CENTRE OBERTS AL MUNICIPI DE SANT VICENÇ DELS
HORTS
CENTRE OBERT MUNICIPAL EL QUIJOTE

1.- MARC LEGAL.
El Centre Obert per a infants i adolescents és un servei diürn que s’inscriu dins del
marc d’actuació del serveis socials d’atenció primària establert per la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, dels serveis socials i el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en
matèria de serveis i assistència social.
La Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la Infància i
Adolescència, estableix a l’article 103 que els serveis socials han de valorar
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau , les mesures i els recursos
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc.
A l’article 104 de la Llei estableix les mesures que es poden establir un cop valorada la
situació de risc, i entre aquestes preveu l’atenció al Centre Obert.

2.- DEFINICIÓ.
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Els Centres Oberts són serveis diürns, emmarcats dins la Xarxa de Serveis Socials
d’Atenció Primària, que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que
donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i esbarjo, i
desenvolupen tasques compensatòries de les deficiències socioeducatives de les
persones ateses.
3.- OBJECTIUS
3.1 Generals:
- Desenvolupament personal i integració social
- Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de rics
- Compensar dèficits socioeducatius.
- Adquisició d’aprenentatges.
3.2 Funcions:
- Acolliment i convivència.
- Atenció individual i en grup.
- Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
- Coordinació amb l’atenció primària per al treball familiar.

4.- ACCÉS AL SERVEI DEL CENTRE OBERT MUNICIPAL EL QUIJOTE.
1.- L’accés serà a partir de la derivació de Serveis Socials de l’Ajuntament, qui tenen la
responsabilitat d’establir les prioritats de l’ingrés, no obstant prèvia autorització de
serveis socials es podran incorporar nens/nenes a petició dels professionals que
realitzen la seva activitat en el centre obert municipal.
2.- Tant les altes com les baixes del recurs es realitzaran prèvia coordinació entre el
referent de serveis socials i el responsable del centre.
5.- CAPACITATS I GRUPS D’EDAT
El centre obert està adreçat prioritàriament a la població entre 3-4 i 14 anys, que podrà
ampliar-se a usuaris d’altres edats. La capacitat inicial serà de 40 usuaris a atendre al
llarg de la setmana.
Hi ha els següents grups:
- Grup petits: Cursen p-4 i p-5. Educació infantil. Capacitat màx. 10.
- Grup infantil: Cursen: 1er i 2 on Educació Primària. Capacitat màxima 10.
- Grup mitjans: Cursen: 3er i 4rt Educació primària. Capacitat màxima 10.
- Grup grans: Cursen: 5è i 6è Educació primària. Capacitat màxima 10.
6.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.
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A) Condicions generals de la prestació del servei.
-

El servei ofereix als usuaris activitats d’aprenentatge, educatives i de lleure.

-

El servei es presta del mes de setembre a juliol.

-

L’activitat ordinària amb infants es fa entre els mesos d’octubre a juliol.

-

El mes de setembre s’efectua la preparació del curs i les entrevistes de
presentació i acollida a les famílies.

B) Personal adscrit:
1 Professional titulat en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o
educador social (pot ser homologat) que exerceix les funcions de coordinació, gestió i
programació.
1 Educador/a Social, realitza l’atenció als menors.
2 Integradors/es Socials, realitza l’atenció als.

C) Horaris:
Diari de dilluns a divendres:
- de 16.00 a 20 hores (permanència)
- de 16.00 a 16.30 hores (acollida)
- de 16.30 a 19.30 (atenció als menors)
Segons activitat algun dissabte.
Per al mes de juliol es podrà revisar l’horari.

D) Seguiment del Servei
Es celebren reunions per a la coordinació i seguiment del servei de forma periòdica.
Els professionals de Serveis Socials acompanyaran els professionals del Centre Obert
en les entrevistes puntuals que determinin els serveis socials municipals.

El Centre Obert Municipal El Quijote està ubicat en el barri de Sant Josep del municipi
de Sant Vicenç dels Horts i té relació directa amb les escoles dels barris propers,
principalment Escola Sant Josep i Escola Joan Juncadella
CENTRE OBERT CENTRO AMIGOS.
Donat que hi ha un elevant nombre d’infants i joves del municipi i en concret dels barris
de La Guardia, la Vinyala i altres que els limiten que no tenen al seu abast un centre
d’atenció socioeducativa en medi obert que puguin cobrir les seves necessitats i el
número de places existents en el municipi són insuficients per cobrir la totalitat de les
necessitats, per aquest motiu anualment es signa un conveni amb la Fundació Maria
Auxiliadora que mitjançant en Centre Obert Centro Amigos dona cobertura als menors
derivats d’altres barris.
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Per tal de poder realitzar el seguiment dels casos derivats al Centre Obert Centro
Amigos existeix una comissió formada per membres de la Fundació i del departament
de Serveis Socials que es reuneixen de forma periòdica on tractar temes vinculats al
funcionament i seguiment dels menors.

