QUÈ ÉS EL CENTRE OBERT MUNICIPAL?
Un espai de suport i acompanyament familiar
que depèn del Departament de Serveis
Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
A QUI VA ADREÇAT?
Als infants i les seves famílies, amb menors
d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys
inclosos.
Que requereixen d’un suport socioeducatiu
integral i més intensiu, des d'una mirada de
la Pedagogia Sistèmica que té en compte el
sistema d'origen, tant familiar com cultural.
Les derivacions es fan des de l’Equip Famílies
del Departament de Serveis Socials Bàsics.
HORARIS:
Dilluns, Dimarts i Dijous:
Tardes per menors de 17 a 19h.
Dimecres:
Tardes per conviure-hi amb la família
de 17 a 19h.
Divendres quinzenals:
Trobades de Pares, Mares i Tutors de
15:15 a 16:45h.
Un dissabte al trimestre:
Descobertes Familiars de 11 a 18h
CALENDARI:
Del setembre al juny.
TEMPORALITAT:
L’estada màxima al Centre Obert és de 2
anys.
Es podrà valorar tècnicament i en equip la
possibilitat de continuar un 3r any.

SERVEIS QUE OFEREIX:

NORMATIVA INTERNA:

 Adreçats als INFANTS.
Espais educatius a les tardes en què es
promou la socialització amb iguals i
adults, els hàbits i la convivència en la
pau i la interculturalitat.
Activitats:
Jocs a la plaça
Convivències
Jocs dirigits
Tallers plàstics
Ludoteca
Espai d’estudi
Psicomotricitat
Risoteràpia
Teràpia amb cavalls
Piscina
Expressió corporal i d’emocions
Celebracions d’aniversaris
Llenguatge i Comunicació
Berenars saludables i equilibrats
 Adreçats a les FAMÍLIES.
Espais per conviure-hi en la pau, gaudir i
créixer amb tots els membres de la
família d’origen i extensa i amb els
educadors.
1. Tardes Familiars:
Esports
Ludoteca
Tallers de cuina
Celebracions de Festes

Arteteràpia
Tallers plàstics
Visites culturals
Tradicionals

2. Descobertes Familiars:
Sortides Culturals, Lúdiques i Esportives
Àpats familiars
3. Trobades de Pares-MaresTutors/es:
Trobades dinamitzades per les
educadores socials per tal de recolzar
l’exercici dels rols paterns i materns.

1. Responsabilitat paterna, materna i/o del
tutor/a d’assistència al Centre Obert
durant els dies i horaris pactats i signats
al compromís socioeducatiu. Si no es pot
assistir, cal avisar i justificar-ho.
2. En cas de malaltia, el menor no pot
assistir al Centre Obert i cal justificant
mèdic.
3. Es fa necessari que el Centre Obert tingui
el número de la seguretat social o una
còpia de la targeta ja que en cas
d’accident o de malestar del menor, el
Centre es compromet a avisar la família i
si s’escau, acompanyar al menor a
l’Hospital.
4. El Centre Obert es fa responsable del
menor sempre i quan hi assisteixi en els
dies i hores pactats i signats al
compromís.
5. La recollida del menor és a les 19h i
s’aprofitarà a fer la revisió de les agendes
escolars i conèixer l’activitat realitzada
aquella tarda i el comportament.
6. Per a la resolució de possibles conflictes
per desperfectes, agressions físiques o
comportaments inadequats al Centre
Obert, els professionals es posaran en
contacte amb la família i es prendrà una
mesura conjuntament.
7. L’activitat de Convivències d’estiu es
extraordinària, per tant participaran els
menors que el Centre Obert decideixi, per
a garantir la seguretat de tothom i el
millor desenvolupament i gaudi de
l’activitat.

