SERVEIS I ACTIVITATS PER A INFANTS,
ADOLESCENTS I FAMÍLIES

Sant Just Desvern

ÀMBIT SERVEI ACTUACIONS
PLA LOCAL
D'INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA

Participació

Parcs infantils i
zones verdes

Espai de participacio infantil i
adolescent

CULTURA, OCI
I LLEURE

Equipament la Vagoneta 14/10 i 11/11 (adolescents) Infants i adolescents de 9
(de 17.30h a 19.30h)
21/10 i 25/11 (infants)
a 14 anys

Diferents parcs de Sant
Just (programació a
santjust.cat)

Divendres de maig a
juny a partir de les 17h

Infants de 0 a 12 anys i
famílies

Parc del Mil·lenari

Dissabtes de 11.30h a 14h

Famílies i infants

Parc de Torreblanca

Diumenges de 11.30h a 14h

Famílies i infants

Camins escolars

Itineraris als entorns
dels centres educatius

Permanent

Infants i adolescents de
qualsevol edat

Aparcapatinets i aparcabicicletes

Als entorns dels centres
educatius

Zones "Petó i a l'escola"

Escola Montseny,
Canigó i Montserrat

De dilluns a divendres, en
horari escolar.

Infants de 3 a 12 anys i
famílies

Sala de lectura infantil

c/ Carles Mercader, 17

De dilluns a divendres
(15:45 a 20.15h) i dimarts,
dijous i dissabtes
(10 a 13.30h)

Infants de 0 a 12 anys i
famílies

Divendres al parc (Xarxa 0-16)

Espai petits lectors
Racó de famílies

Segons programació

Infants a partir de 3 anys

Sessions per a nadons

Nadons de 0 a 36 mesos i
famílies

Espectacles i tallers infantils
puntuals

Infants de 5 a 12 anys

Clubs de Lectura

Segons programació

Activitats de Foment de la Lectura:
concursos, etc

Segons programació

Xerrades per pares i educadors

Pares i educadors

Exposicions

Segons programació

Visites escolars

Escoles

Activitats del taller municipal
d’arts plàstiques per a infants

La Vagoneta, Pl. De la
Pau s/n

Dilluns, dimarts, dimecres
o dijous de 17:00 a 18:30h

Infants de 4 -8 anys i
Infants i adolescents de
8-15 anys

Tallers d’arts plàstiques a escoles

Centres educatius

Segons programació

Infants de 3 a 12 anys

Tallers oberts

La Vagoneta, Pl. De la
Pau s/n

Dues vegades a l’any,
durant les festes del poble

Conjunt de la ciutadania

Dimarts i dimecres
de 17:00 a 18:00h

Infants de 2 a 3 anys i
famílies

Segons programació

Adolescents de 12 a 18
anys i joves

Dimarts, dijous i divendres
de 11 h a 14 h
De dilluns a dijous
de 16 h a 21 h
Divendres i dissabte
de 16 h a 22 h

Adolescents i joves

Petit Carreu

Activitats d’expressió plàstica per a
infants de 2 a 3 anys i famílies

Casal de joves

Tallers lúdics i tallers formatius

Avda. de la Indústria, 34

Servei d’informació Juvenil “Just al
Punt”
Mobilitat internacional

Món associatiu

Infants de 0 a 3 anys
Famílies

Hora del conte

Carrau Blau

QUI?

17/12 Acte de constitució
(infants i joves)

Jugateca ambiental

Biblioteca Joan
Margarit

QUAN?

Casal de Joves
(de 18h a 19h)

ESPAI PÚBLIC

Camins escolars

ON?

Esplai Ara Mateix

Plaça de la Pau, s/n

Segons programació

Infants i adolescents de 6
a 18 anys

Agrupament Escolta i
Guia Martin Luther King

Carrer Major, 17

Segons programació

Infants i adolescents de 6
a 19 anys

ÀMBIT SERVEI ACTUACIONS
CAP Sant Just
BENESTAR

Programa del Nen/a sa

ON?

QUAN?

QUI?

Avda. de la Indústria, s/n

En les visites de pediatria

Infants de 0 a 14 anys

Segons programació

Mares i pares durant el
procés de gestació

Preparació maternal/paternal
Pla Local de Salut

Activitats i tallers
Activitats de prevenció en els
centres escolars i en espais oberts

Segons programació
Centres educatius i
espais oberts de la
ciutat

Segons programació

Segons programació

Novembre

Alumnbes de P5 fins a
2on Batxillerat
i de Cicles Formatius
Infants i adolescents
d’entre 9 i 18 anys, i joves

Intervenció individual a través dels
casos derivats pels centres
educatius i la resta de serveis
municipals, i amb les persones que
voluntàriament acudeixin al SOAD

Centre Cívic Salvador
Espriu

Quart dijous de cada mes

Intervenció grupal des dels tallers
de prevenció

Centres educatius

Al llarg de l’any segons
programació

Infants i adolescents
d’entre 9 i 18 anys, i joves

Intervenció comunitària a les
activitats municipals de
participació massiva (Festa major,
Festes de Tardor, etc)

Segons programació

Segons programació

Conjunt de la ciutadania

Durant el curs i segons
programació

Ciutadania i entitats

Passeig de la Muntanya,
25

Dilluns a divendres de 7 a
22h, Dissabtes de 8 a 20h,
i Diumenges de 9 a 15h

Conjunt de la ciutadania

Seu electrònica / OAC

Segons convocatòria

infants i famílies en
situacions de dèficits
socials generalitzats

Actuacions d’acompanyament a la Escola Bressol Marrecs –
criança amb altres famílies i
Avda. Indústria, 22
professionals de l'educació, de la
salut i d’altres especialistes.

Un matí o tarda (2h) a la
setmana d’octubre al 15
de juliol

Mares i pares que acaben
de tenir un fill o una filla
(de 0 a 1 any
aproximadament)

Espai familiar

Espai educatiu i lúdic per infants
acompanyats d’una persona adulta,
amb suport de professionals

2 sessions de matí o tarda
(2:30h) a la setmana
d’octubre al 15 de juliol

Infants de 1 a 3 anys i
famílies

Espai de joc

Servei educatiu i de socialització
per a infants i les seves famílies

La Vagoneta, Pl. De la
Pau s/n

De dilluns a divendres de
17:00 a 19:00h, d’octubre a
juny.

Infants de 0 a 10 anys i
famílies

AFA’s

Xerrades i conferències

Segons programació

Segons programació

Famílies i ciutadania

Aules d’estudi

Biblioteca Joan Margarit

Dilluns a divendres de
maig a juny de 10 a 14h. i
de 16 a 22h (excepte
dilluns al matí)

Adolescents i joves

Casal de Joves (Sala
Ovidi)

Caps de setmana de maig
a juny de 10 a 14h. i de 16
a 22h

Reunions de la Comissió
de treball dins del
calendari del curs
escolar

Segons convocatòria
durant el curs escolar

Alumnat dels centres
d’educació secundària del
municipi

Projecte Connecta

Diferents empreses del
municipi i serveis
municipals

Segons programació

Alumnes de
3er i 4rt d’ESO

Enllaç: Servei
d’acompanyament personal
per a Joves

Pl. de Jacint Verdaguer,
2

Servei de
prevenció de
drogodependències

Esports

Promoció esportiva (com a activitat
Centres educatius i
extraescolar o activitats puntuals) instal·lacions esportives
Complex esportiu La Bonaigua

Benestar

Ajuts econòmics per subvencionar
activitats extraescolars
Beques menjador
Ajuts econòmics per subvencionar
activitats d’estiu

Espai nadó
FAMÍLIES

ACOMPANYAMENT

Acompanyament

Comissió d’acompanyament

Tardes de dilluns a
Adolescents i joves de 14
divendres. Cal demanar
a 25 anys
cita prèvia a tel. 654 33 15
28/enllaces@santjust.cat

ÀMBIT SERVEI ACTUACIONS

ON?

QUAN?

QUI?

Xarxa 0 – 16

Activitats entorn al concepte de
ciutat educadora

Diferents equipaments
de Sant Just Desvern.

1 dimarts al mes
d’Octubre a Juny de 13h a
14h

Xarxa intersectorial per
potenciar el
desenvolupament dels
infants

Servei d’Educació

Projectes d’aprenentatge servei

Segons programació

Durant el curs escolar

Alumnes de 4rt d’ESO i
diferents col·lectius

Comissió per l'èxit escolar i
personal

Centres educatius, amb
coordinació amb altres
agents de
l’administració i l’entorn
productiu.

Durant el curs escolar

Joves escolaritzats a Sant
Just, principalment, a 3r i
4rt d’ESO

Serveis socials

Reforç escolar

Carrer Montserrat, 2

Durant el curs escolar,
dilluns i dijous, de 17 a 20h

Infants i adolescents
d’entre 10 i 16 anys de
famílies amb ingressos
econòmics insuficients, i
amb problemàtica social
afegida.

Centres educatius
públics i privats

Escola Bressol Pública
Municipal Marrecs

Avda. de la Indústria, 22

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants de 0 a 3 anys i
famílies

Llar d’infants
Children’s park

c/ del Roser, 16

De dilluns a divendres
durant tot l’any

Infants de 0 a 3 anys

Llar d’infants Món Mon

c/ de Sant Martí de
l'Erm, 1

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants de 0 a 3 anys

Llar d’Infants Els Verns

c/ de la Creu, 82

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants de 0 a 3 anys

Escola Canigó

Edifici Canigó: C/ del
Canigó, 35
Edifici Sant Ferran: C/ de
la Muntanya

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants i adolescents de 3
a 12 anys

Escola Montseny

Avda. Camp Roig 12

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants i adolescents de 3
a 12 anys

Escola Montserrat

Avda. Generalitat de
Catalunya, 10

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants i adolescents de 3
a 12 anys

Escola Madre Sacramento

c/ de l’Electricitat, 16

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants i adolescents de 3
a 12 anys

Col·legi Institució
La Miranda

c/ del Canigó, 15

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Infants i adolescents d’1 a
16 anys

INS Sant Just Desvern

Passeig de la Muntanya,
19

De setembre a juliol de
dilluns a divendres

Adolescents de 12 a 18
anys

Centre de
recursos
pedagògics

Atenció als Centres educatius de
les localitats d'Esplugues de
Llobregat i de Sant Just Desvern

c/ Cedres, 38 Esplugues
de Llobregat

Dilluns a divendres de 09 a
14h. i de 15 a 18h.

Centres docents, mestres
i professors/es

EAP

Detecció precoç dels problemes i
trastorns en el desenvolupament
psicopedagògic de l'infant.

c/ Cedres, 38 Esplugues
de Llobregat

Dilluns a divendres de 09 a
14h. i de 15 a 18h.

Infants, docents i famílies

EDUCACIÓ

Consulta, enllaça, descobreix...tota la
informació dels serveis adreçats als
infants i adolescents i a les seves famílies

