills i filles adolescents. 
 

És important que es faci visible a la família la feina feta al taller, es per això que s’entregarà un 
petit “record o obsequi” en finalitzar l’activitat formativa, un objecte simbòlic que permeti 
identificar quines són les habilitats sobre les que s’ha reflexionat i per tant, apreses en la 
sessió.  
 

Activitats per a famílies (mares, pares, tutors i els seus fills o filles adolescents) 
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Per afavorir la globalitat del SAIF i reforçar el model i metodologia comú dels dos dispositius 
(Centre per a Famílies amb adolescents i Punts “Aquí t’escoltem”),  es realitzaran activitats 
formatives dirigides a mares/pares i  fills o filles.   
 
Aquestes activitats formatives i/o grupals, formaran part dels catàlegs respectius del Centre 
per a Famílies amb adolescents i dels Punts “Aquí t’escoltem” i hauran de mantenir  la 
coherència de metodologia i organització d’ambdós (clàusula 5.6.2 i clàusula 6.6.2). 
 
S’hauran d’organitzar amb un mínim d’un professional del Centre per família i un professional 
dels Punts “Aquí t’escoltem”. Es podran realitzar al Centre per família, en els equipaments 
municipals on es troba ubicat un Punt “Aquí t’escoltem” o en altres equipaments, serveis de la 
ciutat (escoles, instituts...) per afavorir la participació de les famílies, fent-ho pròxim al seu 
territori. 
 
Els principals destinataris, d’aquestes activitats, seran famílies amb fills entre 11 a 14 anys, 
considerant que aquests nois i noies estan en el moment d’entrada a l’adolescència i que és el 
temps que necessiten més acompanyament i proximitat dels pares i mares. De la mateixa, 
forma que els pares i mares han d’acompanyar al seu fill en un moment de molts canvis i 
complexitat.  
 
Les temàtiques d’aquestes activitats s’orientaran en el descrit a les clàusules 5.6.2 i 6.6.2 . I 
s’hauran de planificar, ofertar i executar un mínim de tres activitats per a famílies 
(pares/mares i fills/es) a l’any. 
 

* El Centre per famílies s’adaptarà a les necessitats dels destinataris i/o del context concret, 
oferint aquestes activitats online (videoconferència, vídeoformacions...). De la mateixa forma, 
es podran gravar, editar i publicar les xerrades, formacions que es realitzin al Centre per 
famílies en el youtube de l’Àrea de Drets Socials. Aquestes activitats hauran de ser validades 
pel Departament de Joventut. 
 
Jornada per a famílies  

A part dels espais grupals de formació, el Centre per Família, organitzarà anualment una 
jornada matinal en cap de setmana. Una activitat de gran format, d’una duració mínima de 4 
hores, per tal d’aplegar famílies que hagin passat pel servei així com d’altres famílies que no 
coneguin el servei.  Que pugui acollir un mínim de 100 persones. 
 

L’objectiu d’aquesta jornada serà treballar al voltant de temàtiques en relació al rol parental 
en l’adolescència que proposarà el departament de joventut. Aquesta jornada matinal haurà 
de comptar amb la participació de diferents ponents reconeguts en l’àmbit de les famílies i 
l’educació emocional. 
 

Aquesta jornada haurà de comptar amb un espai  de canguratge amb activitats de lleure i 
educatives per menors de 12 anys per tal de facilitar l’assistència dels pares.  

e. Obligacions de l’adjudicatari:  
 

- Oferir un catàleg d’activitats de formació que contempli els eixos/blocs descrits a l’apartat 
d, organització i metodologia, de la clàusula 5.5.2 i tingui en compte els temps de l’etapa 
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adolescent descrits a l’apartat a, contextualització, de la mateixa clàusula. Aquest catàleg 
haurà de ser validat pel Departament de Joventut i actualitzat anualment. 
 

- Detallar a cada eix/bloc temàtic del catàleg els diferents temes concrets, fent descripció 
dels objectius a treballar i identificant quines eines o recursos ofereix als destinataris.  

 

- Dissenyar i lliurar als participats de cada acció formativa un petit “record o obsequi”, un 
objecte simbòlic que reflecteixi les eines i recursos que aporta la formació. El disseny 
d’aquest, haurà de ser validat pel Departament de Joventut i actualitzat anualment. 
 

- Informar i lliurar trimestralment (la primera quinzena del trimestre)  la planificació o 
proposta de programació de les accions formatives que validarà el Departament de 
Joventut. Informar i lliurar trimestralment la planificació o proposta de programació dels 
espais compartim al Departament de Joventut.  
 

- Actualitzar i ampliar el banc de recursos formatius i de serveis que disposa el Centre per a 
Famílies amb adolescents. Recollint activitats formatives (xerrades, tallers, formacions...) 
que s’estan oferint a famílies en relació a l’adolescència a la ciutat de Barcelona per 
entitats i/o serveis públics o privats. 

 

- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants de les accions formatives. En 
acabar l’activitat de formació. Aquest qüestionari servirà per avaluar l’organització, 
desenvolupament de l’activitat però principalment la utilitat dels continguts per a les 
famílies. El qüestionari serà validat pel Departament de Joventut i a finals de cada 
trimestre es posarà en coneixement del departament els resultats dels qüestionaris 
passats en aquell trimestre. 

 

- Recollir els interessos de les famílies amb fills i filles adolescents per tal que la temàtica de 
les activitats formatives doni resposta a les seves necessitats. Aquesta recollida es podrà 
realitzar mitjançant els qüestionaris de valoració de les activitats formatives, en les 
sessions individuals d’acollida i atenció individual, entre altres. 

 

- Planificar i programar un mínim de 140 hores anuals d’accions de formació, de les quals un 
mínim de 100 s’hauran d’oferir al Centre per a Famílies amb adolescents i un mínim de  40 
hores fora del Centre per a Famílies amb adolescents. De les accions formatives fora del 
Centre, un mínim de 20 hores  es dirigiran a famílies amb fills i filles amb 11-12 anys 
escolaritzats en 6è de primària. Aquesta indicació es podrà ajustar de manera puntual o 
definitiva, degudament argumentada per necessitats pròpies del servei.  

 

- Garantir que un mínim de 82 hores de les accions de formació a realitzar al Centre per a 
Famílies amb adolescents siguin impartides per un tallerista/ponent/formador expert en la 
temàtica de l’activitat formativa.  

 
- Garantir que un mínim de 18 hores de les accions de formació a realitzar fora del Centre 

per a Famílies amb adolescents, es reparteixin en els 9 districtes on no hi és el Centre per a 
Famílies amb adolescents i alhora siguin impartides per un tallerista/ponent/formador 
especialista-expert en la temàtica de l’activitat formativa.   
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- Garantir un mínim de tres accions formatives anuals dirigides a mares/pares i fills/es que 
es planificaran, executaran i avaluaran conjuntament amb professionals dels Punts “Aquí 
t’escoltem” 

-  

- Difondre el Catàleg d’activitats formatives del Centre per a Famílies amb adolescents en els 
serveis i recursos de l’àmbit socioeducatiu, ensenyament, sanitari... que atenen població 
adolescent a Barcelona ciutat per tal d’arribar a les famílies amb fills i filles adolescents. 

 

- Oferir el catàleg d’activitats formatives a serveis i equipaments de la ciutat  i realitzar 
aquestes, desplaçant-se a aquests serveis i/o equipaments, per tal d’aproximar i facilitar 
l’accés a la funció del Centre per a Famílies amb adolescents. S’haurà de realitzar mínim 
una activitat formativa per districte. 

 

- Organitzar una jornada matinal anual en cap de setmana d’una duració mínima de 4 hores, 
amb la participació de diferents ponents reconeguts en l’àmbit de les famílies, i l’educació 
emocional. i amb l’objectiu de treballar al voltant de temàtiques proposades pel 
departament de joventut.  
Aquesta jornada haurà de comptar amb un espai  de canguratge amb activitats de lleure i 
educatives per menors de 12 anys per tal de facilitar l’assistència dels pares.  
I s’haurà de coordinar amb el departament de joventut per tal de validar calendari, 
organització, metodologia i contingut. 
 

- Realitzar un informe descriptiu i valoratiu de la jornada matinal per a famílies. 
 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització de les activitats formatives.  
o La contractació dels experts i les despeses generades aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  
 

- Informar i lliurar trimestralment (la primera quinzena del trimestre) la planificació o 
proposta d’accions de formació. 
 

- Recollir i facilitar els indicadors mensuals (no més tard del dia 5 del mes següent) en 
relació les accions de formació descrits a la clàusula 12. 

 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i resultats de les accions 
formatives tal i com es descriu a la clàusula 12.  

5.6.3  Espais  Compartim 

a. Definició 

Es  tracta de l’organització d’espais grupals que permetin a les famílies amb fills i filles 
adolescents aspectes per a millorar l’exercici del rol parental, compartint, escoltant.  
I mitjançant la reflexió, el debat i el intercanvi puguin construir estratègies que els apoderin, 
donin seguretat i reforcin el seu rol parental en l’acompanyament als seus fills i filles 
adolescents.  
 
La finalitat d’aquest espai és que les famílies esdevinguin les protagonistes revisant els seus 
pilars fonamentals per a refermar la seva confiança i seguretat en la vida diària 
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b. Persones destinatàries:  

- Pares, mare i figures que exerceixen el rol parental  amb fills i filles adolescents de 12 a 20 
anys. 
 
Aquests espais es tindran en compte en l’atenció individual, en la qual es detecten 
demandes i necessitats comunes de les famílies que es poden treballar en l’àmbit grupal. 
Des d’un enfocament grupal es reforça la vinculació i apoderament de les persones així 
com la normalització de les situacions que els preocupen, desconcerten o neguitegen. 
Aquesta forma de donar resposta a les demandes i necessitats de les famílies aporta més 
valors i beneficis, alhora que pot incidir positivament en el temps d’espera. 

c. Organització i metodologia:  

L’organització d’aquests espais per treballar habilitats, actituds, aspectes de relació, 
comunicació, etc. hauran de tenir en compte en tot moment la participació i el protagonisme 
de les famílies que hi participen, partint de les seves necessitats, demandes així com els seus 
interessos i inquietuds.  
Els espais compartim, hauran de planificar-se de forma continuada, organitzant un calendari 
de sessions amb una freqüència estable (setmanal , quinzenal o mensual).  
 

Les sessions dels espais compartim, hauran de comptar amb la participació mínima d’un 
professional del Centre per a Famílies amb adolescents del servei de psicologia o educació 
social que prepararà i organitzarà cada sessió tenint en compte els objectius de treball 
plantejat amb  les famílies fent que aquestes esdevinguin les protagonistes. 
 

El rol del professional serà oferir la possibilitat de treballar els aspectes concrets (habilitats, 
actituds..) necessaris per a la millora de l’acompanyament del fill/a adolescent, detectats 
anteriorment a la formació del grup i pactats amb els participants,. Aquest espai, es conduirà, 
des d’una mirada positiva de l’etapa adolescent així com ajudant a reforçar les eines i/o 
coneixement que tenen les famílies a partir de la seva pròpia experiència.  
 

El professional haurà d’assegurar la construcció d’un espai segur i de confiança on es pugui 
expressar emocions i maneres de pensar lliurament, desmuntant prejudicis i estereotips quan 
sigui necessari. 
 

En tot moment, el professional del Centre per a Famílies amb adolescents, facilitarà la reflexió i 
el debat, possibilitant la participació de tots els presents i fent de guia per a que puguin assolir 
els objectius que amb les famílies participants hagin plantejat al principi de la sessió. 
 

Les sessions dels espais compartim tindran en compte l’organització de tres parts, una primera 
part on s’acordaran els objectius de la sessió, la segona part en la que es desenvoluparan 
dinàmiques per treballar-los, contemplant espais de debat, reflexió, testimoniatge... i una 
tercera part en la que es recolliran les conclusions i/o valoració. 
 

El professional del Centre per a Famílies amb adolescents que condueixi les sessions prepararà 
dinàmiques i/o activitats (oferint material –articles, contes...) per tal de treballar els objectius 
o aspectes acordats . Podent incloure a les famílies en preparació i conducció de sessions 
concretes,  amb l’objectiu que les famílies s’apoderin i facin propi aquests espais. 
 

* Si les necessitats dels destinataris i/o del context concret, ho requereixen, es podran oferir 
aquests espais en format online que hauran de se validats pel Departament de Joventut. 
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f. Obligacions de l’adjudicatari:  

- Informar i lliurar trimestralment la planificació o proposta de programació dels espais 
compartim.  

- Documentar els espais compartim, recollint els objectius de les diferents sessions, els 
processos realitzats, conclusions recollides així com les valoracions dels espais de les 
famílies participants.  

 

- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants en els espais compartim. 
 

- Garantir l’organització d’un mínim de 80 hores d’espais compartim. Aquesta indicació es 
podrà ajustar de manera puntual o definitiva, degudament argumentada per necessitats 
pròpies del servei.  
 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització.  

 

- Lliurar les programacions d’espais compartim la primera quinzena del trimestre 
 

- Recollir i facilitar els indicadors mensuals (no més tard del dia 5 del mes següent) en 
relació als espais compartim descrits a la clàusula 12. 
 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i valoracions dels espais 
compartim com es descriu a la clàusula 12. 

 

CLÀUSULA 6.  ELS PUNTS “AQUÍ T’ESCOLTEM”  
 

6.1  DESCRIPCIÓ DELS PUNTS “AQUÍ T’ESCOLTEM”  
 

En el marc d’aquest servei entenem que l’adolescència no és un període únic amb les mateixes 
necessitats d’atenció i/o ajuda. A modo orientatiu, en Jaume Funes (2018) parla de diferenciar 
tres grups, tres temps adolescents: 
 

- Els nois i noies que caminen entre les transformacions de la preadolescència, que s’estan 
fent adolescents (11, 12, 13, en part 14 anys). En aquest temps, el que fan i el que 
necessiten té a veure amb els nous canvis (biològic i socials) que viuen i la complexitat 
d’adaptar-s’hi. 
 

- Els i les adolescents en estat pur (14 en part, 15,16 i de vegades 17 anys) que són, se 
senten i actuen com a veritables adolescents. En aquest grup, senyala que l’atenció que 
necessiten té a veure amb com ajudar-los a viure positivament i activament aquest temps 
de les seves vides, sense negativitzar-lo, sense voler accelerar-lo. 
 

- El temps de postadolescència (17, 18...) que està presidit pel desig de ser jove (deixar de 
ser considerat adolescent) i poder actuar sense dependre. 

 

Els Punts “Aquí t’escoltem” esdevenen l’oportunitat de proporcionar als adolescents un espai i 
recursos per enfortir les habilitats personals, socials, la capacitació i el treball en xarxa, tot 
fent-los protagonistes dels processos i activitats que s’hi proposin.  Afavorint l’aprenentatge, la 
responsabilitat i l’adquisició d’autonomia en els i les adolescents des de la promoció i millora 
de l’equilibri i benestar emocional.  
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6.2 DESTINATARIS DELS PUNTS “Aquí t’escoltem” 
 

Els Punts “Aquí t’escoltem” van adreçats a joves preferentment entre 12 i 20 anys que 
resideixen, estudien i/o treballen a la ciutat de Barcelona.  
 

La seva tasca però tindrà en compte les famílies poden realitzar activitats conjuntes amb el 
Centre per a Famílies amb adolescents, així com, els professionals d’altres serveis i/o entitats 
que treballen amb adolescents com agents que acompanyen l’etapa adolescents.  

6.3 HORARI DEL SERVEI 
L’horari d’atenció/obertura del servei serà de dilluns a dijous de 16h a 20h i un matí de 11h a 
15h. No es descarta però que es pugui ajustar aquesta indicació, de manera puntual o 
definitiva, degudament argumentada per les necessitats del territori.  
 

El mes d’agost el servei, en totes les seves modalitats de prestació, romandrà tancat. 

6.4  UBICACIÓ I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
Els Punts “Aquí t’escoltem” es distribueixen en els diferents districtes de la ciutat, en espais de 
trànsit adolescents, bàsicament espais joves, buscant la proximitat, contacte i implicació de la 
població adolescent.  
 

La proximitat, és un element bàsic per arribar i implicar a l’adolescent per aquest motiu pel 
que l’activitat dels punts Aquí T’escoltem (ATE), no només es realitza a l’espai on estan ubicats 
sinó que recollint  les necessitats i la realitat dels adolescents del territori, desplacen la seva 
activitat en funció d’aquestes. Així, poden ser-hi presents als diferents espais de dinamització 
juvenil i/o serveis i entitats que acullen adolescents.  

6.5 OBJECTIUS DELS PUNTS “Aquí t’escoltem” 
 

Objectius generals del SAIF en relació als Punts “Aquí t’escoltem”:  
 

 Promoure el benestar emocional en l’adolescència acompanyant als i les adolescents per a  
la millora de les pròpies habilitats, afavorint el creixement personal. 
 

 Oferir eines i recursos als adolescents que afavoreixin  l’adquisició de l’autonomia i facilitin 
l’entrada a la joventut. 
 

 Escoltar, assessorar i orientar de forma presencial i individual,   als adolescents,   en els 
casos en que pugui estar immersos en un procés de dubte i desorientació per les 
característiques pròpies del moment vital.  Derivant a d’altres recursos especialitzats quan 
es requereixi.  

 

Es desprenen d’aquests objectius generals aquests objectius específics: 
 

● Contribuir a donar suport en moments de desorientació, dubte o patiment, afavorint la 
formulació de les dificultats, dubtes o necessitats que es volen millorar i/o treballar. 

● Donar eines que afavoreixin l’autoconeixement, la presa de consciència de sí mateixos i de 
la seva relació vers als altres, des d’una mirada positiva de l’etapa de creixement en la que 
es troben. 

● Oferir i eines i recursos que ajudin a la millora de la comunicació, auto expressió, 
assertivitat i capacitat de posar límits. 
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● Afavorir la capacitat per prendre decisions i l’adquisició d’autonomia per caminar cap a la 
joventut. 

● Proporcionar experiències d’intercanvi, reflexió en un context grupal i/o individual en les 
que es pugui viure la diversitat i el conflicte com un aprenentatge. 

6.6 FUNCIONS DELS PUNTS “Aquí t’escoltem” 
Els Punts “Aquí t’escoltem” per tal de concretar els objectius anteriors haurà d’assegurar la 
següents funcions: 
 

 Escolta i acompanyament emocional (assessorament individual i confidencial) 
 

 Creació d’un espai d’atenció individual i confidencial, per part d’un/a psicòleg/a  
i/o un/a educador/a, que doni suport als adolescents en moment de 
desorientació, dubte o patiment amb l’objectiu de millorar el benestar emocional 
del o l’adolescent. 

 

 Eines i recursos per promoure l’equilibri i el benestar emocional (espais d’activitats 
grupals) 
 

 Programació trimestral orientada a treballar les competències personals i socials i 
el creixement personal dels i les adolescents  a partir del seus interessos des del 
model de l’educació emocional. 
 

 Reflexió i  compartir entre iguals 
 

 Creació d’espais grupals de suport i conversa, per a compartir experiències i 
afavorir el debat, la reflexió, l’intercanvi que afavoreixi la construcció de recursos 
personals i socials. 

 

6.6.1  Escolta i acompanyament emocional (assessorament individual i confidencial) 

a. Definició 
Es tracta d’un espai d’acompanyament i escolta que ofereix atenció individual i confidencial 
per donar suport als joves en moments de desorientació, dubte o malestar emocional, des 
d’una mirada curiosa, reflexiva, pròxima, rigorosa i apoderadora, posant èmfasi en mobilitzar  
els propis recursos. 

b. Metodologia 

 

 
 
 

ESCOLTA INDIVIDUAL i CONFIDENCIAL 

ASSESSORAMENT EDUCATIU O PSICOLÒGIC  

PRIMERA ENTREVISTA 

VALORACIÓ 

ACCES PRESENCIAL / WHATSSAP /XARXES 

DEMANDA CITA 

ADOLESCENTS 

ESCOLTA INDIVIDUAL I CONFIDENCIAL 

ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC  

VALORACIÓ 

ACCES PRESENCIAL / WHATSSAP / XARXES 

DEMANDA CITA 

SERVEIS / PROFESSIONALS EXTERNS 

ADOLESCENT 

     SERVEIS   
ESPECIALITZATS 

DERIVACIÓ 
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Els i les adolescents poden accedir de forma directa a aquest espai, apropant-se a 
l’equipament on està ubicat el servei i/o telefònicament al mòbil del Punt “Aquí t’escoltem” 
(trucant o per whatssap). 
 

En els casos que siguin derivats per un altre servei, també haurà de ser l’adolescent qui 
contacti i demani la cita. Des del Punt “Aquí t’escoltem” es posarà en coneixement de l’agent 
derivant si la família ha fet demanda i/o ha assistit a la cita. 
 

Quan un adolescent es dirigeixi directament al Punt “Aquí t’escoltem” demanant atenció 
individual i confidencial se li programarà una primera entrevista o d’acollida que serà duta a 
terme per un professional de l’educació social per tal de fer una primera aproximació, recollida 
d’elements de diagnòstic i motivació pel treball.   
 

Després d’aquesta primera atenció, es farà una valoració de si l’acompanyament es pot 
mantenir pel professional de l’educació per treballar la derivació externa, oferir recursos que 
puguin ser d’interès per la demanda de l’adolescent, adreçar-lo a activitats grupals que 
s’ofereixin des del Punt “Aquí t’escoltem” o treballar algun altre aspecte propi de la seva 
disciplina professional (a treballar entre 3 i 5 sessions) o bé, es pot proposar una derivació 
interna al professional de psicologia qui atendrà el cas.  
 

Si l’adolescent és derivat per un servei extern, el professional derivant haurà de fer arribar un 
informe al Punt “Aquí t’escoltem” amb una descripció de la situació i indicant quin és el motiu 
de la derivació així com concretant quins són els aspectes que l’adolescent vol treballar. Els 
professionals del Punt “Aquí t’escoltem” valoraran a partir d’aquest informe, si la demanda 
s’adequa a la funció del servei i es comunicarà al servei derivant. En el cas que s’adeqüi, quan 
l’adolescent demani la cita se li programarà atenció individual i confidencial amb un o una 
professional psicòleg/a.  
 

L’atenció individual del professional de psicologia, serà enfocada vers una assessorament  breu 
entre 6 i 10 sessions, en funció de l’adolescent, les seves necessitats, així com, les possibilitats 
de derivació, quan s’escaigui.   
 

Tant en la primera acollida, com en la possible posterior atenció professional, es treballarà 
sempre amb cita prèvia. 
 

Un cop, finalitzat el procés d’atenció individual i confidencial, es facilitarà un qüestionari de 
valoració en relació a l’atenció rebuda i la seva utilitat.  
 

En relació, als i les adolescents, derivades a un servei extern, es realitzarà un contacte per a 
conèixer si van arribar a aquest servei. 
 

Des dels Punts “Aquí t’escoltem” s’haurà de recollir durant tot el procés d’atenció 
individual/familiar, des de l’obertura d’expedient fins el seu tancament,  la següent informació: 
(dades personals, via d’accés, demandes realitzades, problemes detectats, resposta donada, 
número de sessions, coordinacions realitzades i motius de tancament)   
 
* Els Punts “Aquí t’escoltem” oferiran la possibilitat de realitzar l’assessorament i atenció 
individual/familiar tant de forma presencial com amb mitjans telemàtics (videoconferència...) 
per tal d’adaptar-se a les necessitats individuals, socials del context concret.  
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d. Gestió agenda i llista d’espera 

 
Els Punts “Aquí t’escoltem” volen ser un servei pròxim, accessible i referent per a la població 
adolescent.  
 
Es considera imprescindible per assegurar aquestes premisses poder atendre a l’adolescent 
amb la major agilitat possible, sobretot tenint en compte les característiques de la població 
adolescent.   
 
Això significa que quan un adolescent fa demanda d’atenció individual, els Punts “Aquí 
t’escoltem han de donar cita en el menys temps possible. Les primeres acollides d’educadora 
s’hauran d’agendar en menys de 10 dies hàbils i les d’atenció de la psicòloga en menys de 15 
dies hàbils. 
 

En el cas que es produeixi llista d’espera: més de 10 dies hàbils d’atenció individual educativa i 
més de 15 dies atenció individual psicològica, s’haurà de reorganitzar l’atenció (reorganització 
agenda, recursos humans, propostes metodològiques..) per tal d’eliminar la llista d’espera. 
 
Alhora es detecta en els Punts “Aquí t’escoltem” un número significatiu d’absentisme a les 
cites d’atenció individual, sovint sense avis previ o en poc temps, el que no permet 
reorganitzar l’agenda.  Per aquest motiu, els Punts “Aquí t’escoltem” hauran de recollir aquest 
absentisme , analitzar-lo i proposar accions que el disminueixin i alhora impactin en la reducció 
de la llista d’espera.   
 

Com a mesura preventiva a l’absentisme, s’enviarà un recordatori (SMS o whatssap) de la 
visita, dia i hora de l’atenció individual, el dia abans. 
  
e. Obligacions de l’adjudicatari.  
- Donar resposta a la demanda d’atenció individual de forma presencial i telefònica durant 

l’horari d’obertura del servei de forma immediata oferint una hora de servei d’acollida. En 
el cas d’una demanda que arribi telemàticament s’haurà de garantir la resposta abans de 
24 hores en dia hàbil.  
 

- Organitzar l’agenda dels professionals de l’educació social per tal d’oferir un mínim de 5 
hores d’atenció individual setmanals amb franges horàries diverses a cada Punt “Aquí 
t’escoltem”. Aquesta indicació es podrà ajustar de manera puntual o definitiva, 
degudament argumentada per necessitats pròpies del servei.  
 

- Organitzar l’agenda dels professionals de psicologia per tal d’oferir un mínim d’11 hores 
setmanals d’atenció individual a cada Punt “Aquí t’escoltem”. De les quals 8 hores 
s’oferiran en horari de tarda (entre les 16h i les 20H) i 3 hores en horari  de matí (entre les 
11h i les 15h). Aquesta indicació es podrà ajustar de manera puntual o definitiva, 
degudament argumentada per necessitats pròpies del servei.  
 

- Organitzar l’agenda per a que el temps màxim d’espera per accedir a una primera 
acollida/entrevista del servei sigui d’un màxim de 10 dies hàbils. 

 

- Organitzar l’agenda per  a que el temps màxim d’espera per accedir l’atenció psicològica 
i/o educativa individual sigui d’un  màxim de 15 dies hàbils. S’informarà al Departament de 
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Joventut si es produeix llista d’espera per tal de cercar solucions i evitar que aquesta es 
produeixi. 

 

- Assegurar que l’atenció individual es pugui realitzar amb mitjans telemàtics 
(videoconferència) quan el jove o el context ho requereixin. 

 

- Realitzar les accions oportunes de reorganització de l’atenció individual en el cas de llista 
d’espera. S’informarà al Departament de Joventut d’aquestes accions per tal que les validi.  
 

- Orientar als i les adolescents així com als professionals derivants,  als serveis especialitzats 
corresponents quan la demanda i/o necessitats detectades en els i les adolescents en 
relació a l’atenció individual i confidencial no s’ajusti als objectius dels Punts “Aquí 
t’escoltem”.  

 

- Recollir i sistematitzar la informació individual en relació als i les adolescents ateses en els 
diferent moments de l’atenció individual: des de l’obertura fins al tancament de 
l’expedient atenent a les indicacions donades pel Departament de joventut. Descrits a la 
clàusula 12. 
 

- Crear un qüestionari de valoració que es passarà als i les adolescents en finalitzar l’atenció 
individual.  Aquest qüestionari haurà de recollir dades en relació a l’atenció rebuda i la 
seva utilitat.  

 
- Enviar mensualment al Departament de Joventut, els indicadors, no més tard del dia 5 del 

mes següent, en relació l’acompanyament individual/familiar descrits a la clàusula 12. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual del servei (el funcionament i resultats )tal i com 
es descriu a la clàusula 12. 
 

- Conèixer els recursos, serveis i professionals especialitzats de la ciutat de Barcelona així 
com la  els mecanismes per a la derivació per tal de donar resposta a consultes 
específiques o dificultats complexes o problemes específics que requereixen un treball 
especialitzat.   

 

6.6.2  Eines i recursos per promoure l’equilibri i el benestar emocional (espais d’activitat 
grupal) 

a. Definició 

Es tracta de l’organització d’activitats grupals en format de tallers amb l’objectiu de treballar 
les competències personals i socials, així com, fomentar el creixement personal dels i les 
adolescents.  
 

La finalitat dels tallers i/o activitats grupals es poder oferir eines i recursos que fomentin la 
millora de la comunicació, l’auto expressió, l’assertivitat així com la capacitat de posar límits i 
prendre decisió, potenciant l’adquisició de l’autonomia.  
 

S’afavorirà un procés d’acompanyament pel creixement personal dels/les adolescents i el 
desenvolupament de les seves pròpies competències individuals i socials.  
 

Aquests espais d’activitat grupal dels Punts “Aquí t’escoltem” es realitzaran fora de l’horari 
escolar. 
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b. Organització i metodologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut i planificació 

 Els Punts “Aquí t’escoltem” comptaran amb un catàleg d’activitats que s’endreçarà per 
temàtiques, continguts i/o eines i recursos que ofereix treballar.  Aquests continguts o 
temàtiques es definiran a partir de les necessitats, dificultats o preocupacions que els i les 
adolescents manifesten.  
 

Tindrem com a referència d’una banda, les preocupacions que han manifestat els joves en el 
diagnosi del SAIF (annex 1), entre d’altres:  
 

- els estudis i les perspectives de futur 
- el benestar psicològic o la salut 
- els conflictes amb la família 
- els consums i addiccions 
- les relacions afectives i sexuals 
- la popularitat 
- les pressions dels grups...  
 

I d’altra banda, aspectes associats a les diferents edats/etapes adolescents: 
 

 En la primera adolescència, entre els onze i els tretze anys: 
o Els canvis físics propis de la pubertat.  
o El sentiment i convicció que allò que li passa  no ho pot entendre ningú.  
o El lloc en el grup d’iguals. La importància de l’acceptació del grup. 
o El grup com la possibilitat d’aprenentatge en les relacions d’amistat i poder 

experimentar noves formes d’independència.  
o Les expectatives sobre el que significa ser home o dona (transmeses per la família, 

l’escola, els mitjans de comunicació...) 
 
 

 En l’adolescència mitjana, entre els catorze i els setze anys:  
o La pròpia sexualitat. 
o Noves formes de relació amb els iguals 

Planificació 

Difusió i 
inscripció 

Avaluació 

 Detecció de necessitats i interessos dels i les adolescents. 

 Definició d’objectius i  tipus d’activitats en relació a les 

necessitats 

 Elaboració catàleg d’activitats/tallers  

 Proposta de programació d’activitats al territori en relació 

 Difusió de les activitat al territori. 

 Obertura del termini d’inscripció. 

 Programació de les diferents sessions (en el cas que hi 

participen altres professionals es fa de forma conjunta) 

 Avaluació de l’activitat (qüestionari de valoració) 

Intervenció 
grupal 

 Desenvolupament sessions. 

 Seguiment i avaluació de cada sessió. 

 Adaptació de les sessions a les necessitats de les joves. 
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o La presa de decisions 
o L’equilibri entre l’autonomia i la dependència. 

 

 En l’adolescència tardana, entre els disset i els dinou anys:  
o Consolidació de la seva identitat.  
o Experimentació la intimitat en parella. 
o Emancipació... 

 

El catàleg haurà de plantejar activitats i/o tallers que puguin treballar aquests continguts però 
alhora ho facin mitjançant tècniques, activitats que responguin als interessos i/o motivacions 
de lleure, oci, formació... que facilitaran la participació en els taller. Per exemple: oferir un 
taller de twerking per treballar l’acceptació del propi cos, relació amb el cos,... 

Aspectes metodològics 

Els tallers/activitats grupals hauran de tenir en compte metodologies de l’educació emocional. 
Entenen l’educació emocional com la consciència sobre un mateix, la gestió dels processos 
interns abans de que passin a ser externs, l’entrenament de les habilitats socials, l’autonomia i 
la capacitat de generar benestar en un mateix i en l’entorn. És aplicar aquest coneixement per 
prendre decisions a la vida (“Pensar i actuar sentint, és pensar i actuar amb sentit”) 
 

Així, els tallers o activitats es programaran tenint en compte els interessos dels i les 
adolescents, i que siguin el mitjà per treballar les competències personals i socials.   
 

Els tallers o activitats hauran de ser participatives, garantint el protagonisme dels i les 
adolescents i afavorint l’intercanvi entre ells. L’educador del Punt “Aquí t’escoltem” haurà de 
mantenir el rol de facilitador d’aquest clima i garantint que es desenvolupi metodològicament 
tenint en compte les següents premisses: 
 

● Generant espais segurs per  a l’expressió de les emocions i diversitat, lluitant contra els 
prejudicis i estereotips. 

● Generant qualitat activitats que afavoreixin la vivència com per la reflexió. 
● Dedicant un espai en les activitats per a la presa de consciència d’un mateix, de les 

relacions i de les dinàmiques de grup. 
● Abordant els conflictes com una oportunitat d’aprenentatge. 
● Posant èmfasi en la responsabilitat i la pròpia autonomia del jove. 
 

En tot moment però, el posicionament professional serà partint de la base que els joves ja 
tenen recursos propis i una part important de les respostes que busquen les poden trobar i 
cal que les busquin dins seu.  A l’igual que al Centre per a Famílies amb adolescents, als Punts 
“Aquí t’escoltem”, l’acció professional anirà encaminada fonamentalment, a facilitar que la 
persona guanyi quotes de consciència de les pròpies vivències, amb les seves fortaleses i 
oportunitats i dels propis recursos per afrontar tot plegat.  
 

Els tallers o activitats podran comptar amb professionals externs (talleristes i/o professionals 
especialitzats en una tècnica o temàtica concreta) però sempre l’educador del Punt “Aquí 
t’escoltem” serà el responsable de la conducció del taller.  Tots els tallers/activitats seran 
dissenyats, desenvolupats i avaluats pels educadors del servei en coherència a la metodologia 
del servei així com al catàleg d’activitats. En aquells que participi un tallerista extern, aquest 
haurà de participar en el disseny, la realització i avaluació seguint les orientacions dels 
professionals dels Punts “Aquí t’escoltem” 
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Els Punts “Aquí t’escoltem” integraran el seu catàleg d’activitats en l’equipament juvenil on 
s’ubiquen entenen que és un servei d’aquest equipament i per tant, s’han d’incorporar de 
forma coherent al funcionament d’aquest i treballar de forma conjunta amb els professionals i 
la resta de serveis que formen part de l’equipament.  De la mateixa forma haurà de participar i 
col·laborar en propostes i activitats pròpies de l’equipament aportant el model d’educació 
emocional propi del seu encàrrec. 
 

Quan l’Espai Jove elabori o revisi el seu projecte integral vertebrador de l’equipament (PIVE) 
descrit al Pla d’Equipaments i Serveis 2018-2028, els professionals del Punt “Aquí t’escoltem” 
hauran de participar en aquest procés incorporant la mirada emocional de la persona jove.  
 
Així mateix,  tot i que, els Punts “Aquí t’escoltem” estiguin ubicats en un equipament 
municipal, s’hauran d’adaptar a les característiques del territori i a les necessitats de la 
població adolescent. I per tant,  la realització d’aquests tallers haurà de tenir en compte altres 
equipaments, serveis i/o entitats del mateix districte i conjuntament amb altres professionals 
de joventut.  
 

Es potenciarà la col·laboració amb altres professionals i serveis juvenils (serveis infoJOVE: PIJ i 
JIP) per tal de fomentar metodologies d’acompanyament emocional així com el treball en 
xarxa. Les activitats en les que els Punts “Aquí t’escoltem” donaran suport i col·laboraran amb 
els serveis infoJOVE hauran d’estar emmarcades en temàtiques i metodologies de l’educació 
emocional.  
 
Al catàleg s’inclourà les activitats que actualment realitzen els Punts “Aquí t’escoltem” en la 
campanya “Informa’t” del Departament de Joventut conjuntament amb els serveis infoJOVE. 
Així mateix, es podran incloure en altres campanyes, projectes que puguin col·laborar els 
serveis de joventut per indicacions del Departament de Joventut.  
 
* Els punts “Aquí t’escoltem” s’adaptaran a les necessitats dels seu destinataris i/o al context 
concret, podent oferir aquestes activitats online. De la mateixa forma, es podran gravar, editar 
i publicar en el youtube de l’Àrea de Drets Socials si es valora oportú. Aquestes activitats 
hauran de ser validades pel Departament de Joventut. 
 

ACTIVITATS PER A FAMÍLIES (mares/pares i fills/filles adolescents) 
 
Tal i com s’estableix a la clàusula 5.6.2, els Punts “Aquí t’escoltem” hauran de realitzar un 
mínim de tres activitats  amb el Centre per a Famílies amb adolescents en les que 
s’incorporaran als i les adolescents amb les seves famílies. 
 
Aquestes activitats formatives i/o grupals, formaran part dels catàlegs respectius del Centre 
per a Famílies amb adolescents i dels Punts “Aquí t’escoltem” i hauran de mantenir  la 
coherència de metodologia i organització d’ambdós (clàusula 5.6.2 i clàusula 6.6.2). 
 
S’hauran d’organitzar amb un mínim d’un professional del Centre per família i un professional 
dels Punts “Aquí t’escoltem”. Es podran realitzar al Centre per família, en els equipaments 
municipals on es troba ubicat un Punt “Aquí t’escoltem” o en altres equipaments, serveis de la 
ciutat (escoles, instituts...) per afavorir la participació de les famílies, fent-ho pròxim al seu 
territori. 
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Els principals destinataris d’aquestes activitats seran famílies amb fills entre 11 a 14 anys, 
considerant que aquests nois i noies estan en el moment d’entrada a l’adolescència i que és el 
temps que necessiten més acompanyament i proximitat dels pares i mares. De la mateixa, 
forma que els pares i mares han d’acompanyar al seu fill en un moment de molts canvis i 
complexitat.  
 
Les temàtiques d’aquestes activitats s’orientaran en el descrit a les clàusules 5.6.2 i 6.6.2 . I 
s’hauran de planificar, ofertar i executar un mínim de tres activitats per a famílies 
(pares/mares i fills/es) a l’any. 
 

e. Obligacions de l’adjudicatari:  
 

- Oferir un catàleg d’activitat organitzat per blocs, en base als objectius o continguts (eines o 
recursos a treballar) definits a partir de les necessitats dels i les adolescents,  tal i com es 
descriu a l’apartat b, contingut i planificació de la clàusula 6.5.2. Aquest catàleg haurà de 
ser validat pel Departament de Joventut i actualitzat anualment..  

 

- Detallar a cada eix/bloc temàtic del catàleg, els diferents tallers o activitats, fent descripció 
dels objectius a treballar i identificant quines eines o recursos ofereix als destinataris.  
 

- Assegurar que totes les activitats i/o tallers mantinguin la coherència de treball (línies, 
objectius, metodologia...) de l’Ajuntament de Barcelona, tant en matèria de joventut com 
en les àrees transversals que es relacionen (infància, feminismes, acció comunitària, 
participació...) 

 

- Informar i lliurar trimestralment (la primera quinzena del trimestre) la planificació o 
proposta de programació de les activitats grupals que validarà el Departament de 
Joventut.  

 

- Dissenyar amb els adolescents participants de cada taller o activitat, un petit “record o 
obsequi”, un objecte simbòlic que reflecteixi les eines i recursos que aporta el taller i que 
es portaran en finalitzar el taller. Les propostes hauran de ser validades pel Departament 
de Joventut. 
 

- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants dels tallers i/o activitats en 
l’última sessió. Aquest qüestionari servirà per avaluar l’organització, desenvolupament de 
l’activitat però principalment quins són les eines, recursos i/o continguts apresos. El 
qüestionari serà validat pel Departament de Joventut i a finals de cada trimestre es posarà 
en coneixement del departament els resultats dels qüestionaris passats en aquell 
trimestre. 

 

- Recollir els interessos dels i les adolescents per tal que els continguts de les activitats donin 
resposta a les seves necessitats. Aquesta recollida es podrà realitzar mitjançant els 
qüestionaris de valoració de les activitats/tallers en les sessions individuals d’acollida i 
atenció individual, entre altres. Així com, tenint en compte, la realitat juvenil de la ciutat 
de Barcelona a partir de la coordinació amb l’observatori prisma i el coneixement de les 
dades rellevant de la salut emocional dels adolescents (enquesta jove, enquesta fresc, ...)   
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- Participar i col·laborar en propostes i activitats pròpies de l’equipament aportant el model 
d’educació emocional propi del seu encàrrec. 
 

- Participar en l’elaboració o revisió del projecte integral vertebrador de l’equipament (PIVE) 
descrit al Pla d’Equipaments i Serveis 2018-2028, aportant la mirada emocional de la 
persona jove.  
 

- Col·laborar amb els professionals dels serveis infoJOVE del districte, donant suport a 
activitats o tallers de temàtiques i metodologies pròpies dels Punts “Aquí t’escoltem”.  
 

- Participar mínim en una reunió mensual de coordinació amb l’equip de l’equipament on el 
Punt “Aquí t’escoltem” es troba situat.  

 

- Realitzar una reunió trimestral de seguiment de cada Punt “Aquí t’escoltem” amb la 
participació dels professionals del punt, la coordinació dels Punts “Aquí t’escoltem”, el 
tècnic referent del SAIF del Departament de Joventut, el tècnic de joventut del districte i la 
direcció de l’equipament per valorar l’activitat del Punt “Aquí t’escoltem” al districte.  
 

- Planificar i programar un mínim de 200 hores anuals d’activitats/tallers al districte on 
s’ubiqui el  Punt “Aquí t’escoltem”, d’aquestes 60 hores per a difusió i/o col·laboració amb 
PIJ i JIPS en Instituts d’educació secundària o en altres centres/entitats i en horari escolar.  
De les 200 hores anuals d’activitats/tallers, un mínim de 170 hores anuals podran comptar 
en la seva realització amb tallerista. 

 

- Realitzar mínim una activitat cada trimestre fora de l’equipament on s’ubica el Punt “Aquí 
t’escoltem”. 

 
- Garantir un mínim de tres accions formatives anuals dirigides a mares/pares i fills/es que 

es planificaran, executaran i avaluaran conjuntament amb professionals del Centre per a 
Famílies amb adolescents. 

 

- Difondre i oferir el Catàleg d’activitats dels Punts “Aquí t’escoltem” a equipaments, serveis 
i/o professionals del districte d’actuació, per tal d’aproximar i facilitar l’accés als i les 
adolescents del districte.   

 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització de les activitats formatives.  
o La contractació dels talleristes i les despeses generades aniran a càrrec de 

l’empresa adjudicatària.  
 

- Recollir els indicadors mensuals en relació a l’activitat grupal descrits a la clàusula 12 i 
facilitar-los mensualment  (no més tard del dia 5 del mes següent) al Departament de 
Joventut. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i resultats de les accions 
formatives tal i com es descriu a la clàusula 12.  
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6.6.3  Espais  Compartim 

a. Definició 

Es  tracta de l’organització d’espais grupals que permetin als i les adolescents poder treballar 
habilitats, actituds, assajant-les en un marc grupal.  Alhora que espais per conversar, escoltar, 
donar-se suport, conversar, compartir experiències i afavorir el debat per tal de construir 
recursos personals i socials que reafirmin la seva confiança i seguretat en la vida diària. 
 

La finalitat d’aquest espai és que els i les adolescents esdevinguin les protagonistes afavorint 
l’autoconeixement de les seves potencialitats i reafirmant-les. 
 
Aquests espais es tindran en compte en l’atenció individual, en la qual es detecten demandes i 
necessitats comunes dels i les adolescents que es poden treballar en l’àmbit grupal. Des d’un 
enfocament grupal es reforça la vinculació i apoderament dels i les adolescents així com la 
normalització de les situacions que sovint els neguitegen, preocupen.... Aquesta forma de 
donar resposta a les demandes i necessitats dels i les adolescents aporta més valors i beneficis, 
alhora que pot incidir positivament en el temps d’espera. 
 
 

c. Organització i metodologia:  
 

L’organització d’aquests espais trobada per treballar i assajar habilitats, actituds i/o altres 
aspectes,  hauran de tenir en compte en tot moment la participació i el protagonisme dels i les 
adolescents.  
 

Els espais compartim, hauran de planificar-se de forma continuada, organitzant un calendari 
de sessions amb una freqüència estable (setmanal , quinzenal o mensual).  
 

Les sessions dels espais compartim, hauran de comptar amb la participació mínima d’un 
professional de psicologia o d’educació social del Punt “Aquí t’escoltem” que prepararà i 
organitzarà aquests espais tenint en compte els objectius, aspectes a treballar o al voltant de 
temàtiques concretes o per la millora d’habilitats socials... que responguin a les necessitats 
dels i les adolescents. 
 

El rol del professional serà oferir la possibilitat de treballar els aspectes concrets (habilitats, 
actituds...) detectades anteriorment a la formació del grup i parlats amb els participants. 
Aquest espai es conduirà per tal de facilitar que sigui un context vivencial on l’adolescent pugui 
sentir-se segur i en confiança. Potenciant el treball de les relacions interpersonals, 
l’autoconeixement , l’aprenentatge de la diferència de l’altre, la comunicació assertiva, entre 
d’altres. 
 

El professional haurà d’assegurar la construcció d’un espai segur i de confiança on es pugui 
expressar emocions i maneres de pensar lliurament, desmuntant prejudicis i estereotips quan 
sigui necessari.  Es potenciarà el treball d’habilitats i actituds, facilitant la reflexió i el debat, 
possibilitant la participació de tots els presents i fent de guia per a que es puguin assolir els 
objectius del grup. 
 

Als espais Compartim es proposarà que els adolescents puguin aportar que volen treballar, 
parlar i podran incloure als i les adolescents en la preparació d’algun espai o en la seva 
conducció. 
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En aquests espais, els adolescents hauran d’elaborar i produir  vídeos en els quals es puguin 
recollir les conclusions, els recursos personals i socials adquirits que poden ser d’utilitat per a 
la vida diària de qualsevol adolescent i ho compartiran, publicant-ho al canal de youtube de 
l’Àrea i difonent-ho a les xarxes socials, i el web de joventut.    
 
* Si les necessitats dels destinataris i/o del context concret, ho requereixen, es podran oferir 
aquests espais en format online que hauran de se validats pel Departament de Joventut. 
 
 

f. Obligacions de l’adjudicatari:  
 

- Informar i lliurar trimestralment la planificació o proposta de programació dels espais 
compartim (la primera quinzena del trimestre) al Departament de Joventut.  
 

- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants en els espais compartim. 
 

- Garantir l’organització d’un mínim de 60 hores d’espais compartim. Aquesta indicació es 
podrà ajustar de manera puntual o definitiva, degudament argumentada per necessitats 
pròpies del servei.  

 

- Elaboració i producció de vídeos amb els adolescents, publicant-ho a les xarxes socials, la 
web de joventut i/o youtube.  
 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització.  

 

- Recollir els indicadors mensuals en relació als espais compartim descrits a la clàusula --- i 
facilitar-os mensualment, no més tard del dia 5 del mes següent, al Departament de 
Joventut. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i valoracions dels espais 
compartim com es descriu a la clàusula 12. 

 

CLAUSULA 7. ESPAI PROPOLIS 

7.1  DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI PROPOLIS  
 

L’Espai Pròpolis  integra les accions, activitats que realitzen els professionals tant del Centre 
per a Famílies amb adolescents com dels Punts “Aquí t’escoltem” dirigides a altres 
professionals que treballen amb els adolescents. 
   
La finalitat d’aquest espai és afavorir la trobada, la reflexió i formació dels professionals que 
treballen amb adolescents a la ciutat de Barcelona, fomentant l’acompanyament dels i les 
adolescents des d’una perspectiva emocional.  

7.2 DESTINATARIS DE L’ESPAI PROPOLIS 
 

Professionals que treballen amb adolescents en els serveis juvenils, socials, sanitaris, 
d’educació.... 
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7.4 OBJECTIUS DE L’ESPAI PROPOLIS 
 

Objectius generals del SAIF en relació a l’Espai Pròpolis:  
 

 Oferir espais d’ intercanvi, reflexió i formació (per a professionals que treballen amb 
població adolescent) que incorporin la perspectiva de l’educació emocional i s’orientin a la 
millora de l’acompanyament de l’etapa adolescent. 

 

Es desprenen d’aquests objectius generals aquests objectius específics: 
 

● Experimentar l’acompanyament a l’adolescència des de la perspectiva de l’educació 
emocional per a incorporar-la en les seves activitats amb els adolescents. 

● Afavorir l’intercanvi d’experiències, el debat, la discussió sobre la pròpia pràctica 
professional en l’atenció a l’adolescència des d’una mirada global. 

● Oferir eines i recursos que afavoreixin l’acompanyament cap a l’autonomia i l’entrada a la 
joventut. 

● Millorar la comprensió de l’etapa adolescents, dels seus diferents moments, 
comportaments i com podem acompanyar el seu creixement. 
 

7.5 FUNCIONS DE DE L’ESPAI PROPOLIS 
 

Els Espais Pròpolis volen assegurar les següents funcions: 
 

 Formació i capacitació de professionals (Jornades de formació): 
 

 Programació de jornades de formació i capacitació orientades a oferir eines per a la 
seva tasca i/o aprofundir en temàtiques al voltant de l’adolescència.  
 

 Reflexió i diàleg (Diàlegs ATE):  
 

 Creació d’espais de trobada entre professionals per a compartir experiències i afavorir 
el debat, la reflexió, l’intercanvi que afavoreixi la construcció de recursos personals i 
professionals útils per a la pròpia pràctica. 

 

 Incorporació de la perspectiva de l’educació emocional en els espais joves (espai pròpolis 
als espais joves):  

 

 Programació d’activitats per a experimentar, aprendre i reflexionar orientades a 
incorporar la dimensió emocional en el funcionament I/o activitats de l’equipament 
juvenil. 

7.5.1  Jornades de formació 
 

a. Definició 

Es tracta de l’organització d’espais de formació (xerrades, tallers..), per a professionals amb 
l’objectiu d’aprofundir i reflexionar sobre un tema o temes d’interès en relació a l’etapa 
adolescent alhora que oferir eines i recursos per a la seva tasca diària. 
 

Aquestes Jornades les realitzarà el Centre per a Famílies amb adolescents amb Adolescents. 
  
b. Persones destinatàries:  
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Professionals de l’educació, de la salut, dels serveis juvenils, socials,... que treballen amb 
població adolescent. 
 

c. Organització i metodologia:  

Les jornades de formació s’organitzaran en torn a un tema i podran inclourà diferents formats 
(xerrades, tallers..).  
 

Programant-se, tenint en compte les necessitats i demandes dels professionals així com quines 
ofertes o propostes, en aquesta línia, s’ofereixen des d’altres serveis públics i privats. 
 

Les diferents activitats/xerrades/tallers que s’incloguin a les jornades podran ser conduïdes 
per professionals externs (talleristes, formadors i/o professionals especialitzats en una tècnica 
o temàtica concreta) al Centre per a Famílies amb adolescents o pels professionals propis del 
centre. 
 

Totes les accions seran dissenyades, desenvolupades i avaluades pels professionals propis del 
Centre per a Famílies amb Adolescent en coherència a la seva filosofia i metodologia. 

 
La metodologia de les jornades formacions haurà de ser participativa, garantint el 
protagonisme i la participació dels professionals inscrits.  
 

Tots els professionals conductors de les activitats, siguin professionals del Centre per Família o  
externs hauran d’afavorir el intercanvi d’experiències dels participants.   
 

En les accions  conduïdes per professionals extern, un professional del Centre per Família 
acompanyarà aquest espai mantenint un rol facilitador d’aquest clima i garantint que es portin 
a terme els objectius específics dels espais pròpolis descrits a l’apartat 7.4 d’aquesta clàusula. 
 
La planificació de les jornades, haurà de coordinar-se i validar-se amb el Departament de 
Joventut que podrà orientar i facilitar les connexions que es considerin amb els departaments 
de l’Ajuntament de Barcelona que estiguin treballant la temàtica de la jornada (infància, 
feminismes, participació, drets civils, immigració...). De la mateixa forma, el Departament de 
Joventut, podrà fer propostes de temes que puguin ser d’interès en coherència a mesures, 
objectius municipals en matèria de joventut.  
  
 

f. Obligacions de l’adjudicatari:  
 

- Planificar i programar un mínim de 24 hores anuals de formació a professionals, 
organitzades en jornades, de les quals un mínim de 20 hores seran per un 
tallerista/ponent/formador expert en la temàtica de l’activitat formativa. Aquesta 
indicació es podrà ajustar de manera puntual o definitiva, degudament argumentada per 
necessitats pròpies del servei.  
 

- Difondre les Jornades Formatives per a professionals en els serveis i recursos de l’àmbit 
socioeducatiu, ensenyament, sanitari, juvenil, serveis socials... que atenen població 
adolescent a Barcelona ciutat. 

 
- Lliurar amb  antelació les propostes de les jornades de formació per a professionals al 

Departament de Joventut que haurà de validar. 
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- Fer arribar al Departament de Joventut les programacions finals de les jornades abans de 
la seva difusió que haurà de validar. 

-  
- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants de les jornades de formació. 

En acabar l’activitat de formació. Aquest qüestionari servirà per avaluar l’organització, 
desenvolupament de l’activitat però principalment la utilitat dels continguts. El qüestionari 
serà validat pel Departament de Joventut i a finals de cada jornada de formació es posarà 
en coneixement del departament els resultats dels qüestionaris passats. 
 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització de les activitats formatives.  
o La contractació dels experts i les despeses generades aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  
 

- Recollir i facilitar els indicadors descrits a la clàusula 12. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i resultats de les jornades de 
formació, tal i com, es descriu a la clàusula 12.  

 
 

7.5.2  Diàlegs ATE 
a. Definició 

Es tracta de l’organització de trobades, adreçades a professionals de l’àmbit socioeducatiu, 
que treballen amb adolescents i joves amb l’objectiu d’experimentar l’acompanyament a 
l’adolescència des de la perspectiva de l’educació emocional. 
 

La finalitat dels Diàlegs ATE és generar un espai d’aprenentatge i formació, a través de 
l’intercanvi d’experiències, la reflexió i el debat sobre la pròpia pràctica professional. 
  
b. Persones destinatàries:  

Professionals de l’àmbit sòcio-educatiu que treballen amb població adolescent. 
 

c. Organització i metodologia:  

Aquestes trobades, amb una temporalitat trimestral,  les organitzarà (planificarà, executarà i 
avaluarà) els Punts “Aquí t’escoltem”.  De forma rotatòria, dos Punts “Aquí t’escoltem” 
organitzaran el Diàleg ATE del trimestre, participaran tant els educadors com els psicòlegs i 
comptaran amb el suport de la coordinació.  
 

El Diàleg ATE s’organitzarà en horari de matí, entre les 10h i les 14h en un equipament juvenil 
o altre espai que es pugui considerar d’interès des del Departament de Joventut  
 

Es planificarà i programarà, al voltant d’un tema en concret, tenint en compte les necessitats i 
demandes dels professionals que treballen amb adolescents. Aquest tema, haurà de ser  
validat pel Departament de Joventut, aquest també podrà fer propostes de temes que puguin 
ser d’interès en coherència a mesures, objectius ... municipals en matèria de joventut. Alhora, 
caldrà assegurar la transversalitat amb altres departaments de l’Ajuntament de Barcelona 
(feminismes, acció comunitària...).  
 

Per a la seva realització, es podrà comptar amb el suport de professionals externs (talleristes, 
formadors i/o professionals especialitzats en una tècnica o temàtica concreta).   
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La metodologia dels diàlegs ATE haurà de ser participativa, garantint el protagonisme, dels 
professionals inscrits. S’haurà de garantir un espai dins de l’organització de la trobada que 
afavoreixi l’intercanvi d’experiències, el debat, la discussió sobre la pròpia pràctica professional 
en l’atenció a l’adolescència des d’una mirada global. 
  
Tots els professionals conductors de les activitats, siguin professionals dels Punts “Aquí 
t’escoltem” o  externs hauran d’afavorir el intercanvi d’experiències dels participants, per tal 
de portar a terme els objectius específics dels espais pròpolis descrits a l’apartat 7.4 d’aquesta 
clàusula.  
  
f. Obligacions de l’adjudicatari:  

 

- Planificar i programar un Diàleg ATE per trimestre en horari matinal, de 10h a 14h, en un 
equipament o servei juvenil, al voltant d’un tema relacionat amb el treball amb 
adolescents. Es contemplarà i organitzarà 30 minuts de pausa-esmorzar per a afavorir la 
relació entre els participants. 
 

- Lliurar a principis de trimestre les propostes de programació dels Diàlegs ATE per a 
professionals al Departament de Joventut que haurà de validar. El Departament de 
Joventut podrà fer propostes de temàtiques en consonància als objectius, mesures... de 
joventut de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- Fer arribar al Departament de Joventut les programacions finals dels Diàlegs ATE les 
jornades abans de la seva difusió.  

 
 

- Difondre els Diàlegs ATE en els serveis i recursos de l’àmbit socioeducatiu que atenen 
població adolescent a Barcelona ciutat, com a mínim un mes i mig abans de la seva 
realització. 
 

- Realitzar i passar un qüestionari de valoració als participants dels diàlegs ATE, en acabar la 
trobada. Aquest qüestionari servirà per avaluar l’organització, desenvolupament de 
l’activitat però principalment la utilitat dels continguts. El qüestionari serà validat pel 
Departament de Joventut i a finals de cada diàleg ATE es posarà en coneixement del 
departament els resultats dels qüestionaris passats. 
 
 

- Aportar els recursos necessaris per a l’organització:  
o Material per la realització dels Diàlegs ATE.  
o La contractació dels experts i les despeses generades aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària.  
 

- Recollir i facilitar els indicadors descrits a la clàusula 12. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i resultats dels Diàlegs ATE, tal i 
com, es descriu a la clàusula 12.  
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7.5.2  Espais Pròpolis als Espais Joves 
 
a. Definició 

Es tracta de l’organització d’activitats adreçades als professionals dels equipaments juvenils on 
s’ubiquen els Punts “Aquí t’escoltem” amb l’objectiu d’experimentar, aprendre i reflexionar la 
perspectiva de l’educació emocional per tal d’incorporar aquesta dimensió en la seva funció i 
en el funcionament de l’equipament juvenil. 
 

b. Persones destinatàries:  

Professionals dels espais joves en els que s’ubica el Punt “Aquí t’escoltem”. 
 

c. Organització i metodologia:  

Aquestes activitats, s’organitzaran cada dos mesos, els professionals del Punt “Aquí 
t’escoltem” en l’equipament on es troba ubicat. La calendarització es realitzarà amb el suport i 
acord de la direcció de l’equipament i el Districte del que depèn l’equipament. 
 

Es planificaran i programaran les activitats al voltant d’un tema, tècnica, dinàmica.. en concret, 
al voltant de l’acompanyament/treball amb adolescents des de la perspectiva de l’educació 
emocional. 
La metodologia d’aquestes activitats hauran de ser vivencials i participatives, per tal de poder-
les traslladar a la tasca diària que realitzen els professionals amb els adolescents. Mostraran la 
metodologia pròpia de les activitats grupals dels ATE, tenint en compte els objectius propis 
dels espais pròpolis: 
 

- Experimentar l’acompanyament a l’adolescència des de la perspectiva de l’educació 
emocional per a incorporar-la en les seves activitats amb els adolescents. 

- Afavorir l’intercanvi d’experiències, el debat, la discussió sobre la pròpia pràctica 
professional en l’atenció a l’adolescència des d’una mirada global. 

- Oferir eines i recursos que afavoreixin l’acompanyament cap a l’autonomia i l’entrada a la 
joventut. 

- Millorar la comprensió de l’etapa adolescents, dels seus diferents moments, 
comportaments i com podem acompanyar el seu creixement. 

  
f. Obligacions de l’adjudicatari:  

 

- Planificar,  programar i executar un espai pròpolis als espais joves cada dos mesos  a cada 
Punt “Aquí t’escoltem”. 
 

- Recollir la valoració dels professionals de l’espai jove participants en l’espai pròpolis. 
 

- Aportar els recursos materials necessaris per a l’organització.  
 

- Fer arribar al Departament de Joventut la calendarització i programacions dels espais 
pròpolis als espais joves. 

 

- Recollir i facilitar els indicadors descrits a la clàusula 12. 
 

- Reflectir en la memòria trimestral i anual el funcionament i resultats dels espais pròpolis 
als espais joves, tal i com, es descriu a la clàusula 12.  
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CLAUSULA 8. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DEL SERVEI 
 

Serà obligació de l’adjudicatari: 
 

- Producció i distribució dels productes de comunicació offline del Servei per a Adolescents i 
Famílies (SAIF), el Centre per a Famílies amb Adolescents i l’Aquí t’escoltem: cartells, flyers, 
díptics i/o tríptics, o altres formats que es considerin necessaris, assegurant que existeixin 
productes tant al Centre per a Famílies amb Adolescents com els diferents punts Aquí 
t’escoltem per a garantir la difusió del servei en tot moment. En funció de les necessitats 
d’aquests materials, es podrà requerir al llarg de l’any la producció de fins a 30.000 unitats 
de materials per servei a repartir fins a 200 punts de distribució.  
 

- Pel que fa a la difusió de les activitats de cada centre o punt, l’adjudicatari disposarà de 
plantilles per adaptar la imatge gràfica del servei segons el material que calgui (cartells, 
flyers o altres formats que es requereixin).  
 

- Producció i distribució de roll-ups, assegurant que tant el Centre per a Famílies amb 
Adolescents com els diferents punts Aquí t’escoltem sempre en disposin d’un en 
condicions òptimes, substituint-los quan sigui necessari.  
 
*Tots els productes comunicatius hauran de seguir la normativa gràfica de l’Ajuntament de 
Barcelona. Les diferents adaptacions de difusió de les activitats hauran de regir-se pel 
manual d’identitat gràfica del servei i utilitzar els materials i elements proporcionats pel 
Departament de Comunicació, com per exemple el logotip i altres recursos gràfics. Aquests 
materials hauran de ser validats pel Departament de Joventut. Els terminis i calendari per 
difusió de les campanyes s’haurà d’acordar a principi de contracte. 
 
*Per a la distribució del material de difusió, el Departament de Joventut elaborarà un 
llistat de distribució, incloent-hi tant les adreces com les quantitats. 
 

*La producció de tots els materials es farà seguint les indicacions i les característiques 
d’impressió que marqui el Departament de Comunicació de l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI. 
 

- Seguiment i actualització de la informació relativa al servei del Centre per a Famílies 
amb Adolescents (activitats grupals, tallers, formacions...) a l’espai web corresponent, 
mitjançant l’aplicatiu Drupal. 

-  
- Actualització de la programació d’activitats, tant del Centre per a Famílies amb 

Adolescents, com dels punts Aquí t’Escoltem, a l’agenda d’activitats de l’Ajuntament de 
Barcelona (Guia Barcelona https://guia.barcelona.cat/ ), mitjançant l’aplicatiu ASIA.   
 

- Supervisió de la informació del servei a les webs dels equipaments on estan els Punts 
“Aquí t’escoltem” per tal que estigui correcte i actualitzada. 
 

- L’adjudicatari haurà de participar a les formacions necessàries per dur a terme aquestes 
tasques (Drupal i ASIA).  
 

Espais web de referència dels serveis: 

https://guia.barcelona.cat/
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o Centre per a Famílies amb Adolescents 
http://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/centre-families-adolescents   

o Punts “Aquí t’escoltem” 
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem  
 

*Caldrà seguir les directrius dels Departaments de Joventut i de Comunicació de l’Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

- Actualització i dinamització les xarxes socials existents, detallades a continuació: 
 

o Facebook Aquí t’escoltem (Pendent valorar si aquest perfil es reconverteix en el 
perfil del Centre per a Famílies amb Adolescents) 
https://www.facebook.com/aqui.tescoltem  

o Instagram Aquí t’escoltem (perfil en fase de validació i creació) 
 

*Creació d’un mínim de 20 publicacions mensuals   
*Caldrà seguir les directrius dels Departaments de Joventut i de Comunicació de l’Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
- Traspàs de la informació i notícies de les activitats del SAIF (Jornades professionals, Diàlegs 

ATE, Jornades formatives famílies...) al Departament de Joventut i al Departament de 
Comunicació de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
publicació periòdica al web de Joventut i les seves xarxes socials.  
 

- Creació, gestió i enviament del butlletí electrònic del Centre per a Famílies amb 
adolescents, sota validació del Departament de Joventut i del Departament de 
Comunicació de l’Àrea de Drets Socials i Feminisme. S’establirà un mínim de 1 enviament 
al mes (12 a l’any). 

 

- Elaboració i producció de vídeos elaborats pels propis joves (participants en activitats de 
l’Aquí t’escoltem) per publicar al canal de Youtube de l’Àrea i difondre a les xarxes socials i 
el web de joventut. S’hauran de realitzar mínim 10 anuals, de temàtiques diferents. 
Seguint les indicacions del Departament de Joventut i del Departament de Comunicació de 
l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 
 

CLAUSULA 9. ASPECTES DE METODOLOGIA I ORGANITZATIUS DEL SAIF, COMUNS AL 
CENTRE PER A FAMÍLIES AMB ADOLESCENTS I ALS PUNTS AQUÍ T’ESCOLTEM 
 
L’ adjudicatària haurà de garantir els següents principis/criteris :  
 
9.1  EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS 
 

1. La coherència del SAIF en metodologia i actuació,  assegurant la globalitat del servei en 
l’atenció a l’etapa adolescent des del model d’educació emocional. Possibilitant el treball 
conjunt entre Centre per a Famílies amb adolescents i els Punts “Aquí t’escoltem” 
garantint:    

a) reunions de coordinació i equip 
b) formacions i espais de reflexió conjunts 
c) el traspàs entre els dos dispositius d’adolescents i/o famílies que puguin participar 

tant de l’atenció individual com de l’activitat grupal. 

http://ajuntament.barcelona.cat/familia/ca/centre-families-adolescents
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem
https://www.facebook.com/aqui.tescoltem
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d) espais per a la programació, execució i avaluació d’activitats conjuntes destinades 
a adolescents i famílies.  

e) suport entre professionals tant del Centre per a Famílies amb adolescents i els 
Punts “Aquí t’escoltem” en les funcions que aquests desenvolupen quan sigui 
necessari. 

 
2. La coherència de prestació dels serveis, funcions i activitats del SAIF en relació a les línies, 

objectius i orientacions del Departament de Joventut així com de l’Àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

 
3. La prestació dels serveis del Centre per a Famílies amb adolescents i els Punts “Aquí 

t’escoltem”,  establint el calendari anual d’obertura i organització conjuntament  amb el 
Departament de Joventut. 
 

4. Participació en les reunions i xarxes de serveis/professionals (Taules de joventut, de 
salut...) relacionades amb els i les adolescents així com amb el treball del benestar 
emocional dels joves.  

 

5. L’estabilitat laboral necessària dels professionals del SAIF per complir correctament amb 
les seves funcions. 
 

6. Informar al Departament de Joventut de qualsevol incidència significativa que afecti al 
funcionament del servei: substitució professionals, llistes d’espera, aspectes en relació a 
l’atenció individual i/o grupal, disfuncions temporals, entre d’altres. 

9.2  EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 
 

La gestió del servei d’adolescents i família (SAIF) comporta l'elaboració per part de 
l'adjudicatari de la següent documentació:  
 

- Banc  de recursos i serveis especialitzats d’atenció a adolescents i/o família. 
- Programació trimestral d’activitats. 
- Fitxes de programació i seguiment d'activitats  
- Enquestes de valoració d’atenció grupal i individual 
- Registre de les reunions d’equip, coordinació i supervisió 
- Valoració final  
- Arxiu amb tota la documentació 

 Full d’inscripció  
 Full de compromís atenció individual 
 Registre sessions atenció individual 
 Informes de derivació.  
 Enquestes de valoració atenció individual 
 Enquestes de valoració activitat grupal 
 Registre de les reunions d’equip i coordinació  

- Indicadors mensuals indicats a la clàusula 12. 
- Informes trimestrals i memòria segons el que indica la clàusula 12.  
- Qualsevol altra documentació que es sol·liciti per al correcte funcionament i seguiment 

dels serveis.  
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9.3  EN RELACIÓ A LES PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI 
 

Compliment dels drets i deures de les persones usuàries especificats a la carta de serveis de 
l’Àrea de Drets socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
 
 

Drets: 
 Poder realitzar l’activitat en les condicions establertes d’horari, durada, mitjans 

humans i materials, etc. així com en condicions de seguretat. 
 Dret a la intimitat i confidencialitat. 
 Dret a la no-discriminació per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió pública o d’una 

altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, condicions físiques, 
psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual o qualsevol altra 
condició personal o familiar.  

 Dret a la informació, suficient i adequada sobre els fets que els incumbeixen. 
 

Deures: 
 Respectar l’exercici dels drets I les llibertats dels altres usuaris/es i dels professionals 

dels centres. 
 No discriminar cap persona per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra 

circumstància personal, social o cultural. 
 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles, les instal·lacions i el 

material del servei. 
 

- L’adjudicatària ha d’informar la persona usuària, de la possibilitat de formular queixes, 
reclamacions i suggeriments.  El procés ha de ser entenedor, accessible i s’ha de facilitar 
que sigui per escrit.  

- L’adjudicatària haurà de fer arribar al Departament de Joventut les queixes, reclamacions i 
suggeriment per tal que en tingui coneixement i les contesti seguint els canals establerts. 
 

CLAUSULA 10.  SUPERVISIÓ EXTERNA 
  
Els/les professionals del Servei per Adolescents i Famílies tindran un espai de supervisió, per 
part d’un professional extern a l’equip. Les funcions d’aquest espais seran: 
 

- Revisió i anàlisi de la intervenció de l’equip per compartir una mateixa metodologia  
- Reflexió i supervisió de casos.  
- Orientació, assessorament i avaluació de la intervenció professional tant pel que fa al 

funcionament de l’equip de treball així com la situacions que es derivin dels 
assessoraments individuals i familiars.  

- Reflexió per a la millora de la tasca professional com a conjunt, activant recursos personals 
i interaccionals que ajudin a superar barreres i obstacles del rol professional.  

 

El professional  que fa la supervisió a l’equip tècnic del SAIF haurà de presentar un informe de 
cada supervisió a la direcció del SAIF, el qual pugui ser d’utilitat per al treball intern de l’equip 
del SAIF. 
 

S’estableixen un total de 12 hores anuals de supervisió. 
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Serà competència de l’empresa adjudicatària assegurar que la persona que assumeix les 
funcions de supervisió compleixi amb el perfil professional i les competències adequades per a 
realitzar-ho. El Departament de Joventut haurà de validar la proposta.  
 

La supervisió externa anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 

CLAUSULA 11. RECURSOS HUMANS 

11.1  OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

L’empresa adjudicatària disposarà del personal suficient per poder portar a terme les funcions 
del SAIF amb els nivells de qualitat i eficiència necessaris per complir les obligacions 
estipulades al contracte i serà l’única obligada i responsable del compliment de les disposicions 
legals en matèria de contractació, seguretat social incloent el pagament de cotitzacions i 
prestacions, quan s’escaigui, prevenció de riscos laborals i tributària. Correspon exclusivament 
a l’adjudicatària la selecció del seu personal, que reuneixi els requisits de titulació i experiència 
exigida, així com la capacitat i les aptituds que calguin per a garantir l’eficiència i l’eficàcia en la 
prestació dels serveis descrits en aquest plec. En cap cas, el personal de l’empresa 

adjudicatària tindrà vinculació jurídica o laboral amb l’Ajuntament de Barcelona.  
 

11.2 SUBROGACIÓ 
 

Cas que procedeixi la subrogació del personal de conformitat amb l’establert a l’article 44 de 
l’Estatut dels treballadors, o per estar aquesta obligació establerta al conveni col·lectiu 
d’aplicació s’inclou a efectes informatius i de conformitat amb el que preveu l’art. 130 de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic, la relació de persones treballadores que en 
l’actualitat presten aquest servei facilitada pels actuals adjudicataris dels contractes facilitades 
a 2 de març de 2020 per Iniciatives i Programes, a l’annex 2 . La relació de persones 
treballadores que en l’actualitat presten aquest servei facilitada per l’adjudicatària actual del 
contracte, amb indicació de la categoria professional, el tipus de contracte, l’antiguitat, la 
jornada i el salari brut anual de cadascuna d’elles. 

11.3 ESTABILITAT I SUBSTITUCIONS 
 

L’empresa adjudicatària garantirà els mecanismes per assegurar la màxima estabilitat del 
personal que presta el servei, així com per assegurar la continuïtat del servei i minimitzar els 
efectes que els canvis i substitucions del personal puguin suposar per la prestació del servei, 
quan aquests siguin inevitables. Les baixes amb previsió de més 15 dies s’hauran de suplir en 
un període màxim de cinc dies. 
 

L’Empresa es compromet a cobrir les absències del seu personal per vacances o altres 
eventualitats. Els períodes de vacances i els permisos a què tingui dret el personal de les 
empreses adjudicatàries d’acord amb els convenis laborals no eximeixen del compliment de la 
prestació dels serveis per part de les empreses adjudicatàries.  

11.4 PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE 
 

L’adjudicatària haurà de de presentar un Pla d’Igualtat efectiu entre homes i dones, previst a la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març i en la Llei 17/2015 ,del Parlament de Catalunya, de 21 de 
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juliol, d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si s’escau, conforme a l’article 36.1. En compliment 
de la normativa vigent, l’ adjudicatària ha de tenir desenvolupades mesures – o un protocol – 
de prevenció i actuació davant els casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i explicitar les 
actuacions que es porten a terme. 

11.5 RECURSOS HUMANS: FUNCIONS I PERFILS PROFESSIONALS DEL SAIF 

11.5.1 Personal adscrit als serveis comuns 

Servei de direcció del SAIF 
S’estima que, per a la correcta prestació del servei caldrà un mínim de 37,5 hores setmanals de 
direcció, i supervisió del servei global (Punts “Aquí t’escoltem” i Centre per a Famílies amb 
adolescents). 
 

FUNCIONS: 
 

 Exercir com a figura de referència i representació del servei. 

 Garantir la correcta prestació del servei, el compliment de les funcions i objectius propis 
d’aquest. 

 Realitzar el seguiment i control de la prestació dels serveis. Vetllant per la coherència 
interna del servei, aplicant estratègies i metodologies de treball en equip amb els i les 
professionals. 

 Coordinar els recursos humans adscrits al SAIF i gestionar els recursos econòmics 
assignats. 

 Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l’equip professional en el 
marc d’actuació fixat al plec i en coordinació del Departament de Joventut. Establint el 
calendari d’obertura anual del Centre per a Famílies amb adolescents i els Punts “Aquí 
t’escoltem” així com l’organització de l’agenda d’atenció individual d’ambdós serveis que 
haurà de validar amb el Departament de Joventut. Gestionar i organitzar l’agenda, els 
recursos humans i prendre les decisions que siguin necessàries per evitar la llista d’espera 
tant del Centre per a Famílies amb adolescents (clàusula 5.6.1.d, ) com dels diferents Punts 
“Aquí t’escoltem” (clàusula 6.5.1.d). Informant al Departament de Joventut per tal que 
validi les propostes a realitzar. 

 Recollir l’absentisme que es produeix en l’atenció individual tant del Centre per a Famílies 
amb adolescents com dels Punts “Aquí t’escoltem”, analitzant-lo i proposant accions per 
tal de disminuir-ho i impactant en la reducció de la llista d’espera. Informant al 
Departament de Joventut per tal que validi les propostes a realitzar. 

 Representar el servei en xarxes i/o taules de treball a la ciutat de Barcelona per indicació 
del Departament de Joventut. 

 Mantenir una interlocució àgil i fluida amb el Departament de Joventut, comunicant 
qualsevol incidència del servei i/o fent arribar la documentació i/o informació que es 
determina en aquest plec. Realitzarà una reunió mensual de seguiment amb el tècnic del 
Departament de Joventut, referent d’aquest contracte.   

 Acompanyar el procés d’incorporació de nous professionals a l’equip de treball. 

 Substituir als/les professionals en les baixes imprevistes en el termini establert. Les baixes 
amb previsió de més 15 dies es supliran en un període màxim de cinc dies. 

 Comunicar al referent dels equipaments qualsevol incidència de substitució temporal o 
definitiva dels/les professionals, amb la màxima antelació possible. 
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 Organitzar, gestionar, fer el seguiment i prendre decisions en relació al pressupost anual 
del Servei. 

 Liderar i participar en les reunions d’equip; promoure i programar activitats de formació 
interna; coordinar i donar suport a l’actuació dels professionals. 

 Acollir, acompanyar, motivar i cohesionar els professionals; facilitar i garantir un adequat 
traspàs d’informació; gestionar suggeriments i demandes. 

 Establir relacions amb entitats i serveis,  actualitzant el banc recursos d’entitats i serveis de 
la ciutat relacionats amb el Servei. 

 Responsabilitzar-se de la difusió del servei, fent revisió dels continguts publicats als 
diversos canals de comunicació del servei (webs, xarxes socials, mailing, cartelleria) 

 Dirigir i coordinar la planificació, organització i execució de la jornada matinal per a 
famílies en cap de setmana. 

 Elaborar dels informes i memòries definits en el present plec, la qual cosa implica la 
recollida d’indicadors quantitatius i qualitatius, l’anàlisi d’aquests i la definició de 
propostes de millora del servei i elaboració de protocols d’actuació que es sol·licitin des 
del Departament de Joventut. 

 

 
PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en la branca del coneixement de ciències socials. 
- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional). 
- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. Des del servei caldrà recollir indicadors en 

documents digitals de formats diferents, gestionar xarxes socials i fer  de forma contínua 
recerques a la xarxa. 

- Tenir un mínim d’experiència professional d’un any en la direcció d’equips. Haurà de tenir 
experiència i habilitats en la direcció i lideratge d’equips i haurà d’acreditar experiència 
professional en aquesta funció (1 mínim d’un any de treball professional acreditat per 
certificat de l’empresa o empreses contractants).  

- Tenir un mínim de 40h de formació específica en lideratge i direcció d’equips acreditada 
per l’organisme que ha impartit la formació. Coneixement de la realitat juvenil de 
Barcelona, de l’organització de l’Ajuntament i  dels recursos i serveis municipals per a 
joves. 

- Experiència en intervenció educativa adolescents i amb famílies o figures que exerceixin el 
rol parental amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional en aquest àmbit, 
acreditat per certificat de l’empresa o empreses contractants). 

- Formació en “Treball en equip” i “Treball grupal” (un mínim de 40h de formació específica, 
acreditada mitjançant certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 

Servei d’administració i recepció 
També s’estima la necessitat d’ un mínim de 37,5 hores setmanals de servei administratiu per 
donar servei i cobertura a tots els professionals de l’equip.  
 

FUNCIONS: 

 Realitzar l’atenció telefònica, recepció i atenció al públic durant l’horari d’obertura del 
Centre per a Famílies amb adolescents. 

 Informar sobre el funcionament i prestacions del Centre per a Famílies amb adolescents 
personalment i per via telefònica. 
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 Programar cites d’atenció individual, enviar recordatoris de visita i realitzar les inscripcions 
a les accions formatives. 

 Donar la informació i els documents necessaris per interposar queixes o suggeriments en 
relació al servei 

 Donar suport a l’organització de les agendes d’atenció individual. 

 Gestió de les dades bàsiques, alta d’expedients, modificacions de les dades. 

 Donar suport a la direcció en tasques de gestió documental (recollida d’indicadors; 
classificació i arxiu d’expedients), de gestió econòmica (control pressupost) i de difusió 
(creació i distribució de cartellera-programació, mailing a usuaris i serveis, actualització 
agenda ASIA i espais web). 

  Gestionar les incidències de manteniment i neteja de l’equipament 

 Gestionar el correu electrònic del servei: saif@bcn.cat 
 

PERFIL PROFESSIONAL: 
Els professionals que es destinin al servei administratiu hauran tenir experiència acreditada en 
actualització i gestió de xarxes socials (1 mínim d’un any de treball professional acreditat per 
certificat de l’empresa o empreses contractants) i acreditar  Català i Castellà parlat i escrit 
(nivell C o B2 internacional). 

11.5.2 Personal adscrit al Centre per Família 

Servei d’educació social 
S’estima que, per a la correcta prestació del servei caldrà un mínim 64 hores setmanals de 
servei d’educació. . L’horari dels professionals del servei d’educació social s’organitzarà en 
coherència tant a l’horari d’obertura i atenció del Centre per famílies com a les funcions a 
realitzar establertes al plec.   
 
 
FUNCIONS: 

 Realitzar entrevistes d’acollida i assessorament individual a famílies: preparació de 
sessions (enfocament, objectius, estratègies, materials, tècniques) i seguiment (mailing, 
trucades) 

 Derivar i fer l’acompanyament, si s’escau, a les famílies a altres serveis/entitats. 

 Conèixer els recursos, serveis i professionals especialitzats de la ciutat de Barcelona així 
com els mecanismes per a la derivació per tal de donar resposta a consultes o dificultats 
específiques i/o complexes que requereixen un treball especialitzat. 

 Coordinar-se i treballar de forma conjunta amb el servei de psicologia tant pel que fa a 
l’atenció individual com a la grupal conjunta. 

 Participar de manera activa en la creació del catàleg d’activitats de formació del Centre per 
a Famílies amb adolescents. 

 Planificar, programar, preparar, executar i avaluar les formacions i activitats grupals del 
catàleg així com els espais compartim i els espais pròpolis que corresponguin al Centre per 
a Famílies amb adolescents. 

 Documentar: recollir els indicadors mensuals i  realitzar els informes trimestrals; recollir i 
organitzar les dades de les persones (famílies) ateses(obertura, actualització i tancament 
d’expedients), entre d’altra gestió documental que sigui necessària per al seguiment i 
avaluació del seguiment individual. 

mailto:saif@bcn.cat
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 Fer difusió del catàleg d’activitats, actualització de notícies al blog del servei, suport a la 
creació de contingut de materials de difusió, dinamització de xarxes socials i grups de 
whatssap, mailing a professionals i serveis, trobades informatives amb professionals 
externs. 

 Reunions de coordinació amb el Departament de Joventut, amb professionals i/o serveis 
externs, amb l’equip SAIF al complet o en subequips. 

 Actualitzar el banc recursos d’entitats i serveis de la ciutat relacionats amb el servei 
objecte  

 Planificar, organitzar i executar la jornada matinal per a famílies en cap de setmana. 
 

PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en educació social 
- Experiència de treball educatiu amb adolescents  (1 mínim d’un any de treball professional 

en aquest àmbit, acreditat per certificat de l’empresa o empreses contractants). 
- Experiència en intervenció educativa amb famílies o figures que exerceixin el rol parental 

amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional en aquest àmbit, acreditat per 
certificat de l’empresa o empreses contractants). 

- Formació en “Treball en equip” i “Treball grupal” (un mínim de 40h de formació específica, 
acreditada mitjançant certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 

- Tenir formació sistèmica (un mínim de 40h de formació específica, acreditada mitjançant 
certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 

- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. 
- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional). 

  

Servei de psicologia 
S’estima que, per a la correcta prestació del servei caldrà un mínim de 57,5 h setmanals de 
servei de psicologia. L’horari dels professionals del servei de psicologia s’organitzarà en 
coherència tant a l’horari d’obertura i atenció del Centre per famílies com a les funcions a 
realitzar establertes al plec.   
 

FUNCIONS: 

 Realitzar entrevistes d’assessorament individual a famílies: Preparació de les sessions 
(enfocament, objectius, estratègies, materials, tècniques) i seguiment (mailing, trucades) 

 Derivar i/o acompanyar a les famílies a altres serveis 

 Planificar, programar, executar i avaluar activitats grupals (espais compartim) amb 
objectius i metodologia propis de la seva disciplina, conjuntament amb el professional 
d’educació social.  

 Planificar, programar, preparar, executar i avaluar els Espais Pròpolis descrits a la clàusula 
7 d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

 Realitzar la documentació de l’atenció individual: recollida d’indicadors mensuals i  
realització dels informes trimestrals; recollida de dades i organització base de dades dels 
adolescents atesos (obertura, actualització i tancament d’expedients), entre d’altra gestió 
documental que sigui necessària per el seguiment i avaluació del seguiment individual. 

 Participar en reunions de coordinació: del propi equipament,  el Departament de Joventut, 
amb professionals i serveis externs, amb l’equip SAIF al complet o en subequips. 

 Organitzar el calendari de sessions. Suport a la gestió de l’agenda d’assessoraments. 
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 Participar en les trobades informatives i/o activitats de difusió del servei  amb famílies i/o 
professionals. 

 Actualitzar el banc recursos d’entitats i serveis de la ciutat relacionats amb el servei 
objecte del contracte.  

 Planificar, organitzar i executar la jornada matinal per a famílies en cap de setmana. 
 

 
PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en psicologia. 
- Experiència de treball psicològic amb adolescents  (1 mínim d’un any de treball 

professional en aquest àmbit, acreditat per certificat de l’empresa o empreses 
contractants). 

- Experiència en intervenció educativa amb famílies o figures que exerceixin el rol parental 
amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional en aquest àmbit, acreditat per 
certificat de l’empresa o empreses contractants). 

- Formació en “Treball en equip” i “Treball grupal” (un mínim de 40h de formació específica, 
acreditada mitjançant certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 

- Tenir formació sistèmica (un mínim de 40h de formació específica, acreditada mitjançant 
certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 

- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. 
- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional). 

Altres professionals 
Igualment, caldrà proveir dels especialistes i talleristes necessaris pel desenvolupament de la 
programació que el servei vagi desenvolupant (clàusula 5 del present Plec de Prescripcions 
Tècniques). 
 

11.5.3 Personal adscrit als Punts “Aquí t’escoltem” 

Servei de coordinació 
S’estima que, per a la correcta prestació del servei caldrà un mínim de 30 hores setmanals de 
servei de coordinació de tots els Punts “Aquí t’escoltem”.  L’horari del servei de coordinació 
s’organitzarà cobrint un mínim de quatre matins i quatre tardes de forma que s’asseguri el 
desenvolupament de les seves funcions. 
 

Donat el número de Punts “Aquí t’escoltem” així com la seva ubicació en diferents punts de la 
ciutat, es valora un servei de coordinació que garanteixi l’adaptació al territori sense perdre de 
vista la finalitat dels punts ·”Aquí t’escoltem”.  
 

Es considera imprescindible que aquesta figura tingui una visió global del SAIF per tal de 
garantir els objectius, funcions i metodologia del servei, per aquest motiu haurà de ser-hi molt 
present en el dia a dia dels Punts “Aquí t’escoltem” alhora que treballarà estretament amb la 
direcció del SAIF, podent donar suport al Centre per a Famílies amb adolescents si es valora 
oportú.  
 

FUNCIONS: 

 Exercir com a afigura de referència i representació dels Punts “Aquí t’escoltem”; vetllar pel 
compliment de les funcions d’aquests i garantir-ne la qualitat. 

 Realitzar el seguiment i control de prestació dels serveis dels Punts “Aquí t’escoltem” 
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 Donar suport a la direcció, establint el calendari d’obertura dels Punts “Aquí t’escoltem” 
així com l’organització de l’agenda d’atenció individual que haurà de validar amb el 
Departament de Joventut. 

 Coordinar els recursos humans adscrits als Punts “Aquí t’escoltem” i gestionar els recursos 
econòmics assignats. 

 Gestionar i organitzar l’agenda, els recursos humans i prendre les decisions que siguin 
necessàries per evitar la llista d’espera dels diferents Punts “Aquí t’escoltem” (clàusula 
6.5.1, apartat d) en coordinació amb la direcció del SAIF i informant al Departament de 
Joventut per tal que validi les propostes a realitzar. 

 Recollir l’absentisme que es produeix en l’atenció individual dels Punts “Aquí t’escoltem”, 
analitzant-lo i proposant accions per tal de disminuir-ho i impactant en la reducció de la 
llista d’espera en coordinació amb la direcció del SAIF i informant al Departament de 
Joventut per tal que validi les propostes a realitzar. 

 Donar suport a la direcció del SAIF en la interlocució  amb el Departament de Joventut, en 
temes relatius als Punts “Aquí t’escoltem”, participant de les reunions de seguiment del 
SAIF amb el tècnic del Departament de Joventut, referent d’aquest contracte.   

 Representar als Punts “Aquí t’escoltem” en comissions de treball, taules i/o xarxes de 
ciutat que es valorin des del Departament de Joventut. 

 Donar suport a la direcció del SAIF en aspectes d’organització, planificació i avaluació així 
com en esdeveniments (per exemple: jornades famílies) que ho requereixin. 

 Coordinar i donar suport tècnic dels Punts “Aquí t’escoltem”. 

 Participar i recolzar la planificació dels Punts “Aquí t’escoltem” així com en la recerca de 
talleristes i/o professionals experts de les activitats que programin els Punts “Aquí 
t’escoltem”. 

 Donar suport i participar la planificació i execució dels Espais Pròpolis que corresponguin a 
cada Punts “Aquí t’escoltem”. 

 Participar en les reunions de seguiment dels amb el Departament de Joventut, els  
Districtes i els equipaments. 

 Col·laborar amb la direcció en la recollida d’indicadors, elaboració de documentació 
relativa al servei,  memòries trimestrals i anuals, protocols,.. entre d’altres que es 
sol·liciten en el present plec o puguin ser sol·licitats des del Departament de Joventut.. 

 Donar suport a la creació, revisió, publicació i/o distribució de materials de difusió dels 
Punts “Aquí t’escoltem” (webs, xarxes socials, mailing, cartelleria) i actualització agenda 
ASIA i espais web. 

 Conèixer la realitat juvenil de la ciutat de Barcelona, mantenint la coordinació amb 
l’observatori prisma així com mantenint-se al dia de les dades rellevants de la salut 
emocional dels adolescents (enquesta jove, enquesta fresc, ...)   

 Altres funcions i tasques derivades de la coordinació tècnica.  

PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en la branca del coneixement de ciències socials. i/o de l’educació 

(grau o llicenciatura o diplomatura en pedagogia, psicologia, educació social, ciències de 
l’educació....) 

- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional). 
- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. Des del servei caldrà recollir indicadors en 

documents digitals de formats diferents, gestionar xarxes socials i fer  de forma contínua 
recerques a la xarxa. 
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- Tenir un mínim d’experiència professional d’un any en la coordinació d’equips. Haurà de 
tenir experiència i capacitat en lideratge i organització d’equips, habilitats de comunicació, 
escolta activa i organització.  

- Tenir experiència professional de mínim dos anys en treball en equip i treball grupal així 
com formació en educació emocional ha impartit la formació.  

- Tenir coneixement de la realitat juvenil de Barcelona, de l’organització de l’Ajuntament i  
dels recursos i serveis municipals per a joves. 

- Experiència en intervenció educativa adolescents i/o amb famílies o figures que exerceixin 
el rol parental amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional en aquest àmbit, 
acreditat per certificat de l’empresa o empreses contractants). 

Servei d’educació social 
S’estima que, per a la correcta prestació del servei per a cada punt de prestació caldrà un 
mínim de 30h setmanals de servei d’educació. 
L’horari del servei d’educació social s’organitzarà cobrint un mínim de quatre matins i quatre 
tardes en coherència tant a l’horari d’obertura i atenció del servei com al desenvolupament de 
les seves funcions. 
 

 
FUNCIONS: 

 Realitzar les entrevistes de primera acollida d’escolta i atenció individual adolescents fent 
la valoració de la demanda, derivant o oferint recursos, activitats que puguin ser d’interès 
per la demanda, oferint sessions per treballar aspectes educatius o proposant el traspàs a 
la professional de psicologia. 

 Coordinar i treballar de forma conjunta amb el/la professional de psicologia del punt tant 
pel que fa a l’atenció individual com a la grupal conjunta. 

 Planificar, programar, preparar, executar i avaluar tallers i activitats grupals d’acord amb 
els interessos i necessitats dels joves. 

 visita. 

 Participar activament en la creació del catàleg d’activitats i/o tallers dels Punts “Aquí 
t’escoltem”, conjuntament amb la resta de professionals dels diferents punts. 

 Planificar, programar, preparar, executar i avaluar els Espais Pròpolis descrits a la clàusula 
7 d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

 Donar suport i impulsar altres activitats o projectes relacionats amb l’adolescència de 
l’equipament  i/o del territori, en funció de les directrius del Departament de Joventut. 

 Participar en l’elaboració o revisió del projecte integral vertebrador de l’equipament (PIVE) 
descrit al Pla d’Equipaments i Serveis 2018-2028, incorporant la mirada emocional de la 
persona jove.  

 Col·laborar amb els professionals dels serveis juvenils (JIP, PIJ) del districte, donant suport 
a activitats o tallers de temàtiques i metodologies pròpies dels Punts “Aquí t’escoltem”.  

 Fer difusió del Punt “Aquí t’escoltem”: creació i distribució de cartelleria, mailing a 
professionals i serveis, dinamització de xarxes socials i grups de Whatsapp, trobades 
informatives amb adolescents i/o professionals. 

 Gestionar la documentació del servei: recollida d’indicadors mensuals i informes 
trimestrals, memòria fotogràfica, gestió d’inscripcions. 

 Gestionar el pressupost mensual: recull i traspàs de facturació amb l’administració del 
Servei, cerca i contractació de talleristes, compres de material. 
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 Participar en les reunions de coordinació del propi equipament, amb el departament de 
Joventut, amb el districte, amb talleristes, amb serveis externs, amb l’equip SAIF al 
complet o en subequips. 

 Actualització banc recursos d’entitats i serveis del territori relacionats amb l’objecte del 
contracte de forma i coordinada amb els Punts d’Informació Juvenil , PIJ del territori,... 

 

PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en educació social 
- Experiència de treball educatiu amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional 

en aquest àmbit, acreditat per certificat de l’empresa o empreses contractants). 
- Formació en “Treball en equip” i “Treball grupal”(un mínim de 20h de formació específica, 

acreditada mitjançant certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 
- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. 
- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional) 
- Experiència en actualització i gestió de xarxes socials. 

Servei de psicologia 
S’estima que per a la correcta prestació del servei per a cada punt de prestació caldrà un 
mínim de 18 h setmanals de servei de psicologia. 
L’horari del servei de psicologia en l’ATE s’organitzarà cobrint un mínim de dues matins (4 
hores) i dues tardes (4 hores) en coherència tant a l’horari d’obertura i atenció del servei com 
al desenvolupament de les seves funcions.  Les hores de reunions internes del SAIF (equip, 
supervisió,...) s’hauran d’organitzar en un tercer matí (2 hores). 
 

FUNCIONS: 

 Realització d’entrevistes d’assessorament individual a adolescents: Preparació de les 
sessions (enfocament, objectius, estratègies, materials, tècniques) i seguiment (trucades, 
whatsapp). 

 Derivar  i/o acompanyar dels i les adolescents a altres serveis. 

 Planificar, programar, executar i avaluar activitats grupals (espais compartim) amb 
objectius i metodologia propis de la seva disciplina, conjuntament amb el professional 
d’educació social.  

 Coordinar i treballar de forma conjunta amb el/la professional de l’educació social del punt 
tant pel que fa a l’atenció individual com a la grupal conjunta. 

 Planificar, programar, preparar, executar i avaluar els Espais Pròpolis descrits a la clàusula 
7 d’aquest plec de prescripcions tècniques. 

 Realitzar la documentació de l’atenció individual: recollida d’indicadors mensuals i  
realització dels informes trimestrals; recollida de dades i organització base de dades dels 
adolescents atesos (obertura, actualització i tancament d’expedients), entre d’altra gestió 
documental que sigui necessària per el seguiment i avaluació del seguiment individual. 

 Gestionar l’agenda d’assessoraments  i calendari de sessions; enviament  de recordatoris 
de visita. 

 Participar en reunions de coordinació: del propi equipament, amb el districte, el 
Departament de Joventut, amb professionals i serveis externs, amb l’equip SAIF al complet 
o en subequips. 

 Participar en les trobades informatives i/o activitats de difusió del servei  amb adolescents 
i/o professionals així com donar suport en la dinamització de xarxes socials. 
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 Actualitzar el banc recursos d’entitats i serveis del territori de forma conjunta  i coordinada 
amb els Punts d’Informació Juvenil , PIJ del territori,... 

 Participar en l’elaboració o revisió del projecte integral vertebrador de l’equipament (PIVE) 
descrit al Pla d’Equipaments i Serveis 2018-2028, incorporant la mirada emocional de la 
persona jove.  

 

PERFIL PROFESSIONAL: 
- Graduat universitari en psicologia 
- Experiència de treball psicològic amb adolescents (1 mínim d’un any de treball professional 

en aquest àmbit, acreditat per certificat de l’empresa o empreses contractants). 
- Formació en “Treball en equip” i “Treball grupal”(un mínim de 20h de formació específica, 

acreditada mitjançant certificat de l’organisme que ha impartit la formació). 
- Coneixements informàtics a nivell d’usuari. 
- Català i Castellà parlat i escrit (nivell C o B2 internacional) 
- Experiència en actualització i gestió de xarxes socials. 
 

Tot i que la selecció dels professionals correspon a l’adjudicatari caldrà tenir en compte la 
següent recomanació en la selecció de nous professionals:  
 

 Les edats de les persones que exerceixen tant en el servei d’educació social  com en el de 
psicologia als Punts “Aquí t’escoltem “puguin no sobrepassar els 35 anys ja que per les 
funcions assignades a aquestes figures es considera que han poder connectar  des de 
l’experiència professional i personal amb les necessitats del/les adolescents, per garantir 
l’adequació dels serveis ofertats a les seves necessitats i  demandes. 

 
Altres professionals 
Igualment, caldrà proveir dels especialistes i talleristes necessaris pel desenvolupament de la 
programació que el servei vagi desenvolupant (clàusula 6.5.2 del present Plec de Prescripcions 
Tècniques). 
 
*L’adjudicatari haurà de presentar les acreditacions documentals al Departament de Joventut 
que demostrin el compliment dels perfils professionals descrits. 
 
*En cas de substitució, l’adjudicatari haurà d’assegurar les mateixes característiques en relació 
al perfils professionals descrites anteriorment.  
 

11.6 PLA DE FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS 
 

Correspon a l’empresa adjudicatària les funcions de reciclatge, formació permanent, supervisió 
i suport tècnic del seu personal que garanteixi una prestació del servei eficient i de qualitat.  
 

En aquest sentit, les empreses adjudicatàries, comunicaran anualment a l’Ajuntament els plans 
formatius previstos adreçats al reciclatge i la formació continuada dels professionals, i 
acreditaran el compliment de les propostes de millora presentades en la seva oferta. 
 

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a facilitar als seus treballadors/es la formació 
complementària necessària per a desenvolupar les seves tasques de forma excel·lent i 
adaptada a les necessitats dels adolescents i les famílies a qui va destinat el SAIF.  
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Serà responsabilitat de l’adjudicatària que tots els professionals que formen part del SAIF 
coneguin les tècniques adients per a complir les funcions del servei i evitar males praxis. Així 
caldrà que tots els professionals hagin estat formats en funció de la seva tasca i de manera 
específica en aspectes com l’educació emocional, l’acompanyament a l’adolescència, a les 
famílies, l’atenció a la diversitat (de gènere, funcional...)..  
 

L’empresa adjudicatària també haurà de garantir que es disposi i estigui a l’abast de tot l’equip 
de professionals de material bibliogràfic tècnic de consulta , revistes i webs en relació als 
temes exposats en aquest apartat. 
 

CLAUSULA 12. INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL SERVEI 
 

L’Ajuntament estarà sempre informat de qualsevol incidència significativa que afecti al 
seguiment del servei:  perfils dels/les  usuaris/es del servei, canals d’entrada, relació amb 
altres serveis, tipus de propostes formatives, valoració del servei per part dels usuaris/es i dels 
professionals, temps d’espera dels assessoraments individuals, canvis de professionals... 
 

El seguiment del funcionament s’establirà periòdicament entre la direcció del servei i la 
persona responsable municipal del contracte del Departament de Joventut. Es realitzarà mínim 
una reunió mensual amb la tècnica referent del Departament de Joventut i la direcció del SAIF. 
 

Els informes i memòries s’hauran de lliurar preferentment en suport informàtic, en arxius de 
tractament de text o en format obert (modificable). 
 

Els indicadors mensuals, informes trimestrals i memòria anual del servei, han de servir per a 
realitzar un anàlisi que aporti informació, per a la millora constant del servei, així com, per 
tenir informació sobre l’eficàcia i eficiència del servei en les diferents línies de treball. De la 
mateixa forma, aquest anàlisi ha de donar informació sobre els impactes i beneficis directes 
que l’atenció individual i grupal té sobre els i les adolescents i les famílies que s’atenen. 
 
Per aquest motiu, el SAIF haurà de planificar l’avaluació i anar introduint els mecanismes 
necessaris per a poder tenir dades directes en relació al impacte en els adolescents i famílies 
que ha atès. 

12.1 INDICADORS QUANTITATIUS DE PERIODICITAT MENSUAL 
 

S’hauran d’enviar mensualment al Departament de Joventut, no més tard del dia 5 del mes 
següent. A principi del contracte s’establirà el format per recollir-lo i lliurar-lo. 

12.1.1  Indicadors Centre per a Famílies 
 

Pel que fa a l’assessorament individual/familiar els següents indicadors: 
 

- Número de primeres acollides concertades 
- Número de primeres acollides realitzades 
- Número de assessorament individual /familiar concertat pel servei educatiu 
- Número de assessorament individual /familiar realitzat pel servei educatiu 
- Número de assessorament individual /familiar concertat pel servei de psicologia 
- Número de assessorament individual /familiar realitzat pel servei de psicologia 
- Número d’expedients oberts 
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- Número d’expedients tancats i motiu de tancament 
- Número de famílies diferents ateses 
- Perfil dels participants (edat, gènere, procedència...) 
 

Pel que fa a les accions de formació els indicadors següents: 
 

- Nombre d’accions de formació proposats 
- Nombre d’accions de formació desenvolupats  
- Nombre de participants a cada acció de formació 
- Lloc de realització de les accions de formació 
- Professionals que organitzen/realitzen 
- Perfil dels participants (edat, gènere, procedència...) 
 

Pel que fa als espais compartim es lliuraran aquests indicadors: 
 

- Nombre de sessions d’espais compartim, proposats 
- Nombre de sessions d’espais compartim desenvolupats  
- Nombre de participants per espai compartim 
- Nombre de participants per  cada sessió 
- Professionals que organitzen/realitzen 
- Perfil dels participants (edat, gènere, procedència...) 
 

12.1.2  Indicadors Punts “Aquí t’escoltem” 
 

Pel que fa a l’assessorament individual els següents indicadors: 
 

- Número de primeres acollides concertades 
- Número de primeres acollides realitzades 
- Número de assessorament individual concertat pel servei educatiu 
- Número de assessorament individual realitzat pel servei educatiu 
- Número de assessorament individual concertat pel servei de psicologia 
- Número de assessorament individual realitzat pel servei de psicologia 
- Número d’expedients oberts 
- Número d’expedients tancats i motiu de tancament 
- Número d’adolescents diferents ateses 
- Perfil dels participants(edat, gènere, procedència...) 
 

Pel que fa a l’activitat grupal els indicadors següents: 
 

- Nombre de tallers/activitats proposats 
- Nombre de tallers/activitats desenvolupats  
- Nombre de participants a cada taller/activitat 
- Lloc de realització dels tallers/activitats 
- Professionals que organitzen/realitzen 
- Perfil dels participants (edat, gènere, procedència...) 
 

Pel que fa als espais compartim es lliuraran aquests indicadors: 
 

- Nombre de sessions d’espais compartim, proposats 
- Nombre de sessions d’espais compartim desenvolupats  
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- Nombre de participants per espai compartim 
- Nombre de participants per  cada sessió 
- Professionals que organitzen/realitzen 

Perfil dels participants (edat, gènere, procedència...) 

12.1.3  Indicadors Espai Pròpolis 
 

Pel que fa a les Jornades de formació: 
 

- Jornades de formació realitzades i temàtica 
- Número d’hores 
- Número de participants 
- Professionals que organitzen 

 

Pel que fa als Diàlegs ATE: 
 

- Diàlegs ATE realitzats 
- Número d’hores 
- Número de participants 
- Professionals que organitzen 
- Perfil dels participants 
 

Pel que fa als espais pròpolis als espais joves: 
 

- Nombre de sessions d’espais pròpolis desenvolupats  
- Nombre de participants 
- Professionals que organitzen/realitzen 
- Perfil dels participants 
 

12.2 INDICADORS QUALITATIUS DE PERIODICITAT TRIMESTRAL (INFORME TRIMESTRAL) 
 

Relat de l’índex d’activitat desenvolupada en cadascuna de les funcions del servei. Els informes 
trimestrals es presentaran  cada trimestre segons calendari escolar , la primera quinzena del 
trimestre següent.   
 
 

12.2.1  Informe trimestral/indicadors qualitatius relatius al Centre per a Famílies amb 
adolescents 
 

S’haurà de fer un relat valorant l’activitat desenvolupada durant el trimestre, tenint en compte 
els següents punts:   
1. Atenció individual:  fer un relat breu, senyalant els punts forts i febles, de com s’ha portat 

a terme els processos amb les famílies, a partir de les següents dades: 
- Nº de famílies diferents atesos 
- Nº d’entrades (casos nous) 
- Nº de tancaments i especificar si es tanca amb derivació 
- Nº d’atencions programades 
- Nº d’atencions realitzades 
- Nº d’atencions cancel·lades 
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2. Accions de formació:  En aquest apartat s’han de contemplar les diferents activitats de 
formació del catàleg d’activitats que s’han fet tant al Centre per a Famílies amb 
adolescents com a fora, fent una descripció molt breu, en una o dues línies de l’objectiu o 
continguts de l’activitat. Indicant durada, número de sessions, hores sessió, lloc de 
realització, número de participants i professionals que han organitzat i executat. Recollir 
breument els aspectes a destacar en la seva realització. 
Pel que fa a les activitats suspeses, exposar el motiu. 
 

3. Espais Compartim:  relatar els diferents espais compartim, fent una descripció molt breu, 
en una o dues línies de l’objectiu o continguts de l’activitat. Indicant durada, número de 
sessions, hores sessió, lloc de realització, número de participants, i professionals que han 
organitzat i executat. Recollir breument els aspectes a destacar en la seva realització. 
 

4. Espais Pròpolis:  relatar els diferents espais pròpolis (jornades professionals, diàlegs ATE...), 
fent una descripció molt breu, en una o dues línies de l’objectiu o continguts de l’activitat. 
Indicant durada, número de sessions/hores, lloc de realització, número de participants, i 
professionals que han organitzat i executat. Recollir breument els aspectes a destacar en la 
seva realització. 
 

5. Coordinació: En aquest apartat s’ha d’exposar les diferents reunions que s’han realitzat 
(coordinació interna, externa, reunions de difusió del servei, relacions externes) de forma 
general. Senyalar les hores dedicades a cada tipus de reunió, l’objectiu  i si hi ha algun 
aspecte important, nou, a millorar en relació a aquestes. 

 

6. Valoració general:  valoració molt breu del trimestre, senyalant els aspectes rellevants del 
trimestre, així com les millores realitzades o no durant el trimestre. 
En aquest apartat s’hauran d’incorporar els resultats dels qüestions de valoració que s’han 
passat en finalitzar l’atenció tant de l’atenció individual, accions formatives, espais 
compartim i espais pròpolis. 
 

7. Propostes de millora: Realitzar propostes de millora en relació a l’acció del Centre per 
família en coherència a la valoració general. 

 

12.2.2  Informe trimestral/indicadors qualitatius relatius als Punts “Aquí t’escoltem” 
 

Fer un relat valorant l’activitat desenvolupada a cada Punt “Aquí t’escoltem” durant el 
trimestre, contemplant com a mínim els següents punts:   
 

1. Atenció individual:  fer un relat breu, de com s’ha portat a terme els processos amb els 
adolescents (número de sessions, compromís, gestió agenda, punts forts i febles.. 
- Nº d’adolescents diferents atesos 
- Nº d’entrades (casos nous) 
- Nº de tancaments i especificar si es tanca amb derivació 
- Nº d’atencions programades 
- Nº d’atencions realitzades 
- Nº d’atencions cancel·lades 
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2. Atenció grupal (activitats/tallers):  En aquest apartat s’haurà de valorar el funcionament de 
les activitats i tallers del catàleg que s’han realitzat, en el equipament o estan ubicats o a 
altres entitats i serveis així com activitats a l’espai jove o al territori en les que s’ha 
col·laborat. Fer una descripció molt breu, en una o dues línies de l’objectiu o continguts de 
l’activitat. Indicant durada, número de sessions, hores sessió, lloc de realització, número 
de participants i professionals que han organitzat i executat. Recollir breument els 
aspectes a destacar en la seva realització. 
Pel que fa a les activitats suspeses, exposar el motiu. 
 

3. Espais Compartim:  relatar els diferents espais compartim, fent una descripció molt breu, 
en una o dues línies de l’objectiu o continguts de l’activitat. Indicant durada, número de 
sessions, hores sessió, lloc de realització, número de participants, i professionals que han 
organitzat i executat. Recollir breument els aspectes a destacar en la seva realització. 

 

4. Espais Pròpolis:  relatar els diferents espais pròpolis (a l’espai jove, diàlegs ATE), fent una 
descripció molt breu, en una o dues línies de l’objectiu o continguts de l’activitat. Indicant 
durada, número de sessions/hores, lloc de realització, número de participants, i 
professionals que han organitzat i executat. Recollir breument els aspectes a destacar en la 
seva realització. 
 

5. Coordinació: En aquest apartat s’ha d’exposar les diferents reunions que s’han realitzat 
(coordinació interna, externa, reunions de difusió del servei, relacions externes) de forma 
general. Senyalar les hores dedicades a cada tipus de reunió, l’objectiu  i si hi ha algun 
aspecte important, nou, a millorar en relació a aquestes. 

 

6. Valoració general:  valoració molt breu del trimestre, senyalant els aspectes rellevants del 
trimestre, així com les millores realitzades o no durant el trimestre. 
En aquest apartat s’haurà d’incorporar els resultats dels qüestions de valoració que s’han 
passat en finalitzar l’atenció tant de l’atenció individual, atenció grupal, espais compartim i 
espais pròpolis. 

 
7. Propostes de millora: Realitzar propostes de millora en relació al Punt “Aquí t’escoltem”. 
 

12.3 MEMÒRIA ANUAL DEL SERVEI 
 

La memòria anual del servei haurà de contemplar, com a mínim, els apartats que 
s’especifiquen. 
 

- Els Punts “Aquí t’escoltem”: anàlisi qualitativa i quantitativa de les seves funcions 

d’assessorament individual i confidencial, d’atenció grupal i espais compartim. 

- El Centre per família: anàlisi qualitativa i quantitativa de les seves funcions d’escolta i 

acompanyament emocional, de formació (catàleg d’activitats de formació, jornada 

famílies) i espais compartim.  

- Els espais Pròpolis: anàlisi qualitativa i quantitativa dels diferents espais: Jornades de 

formació, Diàlegs ATE, Espais Pròpolis als Espais Joves. 

- Els serveis comuns: valoració de l’ajust del servei a les necessitats reals. 
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- La coordinació: la coordinació interna.  

- La coordinació externa amb els centres educatius, els districtes, el teixit associatiu, altres 

serveis d’atenció a les persones. Valoració general del servei: Atenció i resolució 

d’incidències. Definició de tendències. Objectius de millora i reptes de futur.  

*En aquest apartat s’hauran  d’incorporar els resultats, anàlisi dels qüestions de valoració 

que s’han passat en finalitzar l’atenció tant de l’atenció individual, accions formatives, 

espais compartim i espais pròpolis tant dels Centre per a Famílies amb adolescents com 

dels Punts “Aquí t’escoltem” 

 

Anualment es presentarà la memòria global del servei sobre els apartats descrits. La data de 
presentació serà establerta pel Departament de Joventut. A la finalització del contracte serà 
lliurada juntament amb l’última factura. 

CLAUSULA 13. MECANISMES DE SEGUIMENT, CONTROL I COORDINACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I L’ADJUDICATARI 

 

1. S’establirà una reunió mensual entre la direcció del servei i la tècnica referent del servei 
del Departament de Joventut. L’objectiu serà fer el seguiment tècnic del desenvolupament 
del servei. Aquesta reunió tindrà una periodicitat mínima mensual. 
 

2. S’establiran, a més a més, les reunions necessàries entre el Departament de  Joventut i 
l’empresa adjudicatària per al seguiment de l’execució del contracte que com a mínim es 
faran, 2 reunions anuals. 
 

3. En qualsevol moment durant la vigència del contracte, el /la tècnic del Departament de 
Joventut podrà convocar una reunió en el lloc de prestació del servei per tal de comprovar-
ne el correcte desenvolupament. 
 

4. L’empresa adjudicatària elaborarà i presentarà la documentació de seguiment del 
contracte en la forma i manera i en els terminis que fixi el Departament de Joventut. Com 
a mínim haurà de presentar la documentació descrita en aquest plec (catàlegs 
d’activitats/tallers, programacions trimestrals, indicadors mensuals, informes trimestrals, 
memòria anual, qüestionaris de valoració, informe jornada matinal...)  

 
5. L’empresa adjudicatària elaborarà i presentarà la taula de moviments del personal adscrit 

al servei (un cop a l’any i cada cop que es produeixi un canvi),  
 

6. L’empresa adjudicatària haurà de presentar la facturació mensual 
 

7. L’empresa adjudicatària haurà de facilitar l’auditoria limitada corresponent a la gestió del 
servei juntament amb els comptes anuals per a presentar els quals s’utilitzarà el mateix 
model presentat per la valoració del servei i per la presentació de l’oferta econòmica 
desglossada feta per l’entitat o empresa adjudicatària. Aquests documents hauran de ser 
lliurats al referent municipal del contracte dins el primer semestre de l’any següent a 
l’exercici auditat. 
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CLAUSULA 14. BENS I ESPAIS 
 

L’Ajuntament cedirà el material que es relaciona en l’annex 3. Igualment, els professionals dels 
punts “Aquí T’Escolem” disposaran en els equipaments dels districtes on prestin els seus 
serveis, d’un espai per poder realitzar les activitats i formacions grupals com les intervencions 
individuals.  
 

L’adjudicatari dotarà al Centre  per famílies amb  2 telèfons mòbils amb veu i dades, un pel 
servei de direcció i l’altre a disposar pels professionals del Centre per a Famílies.  
 

També correspondrà a l’adjudicatari dotar d’un telèfon mòbil amb veu i dades a cada un dels 
professionals dels punts ““Aquí t’escoltem”.”. 
 

El Centre per a Famílies disposa de 9 ordinadors portàtils, de l’Ajuntament, i l’adjudicatari en 
farà el manteniment. En relació a la impressora SHARP 6000072879 amb núm. de sèrie 
65003236, l’adjudicatari assumirà el cost del tòners d’aquesta en el moment que finalitzi 
l’actual contracte de manteniment, (actualment a càrrec de l’Ajuntament i vigent fins el 
31d’agost del 2020). 
 

L’adjudicatari dotarà amb  1 ordinador portàtil a cada professional dels punts “Aquí 
t’escoltem”. Els ordinadors hauran de tenir les següents característiques mínimes: 12’,8GB de 
RAM, 500GB i hauran de ser adequats per ser maquetats per l’IMI, per tant abans de la seva 
adquisició s’haurà de coordinar amb l’IMI. Aquests ordinadors seran retornats a l’Ajuntament 
de Barcelona al finalitzar el contracte. 
 

Tot aquell material que es trobi inclòs en la valoració de les propostes d’adjudicació, quedarà 
en propietat de l’Ajuntament de Barcelona, una vegada finalitzi el contracte que regula el 
present plec.  
 

Usaran o locals patrimoni de l’empresa o espais municipals prèvia sol·licitud i autorització d’ús. 
 

CLAUSULA 15. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE 

15.1 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 

El contractista es considera, a efectes d’aquest contracte, encarregat del tractament en els 
termes establerts per la vigent normativa de protecció de dades personals.  
El contractista s'obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en virtut 
de l’execució del contracte, d'acord amb les instruccions dictades per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 

El contractista no podrà aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingui 
accés amb finalitats diferents a les de l’objecte del contracte i necessàries per a la seva 
execució. Tampoc podrà comunicar-les a tercers, ni tan sols per a la seva conservació. 
 

Les dades a les quals té accés l’adjudicatari estan incloses en el/s fitxer/s municipal/s que 
consta/en a continuació el qual està/ estan registrat/s a l’autoritat competent (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) per l’Ajuntament de Barcelona. Les mesures de seguretat que 
haurà d’aplicar l’adjudicatari són les associades al nivell de les dades que consten a 
continuació. 
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Nivell de 
seguretat 
 

Tractament o 
fitxer 

Accés a les dades 
per part del 
subcontractista 

Altres obligacions 
Tractament de 
dades fora dels 
locals 

Alt Sistemes 
d’Informació 
d’Acció social 

No X Lliurar copia del 
nomenament dels 
responsable de 
seguretat de 
l’adjudicatari 

X Autoritzar el 
tractament de les 
dades fora dels 
locals o en 
dispositius 
mòbils. 

 
1) La subcontractació està regulada en una clàusula específica del plec, que n’estableix les 
condicions, per tant a la taula només es determina si, cas d’existir, el subcontractista pot 
tenir  o no accés. 
Correspon a l’Ajuntament de Barcelona, la resolució dels procediments d’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que puguin exercir els titulars de dades de caràcter 
personal. 
 

1.- L'adjudicatari està obligat a guardar secret en relació a les dades de caràcter personal a les 
quals tingui accés en virtut d’aquest contracte, obligació que subsistirà, fins i tot després de la 
finalització de la relació contractual. 
 

Així mateix, l'adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals 
hagi tingut coneixement en ocasió del present contracte i que corresponguin, o bé a dades de 
caràcter personal o a dades identificades com a confidencials per motius de seguretat. 
 

En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades, 
informacions i documentació, les persones estrictament imprescindibles per al 
desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec, que hauran d’estar informades 
del caràcter confidencial i reservat de les dades, i del deure de secret als quals estan sotmeses, 
i l’adjudicatari serà responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del seu 
personal. Així mateix, s’obliga a realitzar la formació necessària al personal al seu càrrec que 
tingui accés a les dades personals, garantint el compliment de les obligacions derivades de la 
normativa de protecció de dades. 
 

2.- El contractista està obligat a implantar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés 
per l’execució del contracte, i haurà de garantir que no es produeixin alteracions, pèrdues, 
tractaments o accessos no autoritzats, tenint en compte I' estat de la tecnologia, la naturalesa 
de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 

Les mesures de seguretat a implantar són les que corresponguin segons el nivell de seguretat 
dels fitxers que s’estableix en l’apartat anterior, i són d'aplicació als fitxers, centres de 
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament 
de les dades en els termes que estableix el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 
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15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En cas que la 
normativa estableixi noves mesures de seguretat, el contractista i estarà obligat a la seva 
implantació. 
 

L’adjudicatari tindrà a disposició dels tècnics municipals còpia de les mesures de seguretat 
aplicades (document de seguretat de l’adjudicatari). 
 

El contractista té prohibit incorporar les dades a d’altres sistemes o suports sense autorització 
expressa. 
 

El contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma immediata, 
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la 
integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal.    
 

3.- L'Ajuntament de Barcelona podrà verificar que l'adjudicatari té implantades les mesures 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.  
 

4.- Durant la vigència del contracte l'adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada objecte de 
tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

5.- Una vegada executat el contracte, l'adjudicatari haurà de retornar a l’Ajuntament de 
Barcelona, d'acord amb allò que s'estableixi legalment o les indicacions que en aquell moment 
li transmeti aquest Ajuntament, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de 
tractament per part d'aquell durant la seva vigència, juntament amb els suports o documents 
en que consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de les dades es durà a terme en el 
format i els suports utilitzats per l’adjudicatari per al seu emmagatzematge. 
 

En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles, 
l’adjudicatari haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el 
tractament en tant en quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

6. L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades 
 

15.2 DRETS D’IMATGE 
 

La representació externa, tant a efectes de relació amb entitats, institucions, organismes, 
persones, etc., públiques i privades, com amb els mitjans de comunicació, correspon a 
l’Ajuntament de Barcelona. L’incompliment d’aquest punt donarà lloc a les corresponents 
sancions, independentment dels aspectes penals, en el cas que l’adjudicatari s’atribueixi 
funcions que no li són pròpies.  
 

La titularitat de la documentació derivada de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre 
tipus de contingut, adreçada a destinataris individuals o col·lectius, públics o privats i que 
l’adjudicatari elabori en alguna de les fases del desenvolupament del Projecte derivat de la 
seva gestió a partir del contracte de prestació de serveis, correspon a l’Ajuntament.  
 
A tota la documentació hi constarà obligatòriament aquesta titularitat municipal, amb 
l’estructura, contingut i anagrama que els serveis del propi Ajuntament estipulin. Igualment, i 
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també a partir del dictamen tècnic, s’especificarà en la documentació elaborada que 
l’adjudicatari realitza la gestió tècnica del contracte.  
 

S’entén que el mateix plantejament respecte a la titularitat de la documentació s’aplicarà quan 
aquesta s’elabori per qualsevol altre mitjà (audiovisual, digital o de qualsevol altre tipus). La 
titularitat correspondrà únicament a l’adjudicatària quan aquest s’adreci a l’Ajuntament per 
fer-li arribar els preceptius informes interns del desenvolupament del Projecte. 
La difusió de dades i documents relatius al servei amb finalitat formatives o divulgatives per 
part de l’empresa adjudicatària, s’hauran de comunicar i hauran de ser acordats amb l l’Àrea 
de Drets Socials, Justícia global, Feminismes i LGTBI . L’empresa adjudicatària haurà de 
comunicar i acordar amb l’Ajuntament les iniciatives que afectin a la difusió d’informació sobre 
el servei. 
 

En el cas de captar o enregistrar imatges dels adolescents i joves participants dels serveis 
objecte d’aquest contracte, l’adjudicatari haurà d’obtenir i recopilar les autoritzacions de 
cessió de drets d’imatge pertinents, per tal que les imatges es puguin fer servir en qualsevol 
suport de comunicació, tant offline com online.  
 

CLAUSULA 16. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS 
 

Sempre i quan es torni a convocar un nou procediment obert per a la gestió del Servei per 
Adolescents i Famílies  un cop finalitzat el present contracte i, si és el cas, la pròrroga, en cas 
que es doni la circumstància que l’adjudicació del nou contracte s’efectua a una altra empresa 
diferent de la que havia estat adjudicatària fins aquell moment, el contractista que finalitzi el 
contracte i la nova empresa adjudicatària realitzaran un traspàs d’informació, de funcionament 
i organització del Servei per Adolescents i Famílies en el termini de quinze dies previs a l’inici 
de la nova prestació. Aquest traspàs també inclourà la gestió de les dades.  
  
El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona supervisarà i ordenarà aquest 
traspàs d’informació per tal que s’efectuï correctament i no repercuteixi negativament en les 
persones ateses pel servei. 
 

 
 
 
 


