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L'Associació Casal dels Infants per l'acció social als barris és una entitat sense ànim de lucre 
que des de fa més de 30 anys treballa per acompanyar a infants, joves i famílies en situació de 
desavantatge social en la millora de la igualtat d'oportunitats. Desenvolupem projectes 
socioeducatius als barris de Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma, Badalona, Barcelona (Raval i 
Besòs) i Girona (Salt). 
Tasques al Centre obert infantil: 

• Acompanyar en l’adquisició d’hàbits diaris: berenar, rentar dents, recollir les taules, etc. 

• Amb infants de 3 a 7 anys: Dinamitzar espais de lleure educatiu, psicomotricitat, racons 
d’aprenentatge, joc simbòlic, etc. 

• Amb infants de 8 a 12 anys: Acompanyar en el reforç escolar i la realització de deures. 

• Participar en la gestió dels conflictes interpersonals que es produeixen amb els infants, 
cercant solucions dialogades i educatives. 

• Establir límits amb els infants de manera educativa. 

• Preparar material pedagògic 

• Participar a les reunions o espais grupals d’equip. 

• Participar en la programació d’activitats. 
Tasques al Centre obert adolescent:  

• Dinamitzar espais de lleure educatiu: esports, tallers, sortides, etc. 

• Acompanyar en el reforç escolar i la realització de deures. 

• Participar en la gestió dels conflictes interpersonals que es produeixen amb els 
adolescents, cercant solucions dialogades i educatives. 

• Potenciar l’autonomia dels adolescents en el seu dia a dia. 

• Facilitar als adolescents l’establiment d’una xarxa social i de relació.  

• Preparar material pedagògic. 

• Participar a les reunions o espais grupals d’equip.  

• Participar en la programació d’activitats. 
Competències personals requerides: 

• Habilitats comunicatives 

• Capacitat pedagògica 

• Paciència 

• Capacitat de motivació 

• Empatia 

• Treball en equip 

• Estabilitat emocional 

• Compromís. 
 

 

NOM DEL CENTRE: Casal dels Infants ASB 

OFERTA DE PRÀCTIQUES:  
(menjador, casal, acollides, 
extraescolars, etc...) 

Centre obert infantil (de 3 a 12 anys) 
Centre Obert adolescent (de 12 a 16 anys) 
Casal d’estiu i colònies 

NOM DEL RESPONSABLE DE 
PRÀCTIQUES 

Elisabet Puente Malla 

CORREU ELECTRÒNIC practiques@casaldelsinfants.org 

OBSERVACIONS: 
 

Contactar per conèixer la disponibilitat de places. 
Els alumnes han de disposar del Certificat negatiu d’antecedents 
de delictes sexuals actualitzat. 

http://www.escolademonitors.com/

