
 
 

 
 
 
 
 
 

Treballem perquè els nens només siguin nens 

           A través del programa CaixaProinfància  

              lluitem contra la pobresa infantil. 

 
  
 



CaixaProinfància  
 
1.- Objecte. L’ objecte del programa és contribuir a la lluita per a l’ eradicació de la 
pobresa infantil en l’ àmbit de grans ciutats d’Espanya, on es situen les majors 
bosses de pobresa, i així, prevenir el risc de fractura social i sensibilitzar i 
mobilitzar el conjunt de la societat. L’ àrea de municipis que entren dintre del 
programa pertanyen a l’ àrea metropolitana de Barcelona.  
 
Els ajuts estan adreçats a pal·liar la situació econòmica precària de les famílies, 
afavorir els processos d’ integració social dels menors en risc d’ exclusió social i 
les seves famílies, cobrir-ne les necessitats bàsiques vitals i fomentar-ne el 
desenvolupament com a persones. Hi ha dos tipus d’ ajut: Béns i serveis.  
 
2.- Abast i definicions:  
 
 Alimentació i higiene infantil. S’ adreça a menors entre 0 i 36 mesos i es tracta 
d’ un ajut per a la compra de productes d’ alimentació i productes higiènics per a la 
primera infància.  
 
 Ulleres I audiòfons. S’ adreça a menors entre 3 i 16 anys i es tracta d’ un ajut per 
a l’ adquisició d’ ulleres.  
 
Equipament escolar ( roba i material escolar ). S’ adreça a menors entre 3 i 16 
anys i es tracta d’ un ajut per a l’ adquisició de roba escolar i material escolar.  
 
Ajuts adreçats a la prestació de serveis a menors:  
 
Ajuts adreçats per al suport psicològic, desenvolupament del menor i 
teràpies familiars. S’ adreça a menors entre 3 i 16 anys i es tracta d’ ajuts per al 
tractament psicològic de nens amb problemes de rendiment escolar, afectivitat, 
desestructuració familiar, etc., abordant el conjunt de la família en els casos en què 
sigui necessari. La unitat de servei s’ entén com una consulta individual o familiar 
feta per un psicòleg titulat d’ una durada aproximada d’ una hora. Tipus d’ ajuda :  
 

 



 
 Atenció psicològica personal i familiar. Consultoria puntual vinculada a les 

necessitats d’orientació i diagnòstic 3-16 anys.  

 Teràpia psicosocial contínua. Suport psicològic i terapèutic Individual de  

3-16 anys.  
 Atenció terapèutica amb famílies: Orientació psicosocial a les famílies de 

3-16 anys  
 
 Ajut al reforç educatiu. S’ adreça a menors entre 6 i 16 anys i es tracta d’ ajuts 
adreçats a potenciar l’ aprenentatge i el rendiment escolar de l’ alumnat, millorar la 
integració social i facilitar la progressió en els estudis dels menors. Els tipus de 
reforç serà el següent:  
 

 Grup d’ estudi assistit : Suport a l’alumnat amb nivells i dificultats 
similars.de 6-16 anys ( grups de 3 a 5 nens)  

 
- Primària 1h per 4 dies a la setmana  
- Secundària 1,5h per 3 dies a la setmana  

 
 Atenció logopèdia: Acció centrada en el diagnòstic i tractament d’ alteracions del 
llenguatge i comunicació dels nens de 3 a 12 anys. Grups de 3 nens : de 3 a 9 
anys i de 9 a 12 anys  
 
 Ajut de centres oberts com les activitats extraescolars.  
S’ adreça a menors d’ una edat compresa entre 3 i els 16 anys per tal d’ estimular i 
potenciar les seves habilitats socioculturals ( formació de noves tecnologies, 
formació cultural, realització d’ activitats esportives del menor) amb l’ objectiu de 
conciliar la vida familiar i laboral del pare, mare o representant legal del menor.  
(De 8 a 10 nens per grup)  
 Colònies i campaments. Ajudes destinades a famílies amb nens entre els 3 i 16 
anys d’ edat per tal de facilitar la seva participació a colònies o campaments 
allunyats del seu entorn habitual. Activitats de temps lliure en règim intensiu i 
pensió complerta, en dies consecutius i en períodes de vacances .  
 
De 6 a 16 anys . (De 8 a 10 nens per grup)  
 Casals d’ estiu o activitats lúdic-educatives en períodes estiuencs. Ajudes 
destinades a famílies amb nens de 3 a 16 anys d’ edat per tal de facilitar la seva 
participació en activitats com colònies urbanes/ activitats lúdic-educatives en 
períodes estiuencs o no lectius. Grups de 8 a 10 nens.  

 



3.- Guies  
Els criteris econòmics per a identificar la situació econòmica de la família, seran els 
següents : conèixer el número de membres de la unitat familiar i els seus ingressos 
totals i si té dictamen de NESCD per part de Serveis Socials. L’ indicador públic de 
renda a efectes múltiples ( IPREM) estableix el llindar econòmic de referència per a 
les famílies que es vulguin acollir al programa.  
 
4.- Responsabilitats.  
La psicopedagoga del centre és la persona referent i que s’ ocupa dels tràmits i de 
la supervisió del funcionament. Revisa el pla de treball del reforç educatiu , del 
psicològic i assisteix a les famílies amb el responsable de Càrites Sant Feliu. Es 
tracta de donar i repartir els ajuts segons les necessitats de cada família.  
 
5- Execució :El programa es duu a terme a la nostra escola des de l’ octubre del 
2.007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                             


