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1.JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA 

 
El present document, recull el resultat de l’avaluació dels objectius previstos durant l’any 2021 al CRAE 

Colònia Agrícola. S’analitzen i valoren diferents aspectes del seu funcionament, identificant aquells 

elements que es podrien modificar pel desenvolupament de l’activitat, proposant millores per a 

optimitzar l’exercici de la tasca encomanada. Val a dir, que aquest any 2021, la tasca realitzada s’ha 

vist condicionada de forma transversal i en tots els àmbits d’intervenció, d’una banda per la necessitat 

de seguir ajustant-nos a tots els protocols de salut, i per tant per intentar evitar la propagació de la 

Covid i les seves variants entre els residents i els professionals; i d’altra banda pels canvis a finals 

d’any de l’equip directiu.     

En les següents pàgines anirem tractant els reptes que ens ha comportat i com els hem anat abordant 

a partir de l’anàlisi de l’assoliment dels diferents objectius generals i específics, estipulats a la 

programació anual del 2021. Així, en la definició dels objectius, seguim diferenciant tres àmbits de 

treball; el de la població atesa, el de l’equip educatiu i l’àmbit de l’estructura física. En el primer àmbit 

es van plantejar 3 objectius més generals, que es van desglossar en 8 objectius més específics, i cada 

un d’ells amb els seus indicadors quantitatius d’assoliment. En el segon àmbit, el de l’equip educatiu, 

es van plantejar 2 objectius més generals que es desglossava en 5 de més operatius, amb els 

corresponents indicadors d’avaluació. Finalment, en l’àmbit de l’estructura física es van plantejar 3 

objectius generals que es van concretar en 6 objectius específics. 

A grans trets, l’avaluació exhaustiva de la memòria i tal com vàrem reiterar a la memòria de l’any passat, 

fa evident la necessitat de seguir treballant amb objectius molt més específics, i indicadors quantitatius 

més afinats i realistes, fet que aquest 2021 s’ha aconseguit portar a terme i ha donat més bon resultats 

en comparació al 2020. Tot i així, ens han quedat alguns punts per poder assolir i que resten pendent 

per l’any 2022. 

Com a conclusions generals envers els diferents àmbits, considerem que pel què fa a la població atesa; 

hi ha hagut un objectiu general que no hem pogut acomplir del tot com és el Pla d’Autonomia del centre, 

que ens l’estipulem com una prioritat pel primer semestre de l’any 2022. També, podem recalcar la 

bona feina per part de l’equip educatiu envers promoure major participació i aprofitament dels recursos 

formatius externs, doncs tal com ens han permès observar les diferents gràfiques, aquest any ha estat 

pràcticament un èxit.  

En l’àmbit de l’equip educatiu, hem pogut valorar que tot i les millores que paulatinament es van donant 

envers els objectius plantejats en aquest punt, com són el de millorar la cohesió i coherència entre 

l’equip, així com la revisió de l’acció tutorial, ambdós s’han treballat però encara cal seguir millorant i 

seguiran vigents com a objectius de l’any 2022. Considerem que tant l’acció tutorial com l’equip, són 

dos punts imprescindibles de la intervenció educativa, i que cal seguir millorant per assolir un treball 

en equip i una bona intervenció socioeducativa envers els nois atesos.  
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Pel què fa a l’àmbit d’estructura física i aspectes generals, s’han pogut començar a treballar alguns 

punts durant el transcurs d’aquest any, però no s’han assolit plenament. Els principals condicionants 

han estat  absències per part de la direcció del centre, així com també complicacions puntuals per la 

covid.  

Finalment, en el darrer punt d’aquesta memòria es recullen algunes de les propostes que hauran de 

ser prioritàries en el plantejament del Projecte 2022. 
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2.VALORACIÓ GENERAL I DELS OBJECTIUS PROGRAMATS 

 
En aquest punt detallem per ordre i en relació a cada àmbit, els objectius que ens vam plantejar en la 

programació del 2021 i en fem la valoració corresponent. En primer lloc analitzarem els objectius 

referents a l’àmbit de la població atesa, amb 3 objectius generals que es van desglossar en 8 de més 

específics. Seguidament veurem els objectius referents a l’equip educatiu, amb 2 objectius generals 

desglossat en 5 d’específics, i finalment l’objectiu que es va plantejar referit a l’estructura física del 

Centre, també amb 3 objectius desglossats en 6 objectius específics. 

 
 

2.1.ÀMBIT DE LA POBLACIÓ ATESA 
 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

I) Potenciar la participació  i 

aprofitament de recursos 

formatius externs 

I.1. Potenciar les hores d’aula de deures i seguiment escolar. 

I.2. Treballar per una coordinació exhaustiva amb els centres 
formatius. 

I.3. Treballar amb els nois la orientació en la formació, orientada al 
futur professional. 

 

 
 

I) POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ I APROFITAMENT DE RECURSOS FORMATIUS 

EXTERNS 

Donada la continuïtat de la pandèmia, durant l’any 2021 des dels recursos formatius ja es 

contemplaven els diferents escenaris que es podrien donar; confinaments individuals d’alguns menors, 

dels seus grups classe, seguiment telemàtic de les classes... Això a suposat una adaptació i increment 

dels mitjans telemàtics per al seguiment de les formacions, tan per part d’Ensenyament com de les 

entitats prestadores de formacions. Així la majoria dels menors que cursaven l’ESO han disposat 

d’ordinadors portàtils per al seguiment de les classes, que han permès que aquest seguiment fos 

telemàtic en períodes de confinament. I en el cas dels nois de formacions post obligatòries, també s’ha 

fet ús de les classes telemàtiques o del treball a casa amb avaluació continua per tal d’assolir els 

continguts curriculars. 

L’allargament de les mesures envers el Covid, també ha propiciat que els recursos formatius 

implementessin noves fórmules per garantir el desenvolupament de les pràctiques formatives, el que 

ha fet que els menors que cursaven PFI i CFGM (9 nois) hagin pogut portar a terme les seves 

pràctiques per finalitzar el curs escolar 20-21, donant-se un 100% d’aprovats en el cas d’aquests 

alumnes (8 de PFI i 1 de CFGM). 

D’altra banda, al primer semestre de l’any, curs 20-21, hem tingut 5 nois sense formació, tots en edat 

d’escolarització post obligatòria. Si analitzem aquests casos trobem que el 100% del mateixos han 
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suposat baixa del CRAE al llarg del primer semestre desprès d’escapoliments de llarga durada, menys 

en el cas d’un noi que va ingressar al març i va estar acollit en família extensa al mes de setembre.  

Respecte a les matrícules dels nois que ens arriben al centre en edat d’escolarització obligatòria, hem 

de remarcar que s’ha reduït notablement el període fins a la matriculació sent molt més àgil l’obtenció 

de la documentació escolar pertinent i l’assignació de plaça per part de l’EAP del territori. El període 

més llarg entre l’ingrés del noi i la seva escolarització obligatòria ha estat de 3 mesos.  

Per últim, com avançament del curs 21-22, hem de dir que tots els nois han fet formació des de l’inici 

del mes de semestre (menys un noi amb allargament de mesura, que estava treballant), i exceptuant 

un noi que va abandonar els dos recursos formatius als qual se’l va inscriure i que arrossega més 

temps escapolit, que al CRAE des de l’estiu. Així, tenim tots els menors en edat d’escolarització 

obligatòria escolaritzats (38.5% dels nois del CRAE), 7 nois fent un PFI, 3 fent un CFGM i 3 fent 

formació ocupacional (en 2 casos certificats de professionalitat relacionats amb el PFI anterior).  

La gran taxa d’escolarització i formació justifica la importància de l’espai d’aula més enfocat a fer deures 

i treballar hàbits d’estudi. Espai que valorarem en l’objectiu específic corresponent. 

Els objectius específics plantejats van ser: 

 
 

I.1. Potenciar les hores d’aula de deures i seguiment escolar. Indicadors proposats en 

la programació: 

- % de nois que fan us de l’espai de reforç del centre tres tardes a la setmana. 
- % de nois que fan ús de l’espai d’aula als matins. 
- Nombre de nois que finalitzen la seva formació. 
- Nombre de nois que acaben aprovant en el recurs formatiu on estan 

matriculats. 

 

Respecte a aquest objectiu cal dir que s’ha donat continuïtat a l’espai d’aula pels matins per als nois sense 

formació. En el primer semestre disposàvem d’un grup més nombrós de nois però a la vegada més 

desvinculats dels seus processos formatius que si bé van participar i assistir a l’espai, no van fer 

aprofitament del mateix ja que han acabat escapolint-se del CRAE, i per tant la feina feta a l’aula no s’ha 

transferit als seus itineraris formatius. El segon trimestre ha estat un espai aprofitat pels nois pendents 

d’escolarització. Com que el període entre el seu ingrés i la seva matriculació ha estat breu, ha complert 

l’objectiu d’estar un espai útil per estructurar el temps i treballar l’acompliment d’un horari i dinàmica 

formativa. 

Respecte a la tarda es va establir un espai d’aula obligatori per als menors de 16 anys i de lliure assistència 

per la majors d’aquesta edat. La seva obligatorietat va estar motiu de resistències i oposicions que van 

permetre compartir amb els menors la necessitat de responsabilitzar-se del seu itinerari formatiu i que a 

la vegada ens va fer replantejar els continguts de l’espai per fer-los més atractius i adaptats. L’espai d’aula 

de tarda s’ha establert de dilluns a dijous de 16 a 17h amb majoritàriament continguts de competències 
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transversals (comunicació, relació interpersonal, treball en equip i predisposició a l’aprenentatge 

majorment) i competències bàsiques de llengua i matemàtiques. Hem fet servir un format de petits 

projectes i de seminari per tal de procurar la participació i implicació de tots els participants en els 

continguts i la dinàmica. Valorem que ha estat un espai profitós no només per el treball curricular i 

competencial, també per generar relacions més estretes i de confiança entre els participants, objectiu 

important en la franja d’edat de 14 a 16 anys per procurar una convivència i estada més còmoda i 

convivencial. 

En paral·lel a aquest espai, sempre s’ha ofert la possibilitat de realitzar les tasques escolars amb ajuda de 

l’equip educatiu i de l’aula d’informàtica a tots els nois del centre. I en el cas dels que estan en 

escolarització obligatòria, l’horari d’aula s’acompanya amb el seguiment de l’agenda escolar (actualment 

calendar i classroom), procurant que l’equip educatiu de tardes disposi de les claus d’accés a aquest 

mitjans telemàtics.  

Respecte a l’acompliment dels indicadors proposats: 

- % de nois que fan us de l’espai de reforç del centre tres tardes a la setmana: 85% 

dels nois amb assistència obligatòria.  

- % de nois que fan ús de l’espai d’aula als matins: 100% dels joves inactius al matí. 

- Nombre de nois que finalitzen la seva formació: respecte als 34 nois residents 

durant el primer semestre del 2021, 24 han finalitzat la seva formació, 2 treballaven, 3 

van abandonar el seu recurs formatiu (un d’ells va canviar a un altre) i la resta o no 

tenien cap recurs formatiu o treballaven.  

- Nombre de nois que acaben aprovant en el recurs formatiu on estan matriculats: 

dels 24 nois que van finalitzar la seva formació, només un va repetir curs (3er l’ESO) i 

3 van acabar l’ESO sense el GES. 

 

I.2) - Coordinació exhaustiva amb els centres formatius  

- Mínim de dues coordinacions amb les direccions dels diferents instituts 

- Mínim d’una coordinació trimestral amb cada un dels tutors dels instituts 

- Coordinacions setmanals en els períodes de confinament grupal, quan es doni 

La coordinació amb els centres educatius recau majorment en els tutors a l’hora de fer seguiment de 

l’aprofitament del curs escolar. Així es respon al 100% de les demandes de coordinació rebudes des 

dels tutors escolars i formatius, ben sigui per a coordinacions telefòniques o per reunions presencials. 

En el cas dels nois en recursos post-obligatoris com els PFI, el tutor manté coordinació directa diària a 

través de WhatsApp, eina útil per estar informats sobre l’assistència, puntualitat i actitud de l’alumne, 

així com pel traspàs de tasques escolars. I en l’inici del curs 21-22, ens estem coordinant també en els 

casos dels alumnes de CFGM (quan es tracta de menors d’edat), disposant així d’informació continua 

sobre el seguiment i aprofitament que fan els nois, el que ens permet preveure i intervenir en cas de 
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situacions crítiques. 

En l’inici del curs 21-22 hem participat a totes les reunions de famílies convocades pels centres 

educatius, ben sigui el tutor o el cotutor, que s’han realitzat de manera telemàtica. 

S’han fet reunions de coordinació a final de curs, presencials o telefòniques, en el 100% dels casos 

que acabaven etapa educativa (5 nois l’ESO) tractant en elles la graduació o no de l’alumne així com 

la seva continuïtat formativa. 

També hem realitzat reunions de coordinació i pressa d’acords en els casos dels menors que han 

necessitat adaptacions curriculars donades les dificultats detectades.  

Per acabar, altres coordinacions que s’han portat a terme de manera més intensa han estat per garantir 

el seguiment de les classes online en el cas de menors i grups classe confinats, fent servir l’agenda 

comuna per tal que tot l’equip educatiu fes seguiment i procurés l’assistència de l’alumne a totes les 

classes. 

A continuació detallem el llistat de recursos i estudis dels quals han gaudit els nois del CRAE durant el 

2021, per tal de mostrar la diversitat de l’oferta, i els 19 centres formatius, 7 son Instituts del territori amb 

els quals ens hem coordinat: 

 
RECURS 

 
ESTUDIS 

INS Hipatia d'Alexandria, Lliça d'Amunt 

ESO 

INS Lliça d'Amunt, Lliça d'Amunt 

INS Torre de Malla, Parets del vallés 

INS La Sínia, Parets del Valles 

INS El Vern, lliça de Vall 

INS Vall de Tenes, Sta. Eulàlia de Ronçana 

INS Maria de Bell-Lloc, Bigues i Riells 

INS Lliça d'Amunt, Lliça d'Amunt 
PFI Manteniment d’instal·lacions esportives 

CFGM microinformàtica 

INS Mollet, Mollet del Vallés PFI aigua, llum, gas 

Passwork, Barcelona 

PFI Electricitat 
PFI auxiliar de cuina 

CP2 fontaneria 
CP2 electricitat 

INS del treball, Granollers PFI fabricació mecànica 

APEC Granollers, centre de formació Carnet de Carretiller 

Escola d'aprenents, Barcelona ESO+PFI en 3 anys- fusteria- 

Intress, Granollers Rehabilitació prelaboral 

Escola d'Hoteleria i turisme, Barcelona PFI auxiliar de cuina 

Escola naútica de Barcelona, Barcelona PFI manteniment de vaixells 

Escola del treball, Barcelona PFI fusteria d’alumini i PVC 

Noves oportunitats Maresme- Vallés CP2 Sociosanitari 

Institut dels aliments, Barcelona 
CFGM logística dels aliments 

PFI càrniques 

INS La Marina, La Llagosta PFI auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
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Respecte a l’acompliment dels indicadors d’aquest objectiu específic: 

- Mínim de dues coordinacions amb les direccions dels diferents instituts: s’ha 

complert en el 100% dels casos d’alumnes d’ESO, realitzant-se coordinacions com 

a mínim a l’inici de curs i al finalitzar aquest. 

- Mínim d’una coordinació trimestral amb cada un dels tutors dels instituts: la 

coordinació que porten a terme els tutors (mail, telefònica, presencial) suposa més 

d’una vegada al mes en el cas dels menors en etapa obligatòria. Podem fer extensiu 

l’assoliment d’aquest indicador a la majoria dels alumnes de PFI. 

- Coordinacions setmanals en els períodes de confinament grupal, quan es doni: 

les coordinacions en aquestes situacions s’han fet de manera estreta (més que 

setmanals), ja que es fa seguiment de l’agenda i l’assistència a les classes 

telemàtiques en coordinació amb el centre educatiu. No només ha estat així en el 

cas dels alumnes d’ESO, també en molt dels alumnes de PFI que s’han trobat en 

situació de confinament. 

 

➢ I.3) -Treballar amb els nois la orientació en la formació, orientada al futur professional  

- % de preinscripcions fetes en el termini, per les formacions del curs 
2020-21 

- % de nois que realitzen alguna formació 
- Activitats d’orientació adreçades al conjunt de joves   
- Coordinació amb els centres que també treballen la orientació des del 

departament corresponent, per tal de millorar la incidència en el jove i el 
traspàs d’informació. 

 
Aquest objectiu s’ha treballat portant a terme les següents actuacions: 

- Accions específiques d’orientació. 

- Fent recerca conjuntament amb el noi dels recursos formatius del seu interès. 

- Acompanyant en la preinscripció i matriculació i derivació a les accions formatives. 

- Acompanyant en l’elecció de matèries optatives depenent dels interessos laborals 

futurs. 

- Reorientant en el cas d’abandonament de la formació. 

 

Respecte a les accions específiques d’orientació, aquestes s’han desenvolupat de manera diferenciada 

depenent de la franja d’edat: 

- Menors de 15 anys: a l’espai d’aula s’ha procurat introduir el model de competències 

laborals incidint en les competències transversals i extrapolant aquestes al futur món 

laboral. D’altra banda, s’han fet sessions sobre el circuit educatiu i les diferents 

opcions formatives i d’itineraris (reglats i no reglats) per tal que els nois tinguin 

present les diverses opcions d’estudi així com els mecanismes i requisits d’accés. 
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També s’han introduït les famílies formatives a les que poden dedicar-se en un futur.  

- Nois de 15 anys i més: treball individualitzat per tal de definir la continuïtat formativa 

d’acord als interessos, a les motivacions, al nivell competencial de cadascú i als 

requisits d’accés. En casos concrets on es tenia menys definida la continuïtat 

formativa s’ha arribat a fer un mapa de competències així com fer veure al noi que 

els seus interessos no estaven alineats amb les seves competències personals per 

tal que fos conscient de les possibilitats reals d’èxit a la formació i/o per definir 

millores competencials a assolir.  

- Atenció individualitzada: sobretot al finalitzar etapes formatives i a l’inici del nou 

curs. S’ha centrat en nois que desprès d’un PFI volien continuar especialitzant-se en 

la mateixa família formativa i en aquells nois que no han aconseguit plaça en els 

CFGM sol·licitats -s’han sondejat les diferents opcions i s’han analitzat els continguts 

de cadascuna així com les sortides formatives- laborals-. També a nivell individual 

cada tutor s’encarregava d’ajudar al noi per a la consecució de la matrícula: agendant 

amb el noi el dia per anar al centre educatiu a sol·licitar plaça, preparant 

documentació necessària i fent recerca telefònica de recursos amb disponibilitat de 

places. Ha estat així com s’ha aconseguit que els nois que no van aconseguir plaça 

a cap de les opcions de pre-matricula, hagin acabat matriculant-se a altres 

formacions, que transcorregut el primer trimestre del curs encara cap noi ha 

abandonat (la formació engegada respon a les seves expectatives i interessos). 

 

Per una altra banda, en el cas dels nois ingressats a mig curs i sense estar d’alta a cap recurs formatiu, 

se’ls ha derivat als centres de noves oportunitats de garantia juvenil, on desprès de processos d’orientació 

han engegat cursos de formació ocupacional. 

En tot el procés d’orientació, preinscripció i matricula només es va produir una incidència: en el cas d’un 

dels nois, l’equip educatiu es va oblidar d’ajuntar les qualificacions del PFI anterior, fet que va condicionar 

l’accés al CFGM degut a la nota de tall d’entrada. Finalment el noi ho va poder solucionar parlant amb el 

centre educatiu i va aconseguir la plaça al CFGM d’interès. 

 
Respecte al grau d’assoliment des indicadors proposats per aquest objectiu: 

- % de preinscripcions fetes en el termini, per les formacions del curs 2020-21: 

dels 26 nois ingressats a l’inici del curs 21-22, 1 treballa i no estudia i la resta (25) 

es va fer preinscripció al juny o es va continuar amb la matriculació en el cas 

d’alumnes de l’ESO. Per tant, s’assoleix el 100% dels nois preinscrits en termini. 

Només en el cas d’un noi la preinscripció no es va formalitzar en matrícula (va quedar 

en llista d’espera). 

- % de nois que realitzen alguna formació: en el primer trimestre un 85.3% dels nois 

van realitzar formació i la van acabar (els 5 nois que no van realitzar formació han 
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esdevingut baixa del centre), i en el segon trimestre teniem el 96.15% dels nois 

formant-se al finalitzar l’any (només 1 va abandonar la formació i començar una fuga 

llarga amb ingressos intermitents al CRAE). 

- Activitats d’orientació adreçades al conjunt de joves: respecte a competències 

transversals en el cas dels menors de 16 anys a l’espai d’aula; orientacions 

individualitzades en el cas de la resta de nois.   

- Coordinació amb els centres que també treballen la orientació des del 

departament corresponent, per tal de millorar la incidència en el jove i el 

traspàs d’informació: aquest indicador s’ha treballat amb intensitat en el cas dels 

nois derivats a PFI conjuntament amb els CNO de Garantia Juvenil (Granollers  

Passwork- Barcelonès). 

 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

II) Promoure la 

participació i 

implicació dels nois en 

la dinàmica del centre 

II.1. Incentivar la implicació dels nois en la dinàmica quotidiana. 

II.2. Dinamitzar l’assemblea com a espai privilegiat de participació dels 

nois, repensant noves estratègies i oferint espais de presa de decisions. 

II.3. Estar atents al grau de satisfacció dels nois respecte el centre. 

 

 

II) PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DELS NOIS EN LA DINÀMICA 

DEL CENTRE, 

Aquest objectiu s’ha anat treballant els espai de participació ja existents (assemblees), de manera 

individual amb la intervenció tutorial i a l’espai de l’aula respecte als nois menors de 16 anys en relació 

amb la normativa i els possibles projectes d’oci i temps lleure a desenvolupar. 

 
 

➢ II.1) Incentivar la implicació dels nois en la dinàmica quotidiana. 

 

- Propostes fetes per part dels nois, i ateses per l’equip,  per fer activitats de 
lleure que surtin del grup  

- Nombre de propostes, relatives a la dinàmica general del centre, que surtin del 
grup 

Al llarg de l’any es realitzen diverses activitats d’oci dirigides: 

- Activitats d’oci entre setmana: voluntariat a la protectora de Granollers, piscina 

coberta, visites culturals, teatre, cinema, espais dirigits (rap, jocs de taula) i altres 

(passejos, esport a algun parc). 

- Activitats d’oci el cap de setmana: cinema, bolera, saltin, etc. 

- Activitats de vacances: Setmana santa, vacances d’estiu i Nadal; amb una 
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programació i dinàmica diferent a la resta de l’any i una programació de temps lleure 

que combina activitats dirigides al CRAE, activitats d’oci en espais tancats i activitats 

a l’entorn natural. 

Dins d’aquests espais d’oci els nois poden fer propostes d’activitats concretes. Majoritàriament es 

tracta de propostes a encabir dins de les programacions de les èpoques de vacances i de cap de 

setmana. També durant les setmanes escolars els nois poden proposar què fer a les tardes. S’ha de 

dir que és el grup dels menors de 16 anys, els que més propostes concretes fan i aprofiten l’espai 

d’aula en què coincideixen tots per vehicular aquestes demandes i propostes. Els majors de 16 anys 

són més autònoms a l’hora de planificar els seu temps lleure, si bé la seva participació a les activitats 

ofertades és bastant notable i igualitària en el cas de les programacions de vacances. 

Encara que continuem detectant l’excés d’hores de pantalles en la majoria dels nois residents, en 

moments quotidians es procura dinamitzar espais comuns per tal de provocar la relació i socialització 

entre els nois: campionats de tenis taula i futbolí, partides grupals de consola, partits de futbol, entre 

altres.  

Respecte a propostes relatives a la dinàmica i funcionament quotidià del centre, aquestes moltes 

vegades es limiten a suggerir o demanar un menjar en concret, o propostes relatives a l’organització 

d’espais (com fer ús de la consola a la sala de la Tv per exemple), o a demandes sobre la distribució 

de les habitacions. 

Si que es va produir debat i propostes entre els menors i l’equip entorn a un cas concret d’un dels 

menors del CRAE. Aquest menor va decidir fer un procés de canvi de sexe del que es troba en 

transició. Ha arribat un moment en què la seva imatge personal, comportament i personalitat es 

completament femenina i és aleshores quan alguns menors van preguntar la conveniència que ella 

continués al nostre CRAE. Això va generar un debat on es va proporcionar als nois un argumentari 

que van acceptar i els va permetre entendre la nova realitat, els canvis que suposen a nivell 

organitzatiu (per exemple que disposi d’un lavabo i dutxa per a ella), i és el què ha portat a reduir les 

conductes discriminatòries i diferencials cap a la menor. 

Respecte als indicadors proposats: 

- Propostes fetes per part dels nois, i ateses per l’equip,  per fer activitats de 

lleure que surtin del grup: han estat vàries les propostes d’activitats concretes a 

encabir dins de les programacions de vacances. Sobretot a l’estiu, al mes d’agost 

repetim activitats programades al juliol que els nois tornen a demanar. Durant el curs 

escolar, en l’espai d’aula s’ha procurat atendre propostes d’activitats a les que es 

considerava que es podia donar un component educatiu (dinàmiques i jocs grupals, 

ioga, fotografia, musica). 

- Nombre de propostes, relatives a la dinàmica general del centre, que surtin del 

grup: les propostes en aquest sentit s’han recollit majoritàriament a les assemblees 
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i s’han limitat a propostes concretes d’horaris i ús d’espais en períodes de 

confinament (disponibilitat d’habitacions obertes, horari de pista de futbol). També 

s’han rebut vàries propostes relatives als productes per a l’esmorzar. Per una altra 

banda, a vegades els nois fan demandes que no es poden satisfer (pujada de l’import 

de les pagues, recuperació del premi per neteja i ordre) ja que van estar excloses de 

la dinàmica general per motius argumentats.   

 

➢ II.2) Dinamitzar l’assemblea com a espai privilegiat de participació dels nois, repensant 

noves estratègies i oferint espais de presa de decisions. 

 

- Nombre d’assemblees realitzades a final d’any 

- Anàlisi dels registres de les assemblees, amb recompte de propostes 

presentades pels nois 

- % presència dels nois a l’assemblea 

- Nombre de dinàmiques realitzades amb els nois, per preparar i dinamitzar 

l’assemblea. 

 
 

Les assemblees s’han continuat fent en el mateix format i periodicitat que l’any anterior. Els continguts 

també han estat semblants així com les propostes i acords. Per tant, no s’han produït canvis ni millores 

al respecte. 

Continua sent l’espai privilegiat de comunicació de l’equip amb el conjunt del grup de residents. Ens 

ha servit per poder comunicar a la totalitat de nois les programacions de vacances, l’establiment i 

organització de períodes de confinament així com les mesures i protocols vigents en cada moment.  

La periodicitat de les assemblees no ha estat fixa ni tan freqüent com ens proposàvem, realitzant-se 

un total de 9 assemblees en tot l’any. Observem que la realització de les assemblees està associada 

a moments concrets del calendari (organització dels períodes i programació de vacances), 

confinaments o finalització d’aquests (febrer, juny), esdeveniments específics (Ramadà) o incidències 

greus a tractar (robatori de diners de caixa per activitats d’estiu). 

Entre els continguts tractats a les assemblees més enllà dels que les ha motivat (que acabem 

d’assenyalar), es repeteixen demandes concretes de renovació d’elements esportius, de productes 

alimentaris i d’ús de certs espais en horaris concrets (pista futbol).  

No s’han pogut emprar dinàmiques ni metodologies noves que fomentin una major participació i pressa 

de decisions per part dels nois. Aquest és un punt pendent. Si bé la participació i diàleg a les 

assemblees és bastant notable i els nois es manifesten i mantenen una actitud molt correcta per 

aquest tipus d’espai. 

També hem de destacar que s’ha fet servir l’espai d’aula amb els menors de 16 anys com a espai en 

el què repassar la normativa del centre i generar debat entorn al per què d’aquesta normativa tot 

relacionant-la amb els objectius d’intervenció del CRAE. Així els nois han pogut entendre les raons 
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organitzatives, de prevenció i intervenció de certes normes que els podien resultar només 

fiscalitzadores. Ha millorat bastant la comprensió de la nostra intervenció en aquesta franja d’edat, i 

per tant les expectatives i el criteri de realitat de les demandes.  

Respecte als indicadors plantejats per aquest objectius, la seva valoració és la següent: 

 

- Nombre d’assemblees realitzades a final d’any: 9 assemblees entre tots els torns. 

- Anàlisi dels registres de les assemblees, amb recompte de propostes 

presentades pels nois: propostes d’activitats de vacances (proposen un total de 9 

activitats per a les vacances), compra de material esportiu i d’activitats, arranjament de 

certes instal·lacions (cistelles de basquet, més amplitud wifi) i demandes concretes per 

variar els àpats (esmorzars i berenars). 

- % presència dels nois a l’assemblea: el 100% dels nois presents al centre en el 

moment de realitzar les assemblees participen de les mateixes. La mitjana 

d’assistència a les assemblees realitzades ha estat del 60%. 

- Nombre de dinàmiques realitzades amb els nois, per preparar i dinamitzar 

l’assemblea: no s’ha portat a terme cap dinàmica específica. 

 

• II.3) Estar atents al grau de satisfacció dels nois respecte el centre 

- Preparació de l’enquesta a passar als nois, diferenciant edat dels residents (14-

16 i 16-18).  

- Percentatge de nois que responen les enquestes. 

- Nombre de tutors que treballen el tema en espai de tutoria individual. 

- Impressions recollides pels tutors. 

Aquest objectiu es pretenia quantificar i objectivar fent servir instruments com enquestes de satisfacció 

i analitzar les dades recollides amb les mateixes. Si bé s’han dissenyat les enquestes de satisfacció 

(acollida -a la setmana del ingrés- i de seguiment -cada sis mesos), no s’ha complert els terminis i ens 

hem limitat a passar-la als nois que han ingressat a partir de l’estiu, a la setmana de la seva arribada. 

Per aquest motiu s’ha establert un calendari concret amb l’equip educatiu per tal de sistematitzar la 

recollida de les enquestes per al nou any. 

Més enllà de la implementació de l’eina concreta, a través de la intervenció diària, el treball tutorial i la 

posada en comú de tot plegat en les reunions d’equip, el nivell de satisfacció dels nois és alt. L’ambient 

i la dinàmica general és molt tranquil·la i quan algun noi manifesta malestar aquests sol provenir de 

factors conductuals que es poden reconduir amb intervenció. Hi ha una sensació d’escolta tan per part 

de l’equip com de cada tutor, i les demandes i queixes dels nois acaben veient-se respostes en petits 

canvis organitzatius (horaris, repartiment d’habitacions, normatives, etcètera) que els nois viuen amb 
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protagonisme positiu. D’altra bada, com hem constatat en anys anteriors, el grau de satisfacció de 

l’estada en el nostre centre augmenta quan es tracta de nois que han estat abans en altres centres i 

no provenen directament de casa seva. Aquests manifesten sentir-se escoltats, agraeixen el tracte dels 

educadors i les condicions de vida i el funcionament del nostre centre. 

Continua també l’alt nivell de satisfacció respecte als menús, i a la feina que realitzen els professionals 

de la cuina, realment motivats en satisfer les demandes dels nois. 

Encara tenim pendent trobar les eines i planificació adient per a quantificar aquest objectiu, per valorar 

objectivament l’impacte de la nostra intervenció en el benestar dels nolis residents. 

Respecte a l’avaluació dels indicadors proposats: 

- Preparació de l’enquesta a passar als nois, diferenciant edat dels residents (14-

16 i 16-18): s’han dissenyat dues enquestes de satisfacció dels usuaris, però no estan 

diferenciades per franges d’edat sinó pel temps d’estada al CRAE. Així disposem d’una 

enquesta de satisfacció d’acollida i d’una altra enquesta de satisfacció general que es 

passarà semestralment. 

- Percentatge de nois que responen les enquestes: només hem passat l’enquesta 

d’acollida a aquells nois ingressats a partir de l’agost. Així disposem de 5 enquestes 

d’acollida, el que suposa el 33.3% dels nois ingressats en el 2021. 

- Nombre de tutors que treballen el tema en espai de tutoria individual: tots els tutors 

treballen el nivell de satisfacció dels menors al CRAE ja que l’estabilitat i el benestar “a 

casa seva” és un dels pilars pel benestar a la resta de aspectes vitals del menor, sentir-

se respectat, escoltat i atès. 

- Impressions recollides pels tutors: com hem indicat a la valoració qualitativa de 

l’objectiu, el nivell de satisfacció percebut i explicitat entre els menors ingressats al 

CRAE és alt. 

 

  

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

III) Millorar el projecte 

d’autonomia del centre 

pels més grans de 17 anys 

 

III.1. Repensar i reescriure el projecte per donar-li més valor en la 

dinàmica general del centre. 

III.2. Ampliar el nombre de residents que se’n beneficiïn.  

 

III)  MILLORAR EL PROJECTE D’AUTONOMIA DEL CENTRE PELS MÉS 

GRANS DE 17 ANYS 

La necessitat d’abordar aquest objectiu s’ha fet palesa entre l’equip educatiu quan analitzem el perfil i 

les millores assolides dels nois atesos al programa. Ha estat font de debat a les reunions d’equip on 
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s’han arribat a acords compartits per tal de millorar l’atenció i intervenció. Però no s’ha arribat a plasmar 

totes les deteccions de necessitats, objectius i accions en un nou disseny del què denominem programa 

d’autonomia. Per tant, aquest objectiu caldrà reprendre-ho l’any vinent i traslladar-lo a la programació 

de l’any 2022. 

 

III.1. Repensar i reescriure el projecte per donar-li més valor en la dinàmica general del 

centre. 

Indicadors proposats en la programació: 

- Anàlisi de les competències que volem desenvolupar en els joves. 

- Treball acurat de seguiment dels joves en el projecte, per identificar punts forts i 

febles. 

- Recerca de altres projectes similars al nostre en altres CRAEs, aprofitant els 

contactes dins de la FEDAIA. 

- Document escrit i compartit entre tot l’equip educatiu. 

 

Com hem dit, no s’ha redissenyat el programa d’autonomia, on s’insereix la intervenció i els objectius 

adreçats als nois majors de 17 anys amb un allargament de mesura concedida que necessiten 

estabilitzar i/o millorar competències i factors determinants per a la seva autonomia total futura. 

El model del programa, els objectius del mateix i l’organització de l’equip per portar-lo a terme han estat 

punts freqüents de debat a les reunions d’equip. Així, tot l’equip està d’acord en redissenyar-lo i en 

optimitzar la intervenció dissociant el programa de la resta d’intervenció dins del CRAE. Serà un 

objectiu a treballar a principis de l’any 2022. 

No podem quantificar els indicadors plantejats a la programació, ja que aquest objectiu no s’ha treballat, 

resta pendent per aquest any 2022. 

 

➢ III.2. Ampliar el nombre de residents que se’n beneficiïn. 

Indicadors proposats en la programació: 

- Recompte del nombre de residents a final d’any que efectivament han passat pel 

projecte. 

- Millorar l’acompanyament dels joves en el projecte, per assegurar-ne la idoneïtat. 

- Anàlisi acurat, a final d’any, de les raons per les que no s’hagi fet la proposta, 

malgrat tenir l’edat. 

 
Durant l’any 2021 hem tingut 10 residents que han complert 18 anys o més. D’aquests, 7 han passat 
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pel programa d’autonomia. Els 3 nois que no han allargat mesura no acomplien amb els criteris mínims 

d’autonomia, implicació i responsabilització en el seu itinerari vital. Aquests han des-internat anant amb 

la família. Haver tingut tan clara la no candidatura d’aquests nois al programa ens fa veure que tenim 

clars els criteris de no idoneïtat dels candidats, però resta pendent definir i acotar els mateixos de 

manera formal en un document de disseny del programa. 

Dels 7 nois acollits al programa, 2 han des-internat al llarg de l’any. 1 dels nois representa  un exemple 

d’èxit del programa ja que durant l’allargament ha pogut estabilitzar la seva feina (contracte indefinit), 

fer recerca d’un recurs d’habitatge normalitzat i assolir l’autonomia suficient per desenvolupar-se a la 

vida adulta. En l’altre cas, s’allargava la mesura per motius de salut del noi (malaltia crònica, diàlisi i 

pendent d’un trasplantament), però la manca de millores personals així com la situació complicada de 

salut del noi, feien inviable poder donar continuïtat al cas (ja comptava amb 21 anys). La nostra 

intervenció en aquest cas no estava justificada d’acord als objectius del programa. 

Al acabar l’any 2021, comptem amb 5 nois al programa de manera simultània. Un d’ells té programada 

la seva sortida a principis del 2022 ja que ha aconseguit estabilitzar la seva feina i ha resolt les dificultats 

administratives que arrossegava per dificultats al seu consolat d’origen (Malí). 

Respecte als 4 nois que restaran al programa, tots es troben fent formació més o menys qualificadora 

(PFI càrniques, formació ocupacional especialitzadora del PFI anterior o CFGM). La estabilització i 

promoció del seu trajecte vital passa per aquesta qualificació i posterior recerca de feina. Això dota 

d’idoneïtat la seva incorporació al projecte. Però resta pendent establir els objectius del programa per 

tal de no quedar-nos només en la consolidació de factors estructurals (feina, habitatge, documentació, 

una mínima economia per endegar l’autonomia adulta) i passar a tenir impacte en el desenvolupament 

de competències personals per la vida autònoma, així com l’assoliment de certa educació funcional per 

saber moure’s en la societat actual. 

Respecte a l’avaluació dels indicadors proposats per a l’objectiu: 

 

- Recompte del nombre de residents a final d’any que efectivament han passat pel 

projecte: 7 nois han passat pel projecte durant l’any 2021. 

- Millorar l’acompanyament dels joves en el projecte, per assegurar-ne la idoneïtat: 

per fer l’acompanyament d’aquest nois cadascú compta amb un tutor que es procura 

que sigui el mateix que ha portat el cas com a menor al CRAE. S’han d’establir els 

objectius, les millores i els indicadors per fer més efectiva la feina i diferenciar la 

intervenció de la de la resta de nois del CRAE. Resta pendent per a l’any 2022. 

- Anàlisi acurat, a final d’any, de les raons per les que no s’hagi fet la proposta, 

malgrat tenir l’edat: resta pendent amb el redisseny del programa durant el 2022. 
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2.2.EQUIP EDUCATIU 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

IV) Millorar la vivència de 

l’equip, pel que fa a la 

cohesió i la coherència. 

IV.1. Reprendre sessions iniciades de formació en pedagogia 

sistèmica   

IV.2. Revisar i tenir cura del traspàs d’informació entre torns  

IV.3. Revisar la presa de decisions conjunta en les reunions d’equip 

 
IV) MILLORAR LA VIVÈNCIA DE L’EQUIP, PEL QUE FA A LA COHESIÓ I LA COHERÈNCIA. 

 
Aquest objectiu general s’ha vist condicionat per dos motius: 

➢ Les mesures sanitàries derivades de la pandèmia de covid 19 

➢ Els canvis a l’equip directiu. 

Degut a les mesures sanitàries a aplicar, es van suspendre les reunions presencials passant a ser 

totes telemàtiques a través de l’aplicació “Microsoft Teams”. Això ha suposat menys relació i contacte 

presencial entre els membres de l’equip, però a la vegada ha permès millorar l’assistència, participació 

i pressa de decisions, que analitzarem en l’objectiu específic corresponent.  

 

D’altra banda s’ha produït un canvi de l’equip directiu degut a la marxa tant del director com del 

sotsdirector. El mes de setembre quedava vacant la direcció del centre -que va cobrir-se a mitjans 

d’octubre-, i el mateix mes d’octubre quedava vacant la plaça de sotsdirector -ocupada al mes de 

desembre-. Així, es va produir una aturada de les reunions d’equip per facilitar l’acollida i ubicació del 

nou equip directiu i l’assoliment de les corresponents funcions.  

 
➢ IV.1. Reprendre sessions iniciades de formació en pedagogia sistèmica. 

 
Indicadors proposats en la programació: 

- Nombre de sessions fetes en acabar l’any. 

- % de membres de l’equip educatiu que hi assisteixen. 

- Valoració feta pels membres de l’equip, de les dinàmiques realitzades. 

 
Durant el 2021 no es va poder portar a terme cap sessió de pedagogia sistèmica ja que es van 

suspendre totes les trobades presencials amb l’equip i es va limitar la presència de personal extern a 

les instal·lacions. La incertesa dels períodes de confinament així com la manca de disponibilitat degut 

als canvis de planificació del col·laborador que portava a terme les sessions van acabar d’impedir-lo. 

 

 
➢ IV.2. Revisar i tenir cura del traspàs d’informació entre torns. 

Indicadors proposats en la programació: 
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- Revisar model de diari del centre i fer proposta de nou format. 

- En el traspàs d’informació dels torns d’entre setmana als de cap de setmana, % de nois 

dels que es traspassa informació setmanalment. 

- Crear traspàs d’informació del torn de cap de setmana a la resta de l’equip i a direcció. 

- Crear traspàs dels equips de nit y cap de setmana a direcció. 

 

El document matriu pel traspàs d’informació entre tot l’equip és el diari. En ell es descriu la dinàmica 

diària amb les entrades i sortides dels nois, la dedicació de cadascú d’ells, les activitats 

desenvolupades així com la seva valoració, l’ocupació d’espais i la descripció d’intervencions i 

incidències. També es fa servir per deixar avisos o consignes concrets a companys. El què l’equip ha 

valorat és que manca alguna manera de traspassar informació i seguiment concret dels nois (si tenen 

mesures educatives, com implementar aquestes, si ha de rebre reforç -positiu o negatiu- respecte a 

alguna conducta o tema, si hi ha novetats sobre les seves dedicacions i/o horaris, si necessita cert 

material, etcètera). 

Durant la setmana laboral, la planificació horària dels torns, ja consolidada, permet el traspàs 

d’informació entre el torn de matins i tardes i entre el torn de tardes i de nits de manera fluida i profitosa 

entre els coordinadors d’ambdós torns que es solapen. El traspàs d’informació es fa sobre el full 

d’organització diària, fent figurar on es troba cada noi en el moment de traspàs, previsió d’hores 

d’arribada dels nois que manquen a la casa, i organització de les gestions (tan les que figuren a 

l’agenda com les que hagin anant sorgint al llarg de la jornada). També es donen consignes per donar 

continuïtat a intervencions que s’hagin fet a alguns dels nois. 

Respecte al traspàs d’informació entre la setmana lectiva i el cap de setmana, els tutors cada divendres 

redacten un document de traspàs que combina la valoració de certs ítems relacionats amb els hàbits 

del menor i el traspàs d’informació general sobre la setmana i els permisos i activitats de cap de 

setmana així com consignes a seguir. Es tracta d’un document comú per a tot l’equip. Per una altra 

banda, els companys de cap de setmana redacten un altre document on es fa una valoració qualitativa 

de hàbits i conductes i novetats durant el cap de setmana. Aquest document no es va poder redactar 

l’últim trimestre de l’any, i resta pendent de tornar-se a posar en marxa de cara al primer semestre del 

nou any. 

  

El què si que ha tingut continuïtat, és que l’equip de nits cada diumenge fa un resum de la setmana 

que envia per Mail a direcció i a la resta de companys del torn de nit, per tal que quedi recollida la 

dinàmica general, impressions o canvis necessaris, més enllà de tota la informació que es traspassa 

cada jornada al diari.  

Respecte a l’avaluació des indicadors proposats per aquest objectiu: 

➢ Revisar el model de diari del centre i fer proposta d’un nou format: amb tot l’equip educatiu 

es va fer una valoració de les mancances que trobàvem en la informació traspassada a través 
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del diari. Es va determinar que mancava alguna manera de traspassar informacions i seguiment 

de cada menor (en cas necessari). Per això s’ha modificat el document per tal que reculli una 

taula on cada tutor i educador pugui anotar informacions del esdevenir de cada menor en el 

CRAE, en el seu recurs formatiu, en els permisos del dia així com consignes ha seguir per tot 

l’equip.   

➢ En el traspàs d’informació dels torns d’entre setmana als de cap de setmana, % de nois 

dels que es traspassa informació setmanalment. Es fa traspàs d’informació a través de 

l’eina corresponent del 100% dels nois, si bé potser en algun cas concret no es produeix el 

traspàs per vacances del tutor d’alguns nois, sent una cosa puntual. 

➢ Crear traspàs d’informació del torn de cap de setmana a la resta de l’equip i a direcció: 

s’ha creat un document (taula) on es valora el cap de setmana i les observacions generals per 

part de l’equip de cap de setmana de cada noi d’acord als ítems d’horaris, higiene, gestió, 

temps, lliure, estat emocional, àpats, incidències a destacar i observacions. Aquest document 

s’ha fet servir pel traspàs entre equip durant tot l’any menys l’últim trimestre. 

➢ Crear traspàs dels equips de nit y cap de setmana a direcció: en el cas del torn de nit, es 

manté la coordinació i traspàs d’informació cada diumenge al finalitzar la setmana recollint les 

informacions rellevants del torn així com propostes o millores organitzatives del mateix. En el 

cas de caps de setmana, no s’ha portat a terme, i resta pendent que per l’any 2022, es pugui 

acomplir amb aquest objectiu. 

 

 
➢ IV.3. Revisar la presa de decisions conjunta en les reunions d’equip 

 

Indicadors proposats en la programació: 
 

- Agilitzar el treball conjunt a les reunions d’equip, pautat els temes i els temps per 

abordar-los, i fomentant la participació.  

- Prioritzar a les reunions l’arribar a consensos i concretar acords. 

- Millorar les actes de les reunions conjuntes, de tal manera que es remarquin 

especialment els acords presos.  

- Revisar els acords presos en reunions anteriors, per posar en valor i veure’n la utilitat. 

 

Al llarg de l’any 2021 s’ha consolidat la realització de les reunions d’equip de manera telemàtica. Com 

ja es va indicar l’any passat, ha facilitat l’assistència a les reunions de més persones de l’equip que en 

altres circumstàncies era més complicat, per horaris i desplaçaments, especialment els companys dels 

torns de cap de setmana i de nits. Hem aconseguit normalitzar la convocatòria i els aspectes tècnics 

per al desenvolupament de la reunió. L’eina que fem servir, Microsoft Tems, permet gestionar els torns 

de paraula i el format telemàtic evita distraccions i converses paral·leles entre els participants, amb la 
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qual cosa es fan més efectives. 

Continuem fent gravació de les reunions, sempre que els mitjans telemàtics ho permeten. Però hem 

detectat que es fa necessari l’acta escrita per tal de fer seguiment dels temes parlats així com dels 

acords presos. Durant l’any 2021, s’han portat a terme reunions quinzenals amb l’equip menys els 

mesos estivals (juliol i agost) i a l’octubre, quan la reestructuració de l’equip directiu no ho va permetre. 

Es disposa de les gravacions de totes elles. Respecte a les actes escrites, no s’han elaborat a totes 

les reunions, cosa que es corregirà de cara a l’any 2022. 

 

Respecte a l’avaluació dels indicadors proposats a la programació: 

- Agilitzar el treball conjunt a les reunions d’equip, pautat els temes i els temps per abordar-

los, i fomentant la participació: s’ha procurat enviar l’ordre del dia de cada reunió de manera 

prèvia a tots els participants per tal que poguessin preparar les seves aportacions. No s’ha acotat 

el temps per a cadascú dels temes però s’han arribat a tractar la majoria de temes proposats a 

l’ordre del dia. Respecte a la participació, la comunicació ha estat poc fluida i havia la meitat de 

participació dels assistents. 

- Prioritzar a les reunions l’arribar a consensos i concretar acords: es va millorar la pressa 

d’acords en temes operatius, quedant resolts, principalment, a les reunions. Es mantindrà 

l’objectiu de cara a l’any 2022, per tal de millorar.   

- Millorar les actes de les reunions conjuntes, de tal manera que es remarquin especialment 

els acords presos. Aquest és un punt pendent ja que no s’han recollit les actes de totes les 

reunions, que si que estan gravades. A les actes recollides no s’han concretat els acords. Es 

treballarà durant el 2022.  

- Revisar els acords presos en reunions anteriors, per posar en valor i veure’n la utilitat: 

aquest indicador queda pendent de cara a l’any vinent ja que amb la manca d’actes i el format 

de les que es tenen no es té un recull dels acords presos. El que no vol dir que tot l’equip tingui 

clars els acords presos i els implementin. 

 

 

V) Revisar tota l’acció tutorial 

al centre  

V.1. Revisar com estem duent a terme les tutories i establir uns 

criteris comuns i compartits 

V.2. Revisar l’elaboració dels informes dels nois, tant pel que fa 

al contingut com a la temporalitat 

 
V) REVISAR TOTA L’ACCIÓ TUTORIAL AL CENTRE 

 
Aquest objectiu es proposava per establir uns mínims comuns en el format, temporalitat i finalitat del 

treball tutorial per a tots els nois. Aquest objectiu no s’ha abordat amb l’equip restant pendent per a l’any 

2022 ja que continua amb total validesa. S’abordarà amb l’equip al llarg del primer trimestre del nou any. 

S’ha de dir que les eines de traspàs d’informació fetes servir per l’equip recullen en gran mesura les 
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consignes i objectius d’intervenció amb cada noi aconseguint que es comparteixen amb la resta de l’equip 

per part de cada tutor. El què no es recull ni es sistematitza, és el format del treball tutorial i ni de la 

redacció dels informes. S’hauria de fer per tal d’optimitzar els resultats i l’impacte de la nostra intervenció: 

si tot l’equip comparteix tota la informació i evolució de cada menor, la nostra intervenció podria esdevenir 

més holística en cada cas i els nois percebrien un treball més intensiu per millorar les seves conductes i 

la incidència en els factors de risc que condicionen la seva trajectòria vital. A vegades, sobretot en els 

casos més complexes i amb majors dificultats, s’escapen vessants i aspectes en els que tot l’equip hauria 

d’incidir, no només el tutor. 

Per acabar, com a punt positiu respecte a aquest objectiu, tot l’equip detecta la necessitat de fer un millor 

treball i intervenció conjunta en tots els casos. Ha estat aquest neguit el què ha portat a redissenyar eines 

com el diari (valorat al punt anterior), nou model que s’aplicarà al 2022. 

 

➢  V.1. Revisar com estem duent a terme les tutories i establir uns criteris comuns i 

compartits 

Indicadors proposats a la programació: 

- Nombre de reunions fetes a final d’any,  per revisar les tutories. 

- Revisió dels criteris per l’assignació de les tutories, dins l’equip educatiu. 

- Elaboració de document que reculli tots els acords. 

- Creació de model de registre per les tutories amb els nois. 

- Fer una reunió abans d’acabar l’any per revisar implementació dels acords presos per 

tot l’equip, pel que fa a les tutories individuals. 

 

No s’ha fet una revisió del treball tutorial conjuntament amb l’equip educatiu. Es continua detectant 

necessari fer aquesta revisió i millora establint noves eines de recollida de l’acció tutorial i del 

traspassos de la mateixa. S’abordarà el tema en reunió d’equip al llarg del primer trimestre per tal de 

generar el debat i les propostes que permetin establir les eines adients. La previsió és poder establir i 

aplicar uns criteris comuns abans de l’estiu de 2022. 

 
➢ V.2. Revisar l’elaboració dels informes dels nois, tant pel que fa al contingut com a la 

temporalitat 

- Fomentar les aportacions del equip i la participació col·lectiva en la redacció dels 

informes.  

- Anàlisi de les condicions de treball dels educadors, que han de facilitar l’entrega dels 

informes en els temps en que correspon.  

- Realitzar una reunió específica amb equip de tutors per revisar i compartir criteris 

d’elaboració i contingut.  

- Veure a final d’any % d’informes en que hem fet partícip al jove. 
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Aquest objectiu específic, al igual que l’anterior no s’ha pogut portar terme, però continua amb la 

mateixa validesa i es traslladarà a la programació i objectius per al 2022. 

Al llarg de l’any 2021 els informes (tan PEI com ITSE) s’han elaborat garantint el seguiment tutorial 

dels menors. No s’ha portat a terme la revisió dels continguts per a la unificació dels mateixos. Cada 

informe es revisa per tal que reculli la informació actualitzada i rellevant de la intervenció amb el menor. 

Els informes es realitzen d’acord a un document que explicita els continguts a plasmar a cada apartat. 

Serà aquest document sobre el que es farà la primera revisió dels continguts. 

 

Respecte a la temporalitat de l’entrega d’informes, es continuen detectant certes dificultats degut a la 

complexitat de tasques i dedicacions dels educadors, que impedeixen l’elaboració dels informes en 

dates adequades. L’anàlisi de la organització dels tutors/es durant la jornada laboral, continua sent un 

punt a millorar.  

Hi han hagut certs desajust entre les dates establertes i les entregues però actualment tots els menors 

disposen dels PEI corresponents a l’any 2021 i restem a l’espera de l’entrega de l’ITSE de final d’any 

en el cas d’alguns menors. 

  

2.3.ESTRUCTURA FÍSICA / ASPECTES GENERALS 
 

OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC 

VI) Iniciar el treball per 

aconseguir la certificació de 

qualitat pel centre 

VI.1. Revisar i adaptar tot allò que calgui per poder assolir la 

certificació de qualitat. 

VI.2. Fer partícip el conjunt de l’equip tant del treball d’anàlisi 

com de les propostes de canvis.  

VII) Donar compliment a la llei 

de promoció de la igualtat 

d’oportunitats 

VII.1. Aconseguir que les persones designades per impulsar 

aquest treball siguin representatives del conjunt de l’empresa 

VII.2. Fer partícip el conjunt de l’equip tant del treball d’anàlisi 

com de les posteriors propostes de canvis. 

VIII) Millorar l’eficiència 

energètica del centre 

VIII.1. Encarregar un estudi d’eficiència energètica del centre 

VIII.2. Augmentar consciència ecològica 

 

VI) INICIAR EL TREBALL PER ACONSEGUIR LA CERTIFICACIÓ DE QUALITAT PEL CENTRE 
 
Respecte a les fases que s’havien planificat per a la certificació de qualitat i el seu acompliment: 

FASES ESTABLERTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/22 

Fase de Context               
Fase de Processos i Documentació               

Fase d’Implantació               

Fase d’Auditoria Interna               

Fase d’elaboració de l’Informe de Revisió per la 
Direcció  

             

Fase d’Auditoria Externa               
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Durant aquest 2021, tot i la situació més estable de la pandèmia sanitària, encara ens ha condicionat les 

trobades amb la persona referent que ens ha acompanyat -i a dia d’avui ho segueix fent-, en relació a la 

posada en marxa dels processos de qualitat al centre. A més a més, l’absència de l’ex director durant el 

primer semestre de l’any a causa de la situació complicada de salut, així com les baixes d’aquest i el 

sotsdirector, l’últim semestre del mateix, són factors que han condicionat notòriament el calendari que 

s’havia estipulat inicialment. En aquest sentit, tal com es pot veure reflectit prèviament a la taula, podem 

observar com la fase de context, la fase de processos i documentació i la fase d’implementació s’han pogut 

abordar durant el període 2021. Ara bé, la resta de fases resten pendents per acabar-les durant el primer 

semestre de l’any 2022.  

 

• VI.1. Revisar i adaptar tot allò que calgui per poder assolir la certificació de qualitat 

 

- Revisió i actualització de tota la documentació del centre. A final d’any % de 

documents i processos revisats i actualitzats. 

El percentatge de revisió i actualització de documentació que es va estipular, va assolir-se al 

100%. En aquest sentit, la fase de documentació i processos es va poder assolir amb èxit, tot i 

que per factors aliens -covid, baixes...-, no es va concloure en el marge de temps que s’havia 

marcat prèviament.  

 

- Revisió del PEC i del RRI a partir de tota la feina de revisió. 

Durant l’any 2021 es va donar per apte el PEC i el RRI, tot i així es va considerar reprendre de 

nou la revisió del RRI durant l’any 2022 amb el nou canvi de direcció i per tant, amb la necessitat 

de canviar alguns aspectes del marc normatiu del centre.   

 

 
➢ VI.2. Fer partícip el conjunt de l’equip tant del treball d’anàlisi com de les propostes de 

canvis.  

 

- Nombre de documents elaborats pel grup impulsor i enviats a la resta de l’equip. 

Els protocols no van ser enviats ja que mancava la signatura del president, amb la qual cosa als 

              
ACOMPLIMENT DE LES FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/22 

Fase de Context               
Fase de Processos i Documentació               

Fase d’Implantació               

Fase d’Auditoria Interna               

Fase d’elaboració de l’Informe de Revisió per la 
Direcció  

             

Fase d’Auditoria Externa               
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primers mesos de l’any 2022, s’enviaran a tot l’equip.  

 

- Nombre d’espais de reunió conjunta de l’equip, en que s’hagin presentat o explicat 

propostes de canvis 

Es van portar a terme unes 12 reunions en les quals hi havia presència de l’equip directiu i de 

l’equip educatiu, en les quals es van revisar tots els processos i documents.  

 

- Nombre d’aportacions fetes per la resta de professionals als documents de treball 

presentats 

 
El nombre d’aportacions fetes en relació als documents de treball presentats han estat d’un parell. 

Concretament, respecte a les als documents de valoració dels nois i dels mateixos tutors respecte 

a aquests.  

 

 
VII) DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

➢ VII.1. Aconseguir que les persones designades per impulsar aquest treball siguin 

representatives del conjunt de l’empresa 

- Designar les persones que han de conformar la comissió negociadora, amb l’encàrrec 

de tirar endavant aquesta tasca 

 A principis de l’any 2021, es va començar a fer un treball en relació a la llei de 

Promoció de la Igualtat d’Oportunitats, i es va crear la comissió negociadora amb 

representants de cadascuna de les parts representatives que implicaven la 

Fundació.  

 

- Proposar l’inici de la feina a fer per part de la comissió negociadora 

  A partir de la creació de la mateixa, es va estipular un cronograma/programació on 

constaven 3 fases (blocs), i en cadascuna d’elles les tasques que caldria tenir 

enllestides en les temporalitats orientatives estipulades.  

 

- Generar un clima de confiança i complicitat entre els membres de la comissió, que 

faciliti la presa de decisions conjunta 

La comissió creada al mes de març del 2021, va néixer amb bon clima. Ara bé, 

degut a endarreriment de les tasques, modificació en l’estructura de personal 

(alguns membres implicats a la comissió), i el covid; no s’ha pogut seguir al dia 

la previsió que s’havia marcat, i per tant tot i que estava previst que al mes de 

desembre el pla estigués acabat, es trobaven a la fase II, en la tasca de “treball 
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consultoria, obtenció de dades i informació de l’empresa”. És per això, que de 

cara al primer semestre de l’any 2022 està previst reprendre la feina i poder-lo 

tenir fet durant els següents mesos.   

 
➢ VII.2. Fer partícip el conjunt de l’equip tant del treball d’anàlisi com de les posteriors 

propostes de canvis. 
 
Des de que es va posar sobre la taula la necessitat de portar a terme el Pla d’Igualtat, es va 

comunicar en tot moment cada aspecte, reunió i situació en la què es trobava aquest tema a 

tot el personal de la Fundació.  

 
- Nombre de comunicats de la comissió a la resta de professionals, per a informar dels 

avenços que hi hagi 

En relació al nombre de comunicats de la comissió envers la resta de professionals 

durant el 2021, ha estat de 5 - a banda de comunicacions informals que s’han anat 

fent en els traspassos setmanals-.  

 

- Concreció de documents que recullin de forma clara les propostes que caldrà assumir 

en la quotidianitat del centre 

Tota la documentació que s’ha de generar i concretar, i d’on s’han de desprendre 

les propostes per assumir al dia a dia, encara no s’han desenvolupat, ja que encara 

no s’ha arribat a aquesta fase. Per tant, serà una dels següents punts que es 

tractaran durant l’any 2022. 

 
 

VIII) MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE 
 

En relació a aquest objectiu general, no s’ha pogut començar a treballar, i es va decidir aplaçar-ho 

per més endavant, sense especificar cap data en concret. En aquest sentit es va decidir prioritzar 

altres punts ja que no era un objectiu molt realista a poder desenvolupar com a punt prioritari durant 

l’any 2021.  

 
➢ VIII.1. Encarregar un estudi d’eficiència energètica del centre 

- Contractació abans de final d’any d’una empresa externa que realitzi l’estudi i 

diagnòstic d’eficiència energètica 

- Nombre de propostes estructurals fetes, per anar assumint els canvis i les partides 

econòmiques necessàries 

- Cronograma que faciliti la planificació dels canvis a nivell d’infraestructures que caldrà 

anar implantant 

- Nombre de propostes de canvis a introduir en la dinàmica quotidiana del centre  

- Activitat realitzada amb el conjunt dels residents, per interioritzar la necessitat de 
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canvis en les rutines individuals i en els hàbits de consum 

 
➢ VIII.2. Augmentar consciència ecològica  

 

 
3.POBLACIÓ ATESA 

 
• Nombre de casos proposats, acceptats i denegats 

 

Durant l’any 2021 van arribar al CRAE un total de 15 propostes de casos d’ingrés, de les 

quals 12 van ser acceptades (una de les quals va ser denegada en un principi, per acabar 

ingressant al cap de dos mesos, quan havia plaça disponible) i 3 van ser denegades. Una de 

les propostes acceptades (proposta del 24 de desembre) no va fer efectiu el seu ingrés fins a 

principis de gener 2022. 

Dels 11 ingressos fets al 2021, 2 van ser propostes d’urgència. A l’hora de valorar aquests 

ingressos urgents, ens trobem en una situació molt diferent a la de l’any anterior. El passat 

2020 els 6 ingressos d’urgència no es van consolidar, sent baixa del centre en uns mesos. 

En canvi aquest any els nois continuen resident al CRAE sense que figuri cap escapoliment 

per part seva. S’ha d’afegir que la urgència en els dos casos admesos per aquesta via al 

2021, prové en un cas de la necessitat de canviar de CRAE i en un altre cas es tracta d’un 

noi provinent d’un centre terapèutic al que suposem la urgència per l’apropament a la majoria 

d’edat. 

 
• Nombre de nois atesos al llarg de l’any 2020 

 

               TAULA Nº1 

MES TOTAL  NOIS INGRESSOS DESINTERNAMENTS 

GENER  29 3 3 
FEBRER  27 1 1 
MARÇ  28 2 2 
ABRIL  27 1 1 
MAIG  26 0 0 
JUNY  28 2 1 
JULIOL 28 1 1 
AGOST 29 2 5 
SETEMBRE  25 1 1 
OCTUBRE  26 2 0 
NOVEMBRE  26 0 0 
DESEMBRE  26 0 0 

TOTAL    15 15 

    
 
 

Per analitzar la població atesa aquest any, hem de recordar l’ampliació d’una plaça que es 



COLÒNIA AGRÍCOLA 
SANTA MARIA DEL VALLÈS 

 

 

 

Tel: 934536191 CIF:G08294480   Carrer Lleida,28. 08185, Lliça de Vall . Barcelona 28 

   

 

va consolidar a mitjans de l’any passat. Actualment gestionem 26 places. 

Al 2021 s’han atès un total de 41 nois d’edats compreses entre els 13 i els 21 anys. Cal 

destacar que dels 26 nois residents al centre al final del 2021, 15 ho han fet al llarg de tot 

l’any, 7 dels quals porten al CRAE 2 anys o més. Així mateix, s’han donat 15 des internaments 

i 15 ingressos. Hem de valorar que ha hagut més estabilitat que l’any passat. 

                GRÀFICA Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En aquesta gràfica podem veure desglossada per mesos la ocupació. Destaquen el mes de 

gener i d’agost com mesos amb major ocupació. Això és degut a que van coincidir en ambdós 

mesos varis des internaments que es van realitzar amb previsió amb nous ingressos que ja 

es van preveure per tal de mantenir la totalitat de les places ocupades.  

Només durant el mes de setembre es va disposar d’una plaça lliure ja que a l’agost van des 

internar de cop 5 nois. Aquesta plaça lliure va ser ocupada a principis d’octubre, tornant a la 

totalitat de places ocupades. 

• Temps que porten ingressats els nois al centre 
 
                             GRÀFICA Nº 3 
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Com es pot veure a la gràfica, entre els 41 nois atesos al 2021 destaquen tres casos que 

porten al CRAE mes de 3 anys. Desprès troben un ample nombre de nois que al final de 2021 

porten al CRAE entre un i dos anys (19 casos). Per tant, la majoria de nois (22 casos) han 

estat amb nosaltres com a mínim tot un any sencer, el que ha dotat al grup de residents de 

major estabilitat.  

Els tres casos amb estades mes llargs es tracta d’un noi que superava amb creix la majoria 

d’edat però del que la seva situació de salut feia necessari la mesura assistencial (44 mesos, 

va des-internar al gener). Un altre noi va ingressar al nostre CRAE amb 14 anys d’edat i ha 

romàs amb nosaltres fins a la seva majoria d’edat (56 mesos, va des-internar al juliol). Per 

últim, un noi que va ingressar amb 15 anys i ha estat amb nosaltres fins als 18 anys i mig amb 

ampliació de mesura (35 mesos, va des-internar al juny). 

Per acabar, dels 10 nois que durant el 2021 han estat menys de 6 mesos al CRAE, distingim 

entre 6 que van ingressar passat l’estiu i altres 4 casos de nois que van estar poc mesos amb 

nosaltres, 1 per proximitat a la majoria d’edat i, 1 per retorn àgil a la família i 2 casos que no 

van acabar de vincular i van protagonitzar escapoliments fins a la seva baixa. 

 

• Nombre i procedència dels nous ingressos i del conjunt de residents 
 

El total de nous ingressos durant l’any 2021 va ser de 14 nois, dels quals la majoria provenen 

del domicili familiar (7 casos), 2 provenien d’altres CRAE, 1 d’un centre d’acollida, 1 de la 

família acollidora, 2 casos provenen de centre terapèutic i 1 d’un CREI. Aquest any no hem 

tingut ingressos provinents d’urgència d’UDEPMI ni de justícia. De tots aquests ingressos 

només 2 han estat baixa del centre, en un cas per trasllat a un recurs més adient (CREI) i en 

un altre i únic cas, un noi que no va sostenir el recurs i van marxar escapolit al cap de dos 

mesos del seu ingrés. 

 
     GRÀFICA Nº 4 
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Si comparem la gràfica anterior amb la següent, que reflecteix la procedència del total de nois 

residents al 2021, veiem que és major la presència de nois procedents de centres d’acollida 

que els que provenen del seu domicili. També podem observa la presència de casos que 

provenen d’UDEPMI, però que no han estat ingressos del 2021, i per tant son continuïtat i 

estabilització d’ingressos anteriors. Per acabar, podem dir que 2/3 parts son nois provinents 

d’altres recursos residencials. 

 
 
                            GRÀFICA Nº 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecte a la procedència geogràfica dels joves atesos, es veu clarament una majoria de nois 

nacionals, gairebé la meitat. Un 18% es divideix entre 7 països diferents. I els nois procedents 

del Marroc esdevenen un terç del total de la població atesa, dada molt diferent a altres anys 

en que suposaven el mateix percentatge que els nacionals. 

                 
 

GRÀFICA Nº6  
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Encara que el percentatge de nois marroquins hagi disminuït, al centre es continua procurant 

que a cada torn hagi com a mínim un educador que parla àrab per tal de garantir una 

comunicació efectiva en moments i situacions on sigui necessària. Tot i així, les llengües 

vehiculars d’intervenció i comunicació són el castellà i el català. Es procura que els nois no 

facin servir altres llengües en espais i activitats comuns per tal que s’habituïn al màxim 

possible als idiomes d’acollida, i que ho puguin fer en un entorn proper i acollidor com el centre, 

per tal d’estar preparats per les exigències de la societat. 

Respecte a la distribució dels nois en els espais i sobretot a les habitacions, els orígens actuals 

provoquen que estiguin prou barrejats i no es formin subgrups tancats en el quotidià. 

 

• Distribució per edat i procedència geogràfica 
                                    GRÀFIC Nº7 

 

 

GRÀFIC Nº 8 

 

 

Com podem veure a les gràfiques, la meitat dels nois residents al CRAE estan entre els 15 i 

el 16 anys. 
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Destacant també un gran grup de nois que han complert els 18 anys al llarg del 2021 i que o 

han des-internat (5 casos) o han ampliat la mesura de protecció i continuen amb nosaltres (4 

casos), sense obviar un cas excepcional del ingrés d’un noi amb els 18 anys ja complerts però 

en circumstàncies excepcionals (pendent del procés d’incapacitació per al seu ingrés a un 

recurs residencial protegit). 

De cara a l’any 2022 el grup de nois estarà més equilibrat entre els petits i els grans, així 

tindrem menys nois en etapa d’escolarització obligatòria que no pas majors de 16 anys.  

  

El que és prou visible és que els ingressos de menors de 15 anys es limiten a nois d’origen 

nacional. Per l’altra banda,  observem en la gràfica que l’ampliació de mesures més enllà dels 

18 anys, es limita a nois d’origen estranger (que no disposen de familiars a la nostra societat 

on acollir-se als sortir del sistema de protecció). 

• Nombre de nois estrangers 
 
GRÀFIC Nº 9 

 

 

Com es pot apreciar a la gràfica hi ha hagut una disminució dels menors estrangers que migren 

sols i per contra un augment de menors estrangers ingressats al circuit de protecció provinents 

de les seves famílies ja residents i integrades al nostre territori. 

El més destacable i que modifica les apreciacions d’anys anteriors és el clar augment 
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d’ingressos de nois nacionals, que passen a ser majoria i quasi la meitat dels residents durant 

2021.  

  

• Nombre i motiu de les baixes 
 

Al 2021 hi va haver un total de 15 sortides del centre. D’aquests 15 nois, en el moment de la 

sortida del CRAE, 3 es van emancipar amb recursos propis, 6 han fet un retorn familiar, 1 

dels nois va canviar a un CREI i 5 van ser baixa desprès d’escapoliments llargs.  Respecte 

als 5 casos que van causar baixa desprès d’escapoliments llarg, tenim constància que 2 

d’ells han reingressat a recursos residencials de protecció, un altre a un centre de justícia 

juvenil i dels altres 2 nois no tenim informació. 

Com es pot veure a la comparativa dels últims anys, destaca que cap noi ha fet des-

internament a un pis de l’ASJTET. Tampoc hem tingut derivacions a pisos de justícia. 

S’aprecia a la vegada una disminució dels casos que causen baixa del CRAE per 

escapoliment, passant de 8 l’any 2020 a 5 casos l’any passat.  

GRÀFIC Nº10 
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• Nombre de nois amb mesura judicial 
 
 

Aquest any hem tingut dos nois amb mesures judicials, ambdós nous ingressos. És a dir, cap 

dels residents provinents d’anys anteriors ha tingut causes judicials constitutives de mesures. 

Els dos nois amb causes judicials no només son nous ingressos sinó que les mesures es 

deuen a fets comesos amb anterioritat al seu ingrés al CRAE. Ambdós tenen mesura de 

llibertat vigilada. 

 
GRÀFICA Nº12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Nombre de nois orfes 
 

Entre els residents al CRAE en 2021 no hem comptat amb cap noi que sigui orfe dels seus 

progenitors, i només comptem amb un cas que sigui orfe d’un progenitor (del pare). 

Seguim la recollida de dades d’anys anterior, hem tingut en compte els casos de nois en que 

algun dels progenitors o ambdós estan absents a la vida dels menors. En aquesta situació 

trobem 9 nois  en que un dels progenitors no hi és, i en 4 no hi son cap dels 2 progenitors. 

Aquestes dades suposen una disminució dels casos en que els progenitors no estan presents 

respecte a l’any anterior. Com que en aquest anàlisi de la presència dels progenitors no tenim 

en compte els casos dels menors migrats sols (perquè l’absència dels progenitors és deu a 

altres circumstàncies) i tenint en compte que la població nacional aquest any està a prop del 

50%, la disminució és encara més significativa. 
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GRÀFICA Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Nombre d’escapoliments 
 

GRÀFICA Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que anys anterior els escapoliments continuen a la baixa, si bé la diferència entre el 

2021 i l’any anterior no és prou significativa. Hem tingut un total de 74 escapoliments al 

llarg d’aquest 2021 (177 durant el 2019, 75 durant el 2020). El mes amb major quantitat 

d’escapoliments de llarga durada ha estat l’agost (5), coincident amb estades amb la família 

i/o entorn sense permís pactat. 

Si bé, la distribució del total d’escapoliments independentment de la seva durada coincideix 

amb l’inici de la primavera (març: 10 casos) i l’inici de la tardor (octubre: 10 casos).  
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Analitzant el tipus d’escapoliments, durant el 2021 han disminuït els escapoliments curts de 3 

dies o menys (de 50 al 2020 a 43 al 2021) i s’han incrementat els escapoliments llargs (de 16 

al 2020 a 24 al 2021). 

Respecte als escapoliments curts, ens seguim trobant que en la seva majoria es tracta de 

sortides de cap de setmana sense permís, retorns amb molt de retard a la nit, fins i tot 

escapoliments “avisats” pels nois, que prefereixen assumir les conseqüències educatives de 

l’escapoliment que no deixar de fer-lo, però ens diuen on seran i amb qui, i quan retornaran al 

centre. 

Per altra banda, els escapoliments llargs estan associats o bé a estades de vacances dels 

nois amb la família sense permís tramitat però amb els menors localitzats (3 casos, Nadal i 

estiu). O bé es tracta de menors que solen enllaçar varis escapoliments fins a la seva baixa, 

com és el cas de 7 nois durant el 2021. Per últim, tenim un noi que ha protagonitzat 10 

escapoliments curts de menys de 3 dies i 7 escapoliments llargs estant un total de 106 dies 

escapolit. Respecte als 7 casos que van causar baixa després dels seus escapoliments llargs, 

ens consta que 3 nois han reingressat  recursos (CRAE i centre de justícia) i els altres 4 han 

tornat amb la família, bé formalitzant la situació amb els EAIA a posteriori (2 casos) o bé sense 

fer aquesta regularització (2 casos). 

 
GRÀFICA Nº15     GRÀFICA Nº 16 

 

 

• Nombre de nois que assisteixen a recursos escolars i formacions pre-laborals 
 
 

Tal com vam fer en la memòria d’anys anteriors, per ajustar-nos més a la realitat de tot l’any 

s’ha fet el buidat de les dades dels nois distingint de l’1 de gener a 30 de juny i d’1 de setembre 

a 31 de desembre, perquè en realitat es correspon a dos cursos escolars diferents i per tant, 

la realitat de l’escolarització del grup varia. Als gràfics 15 i 16 es pot observar la distribució 

dels nois als diferents recursos que han assistit. 

Durant el 2021 les mesures de contenció de la pandèmia no han estat tan condicionants dels 

processos formatius dels nois ja que no s’ha produït confinaments generals de la població. Si 

hem tingut confinaments de grups classe que van suposar seguiment telemàtic de les classes 
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en diferents moments per a diversos nois.  

En el primer semestre de l’any, el pertanyent al curs 20-21, hem tingut 5 nois sense formació, 

tots en edat d’escolarització post obligatòria. Si analitzem aquests casos trobem que el 100% 

del mateixos han suposat baixa del CRAE al llarg del primer semestre desprès 

d’escapoliments de llarga durada, menys en el cas d’un noi que va ingressar al març i va estar 

acollit en família extensa al setembre. En el cas de la resta de nois, 15 realitzaven l’ESO (bé 

normalitzada -10- o adaptada -5-), 8 un PFI que han finalitzat i aprovat, un noi va començar 

un CFGM que va abandonar passant a fer formació ocupacional i treballar i dos nois que van 

abandonar les seves formacions i que resten comptabilitzats en els nois sense formació.  

 

GRÀFICA Nº 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel què fa al primer semestre del curs 21-22 hem de dir que tots els nois han fet formació des 

de l’inici del semestre (menys un noi d’autonomia –major de 18 anys- que treballa), exceptuant 

un noi que va abandonar els dos recursos formatius als que se li va inscriure i que arrossega 

més temps escapolit que al CRAE des de l’estiu. Així, tenim tots els menors en edat 

d’escolarització obligatòria escolaritzats (38.5% dels nois del CRAE), 7 nois fent un PFI, 3 fent 

un CFGM i 3 fent formació ocupacional (en 2 casos certificats de professionalitat relacionats 

amb el PFI anterior).  

Respecte als processos de preinscripció i matriculació, la majoria van estar tancats al juny, 

menys en el cas de 3 residents que van haver de formalitzar la matrícula al setembre quan 

van trobar vacants a CFGM i en el cas d’un noi que no va poder accedir al CFGM dels seu 

interès per nota de tall, que va acabar fent formació ocupacional (CP2 sociosanitari).  

Respecte als nois d’autonomia que es troben amb allargament de mesura, en el 2021 dels 7 

nois acollits al programa, dos han treballat a temps complert amb contracte indefinit als llocs 

on van fer les pràctiques de les seves accions formatives i els altres 5 han estat formant-se i 
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la formació que tenia en curs.  

GRÀFICA Nº 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Nombre d’adolescents en procés de cerca de feina i nombre d’adoles- 

cents que   treballen 

 

Tal com recollim a la gràfica 18 al llarg de l’any 2021 hem treballat amb 26 nois de més de 

16 anys, dels quals 21 han realitzat alguna acció formativa (els altres 5 casos son els que van 

tenir sense formació el primer trimestre de l’any). De tots ells en recerca de feina real, 

organitzada i pautada hem tingut 2 nois, que la van trobar (hoteleria i logística) si bé de manera 

temporal, 2 que van treballar tot l’any amb contracte indefinit (hoteleria i càrniques).  

 

 GRÀFICA 19 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Permisos familiars 
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Continuem tenint un gruix de nois sense cap tipus de permís, 18 dels 41 nois atesos. Un any 

mes, per reflectir millor la realitat dels permisos dels que gaudeixen els residents. Hem intentat 

fer unes categories per distingir aquells que tenien permisos setmanals o quinzenals, amb 

pernocta o sense, i aquells que només podien gaudir de permisos puntuals, en períodes de 

vacances o permisos oberts, segons criteri del centre o de la família. Les xifres s’han 

d’analitzar tenint en compte la realitat dinàmica i canviant dels permisos, entenent que hi ha 

nois que poden estar comptats en més d’una categoria, doncs a més de tenir permisos de cap 

de setmana en poden tenir per vacances, o oberts. 

 

Tenint en compte tots aquests condicionants, després de revisar tots els nois i tots els mesos 

de l’any, les dades que ens surten son: 18 nois sense permisos familiars (el mateix nombre i 

els mateixos nois que l’any passat), 14 amb permisos setmanals amb pernocta, 7 amb 

permisos setmanals sense pernocta, 1 amb permisos quinzenals de cap de setmana amb 

pernocta, 1 amb permís quinzenal sense pernocta, 2 amb permisos puntuals durant l’any, 2 

amb permisos oberts, segons circumstàncies, i per últim i a destacar, hem comptat amb 19 

nois amb permisos llargs en períodes de vacances. Aquests permisos llargs vacacionals fan 

que canviï notablement el nombre de nois al centre així com la dinàmica que es desenvolupa. 

Tot plegat queda reflectit en la gràfica nº 20. 

GRÀFICA Nº 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Treball amb les famílies 
 

Encara que al 2021 el treball amb famílies no ha estat un objectiu de la nostra intervenció, 

aquesta feina s’ha continuant portant a terme.  

Com a treball socioeducatiu amb les famílies, aquest es dona en aquells casos en què es 
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pacten o es recomanen intervencions, es busca el recolzament de les famílies respecte a 

mesures educatives presses així com el seguiment del comportaments dels nois durant els 

permisos. Aquest tipus d’intervenció amb les famílies sol donar-se en el cas dels nois més 

joves. 

S’ha produït un increment de les coordinacions amb les famílies associat a l’augment de nois 

provinents del domicili familiar i de nois amb permisos amb les famílies. Així fem coordinacions 

per: 

- Pactar horaris i dates de permisos 

- Seguiment dels permisos, sobre tot dels períodes de vacances 

- Informar sobre intervencions, incidències o temes de salut (hem mantingut informació 

fluida i constant en casos de positius de covid, vacunació). 

Un any més, pel que fa a les famílies que no estan al territori, les dels nois nouvinguts, amb 

aquestes el contacte és sempre telefònic, i s’ha seguit la mateixa pauta de mantenir-les 

informades del procés del noi, del seu estat de salut, i promoure que aquest hi parli cada 

setmana per no perdre-hi el contacte. Cal dir que els mateixos nois ja mantenen la 

comunicació periòdica amb les famílies mitjançant les xarxes socials, però se’ls facilita que hi 

puguin parlar també des del telèfon del centre, si volen fer-ho. 

 

• Nombre de germans atesos alhora al mateix centre 
 

Durant l’any 2021 no hem comptat amb germans residents de manera simultània al centre. 

 

• Addiccions 
 

El problema de les addiccions continua estan present entre els nois atesos. Una vegada més 

a les gràfiques següents recollim les dades en percentatges i desglossem per tipus de 

consum, i si aquest és esporàdic o freqüent. No cal dir la dificultat que suposa tenir amb 

certesa aquestes dades, per tant ho hem d’entendre com una aproximació, però en els casos 

en què el consum és més freqüent o inexistent son els més clars, la resta son dades una mica 

més qüestionables. 

Aquest any destaca el increment dels nois sense cap tipus de consum -41% davant el 35% de 

l’any anterior- i dels nois que fan un consum esporàdic de substàncies -si l’any passat era un 

12% al 2021 parlem d’un 26%- .  

Les dada més significativa ha estat la davallada dels nois amb un consum habitual de haixix i 

marihuana, passant del 54% a 2020 a un 33% el 2021. La sortida del centre d’alguns nois han 
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perfils més des-estructurats s’ha reflectit en aquestes xifres. 

Continua preocupant l’alt nivell de nois amb tabaquisme, que suposen més de la meitat dels 

casos atesos al 2021 (21 nois de 41 totals). 

   GRÀFICA Nº21 
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• Atenció psicològica 
 

Un any més les dificultats i necessitats dels nois atesos inclouen les problemàtiques de salut 

mental i la conseqüent atenció adient. Es pot comprovar a la gràfica, hem tingut 19 nois 
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atesos en serveis especialitzats de salut mental: 17 d’ells al CSMIJ, 3 en teràpia privada, 1 

cas assistint a teràpia familiar, 1 noi amb atenció a Sant Pere Claver associat a l’acompliment 

de la seva mesura judicial i per últim, 1 noi atès a Eduvic. 

              GRÀFICA Nº23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de destacar l’increment de nois a recursos de salut mental (de 13 durant 2020 a 19 casos 

al 2021), amb un augment notable dels casos tractats al CSMIJ (de 12 a 17) i, amb un menor 

increment, els tractats a teràpia familiar (augmentem d’1 cas a 2020 a 3 durant 2021). Alguns 

dels nois han estat atesos simultàniament a diferents serveis, per això el total de nois amb 

tractament no és sumatori de les diferents teràpies.  

 

• Salut física i psíquica 

Tots els nois que tenim al centre en algun moment han estat visitats al CAP de Lliçà de Vall ja 

sigui per una visita rutinària, malaltia ocasional, entre altres. Alguns d’aquests casos, han estat 

derivats amb l’especialista per fer la valoració i/o tractament  pertinent.  

A la següents gràfiques, podem observar d’una banda els nois atesos en les diferents 

especialitats; ates 29 nois al CAP, 14 han anat a urgències, 19 han estat derivats a recursos 

de Salut mental, 1 jove ha estat derivat a l’uròleg, 1 al neuròleg, 4 al servei de podologia, 8 a 

oftalmologia, 8 a odontologia i 3 a traumatologia.  

De tots els casos, el què resulta més rellevant és el de neurologia, doncs és un menor que 

l’any passat va ser diagnosticat d’epilèpsia, i per tant rep medicació i requereix d’un control 

més constant com a conseqüència de la malaltia.  

I d’altra banda, podem observar també, el número de visites envers els diferents tractament. 
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D’aquesta última, destaquen sobretot, les visites al CAP (96), a l’odontòleg (26) i les urgències 

(19).           GRÀFICA Nº24 
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• Contagis per Covid 19 

Hem d’afegir aquest apartat en la memòria que ens ocupa per a ser fidedignes amb la 

informació que en quant a salut ha afectat als nois residents al CRAE. 

Així com al 2020 tot i l’esclat de la pandèmia, no van tenir cap contagi pel nou coronavirus, 

l’any 2021 no ha estat així. Hem comptabilitzat un total de 9 casos de contagi. Vam tenir un 

primer cas de contagi al febrer, que va suposar el confinament de tot el CRAE durant 15 dies. 

Posteriorment vam tenir un brot amb 8 contagiats a finals de juny que va tornar a suposar el 

confinament de tot el centre. Cap dels nois contagiats ha presentat complicacions derivades 

de la malaltia, només en dos dels casos van presentar símptomes com febre i tos. La resta de 

contagiats han estat asimptomàtics. 

Una vegada es va aprovar la vacunació dels menors d’edat, vam procedir a la vacunació dels 

nois. Així, dels 41 casos atesos el 2021, a 15 nois se’ls ha subministrat 2 dosi de la vacuna, 

en 8 casos només van arribar a rebre 1 dosi (per franja d’edat i/o per haver d’esperar desprès 

de passar la malaltia), en 13 casos la vacunació al centre va arribar posteriorment al seu des-

internament, en un cas no ha rebut vacunació per estar escapolit durant llargs períodes i ni 

tan sol s’ha pogut programar. I per acabar, només comptem amb un noi que no vol vacunar-

se. 3 nous ingressos del 2021 ja venien vacunats de l’altre centre. 
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4.FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
 4.1.ESTRUCTURA FÍSICA 

 

Durant l’any 2021, hem realitzat millores en diferents espais del centre tant en zones comunes, 

com d’ús personal (habitacions dels nois). En aquest sentit algunes de les millores més 

significatives que s’han portat a terme;  

 

- Del despatx dels educadors; s’ha arreglat part del sostre que hi havia goteres. 

- A la sala d’ordinadors s’ha treballat per solventar les humitats que hi havia a algunes 

parets.  

- A les habitacions dels nois; s’han comprat alguns matalassos, somiers i roba de llit que 

calia renovar, així com també s’han pintat les habitacions, s’hi ha posat penjadors nous, 

s’han arreglat radiadors i marcs de portes, s’han arreglat endolls, i s’han reposat de nou 

algunes de les tauletes de nit que estaven en mal estat.  

- Als espais de pas, com les escales entre les diferents plantes de l’edifici, s’han arreglat 

les baranes i els esglaons que estaven en mal estat, s’han reconstruït. També, les parets 

d’aquest espai que tenien humitats, s’han arreglat.  

- A la cuina i menjador, també s’han fet reconstruccions de parts del sostre, s’han arreglat 

algunes instal·lacions elèctriques, entre altres.  

 

A banda d’aquestes, també s’han portat a terme tasques de manteniment de caràcter rutinari. 

En relació a la distribució, la única modificació que s’ha realitzat ha estat la que el mateix 

protocol de prevenció del covid del centre indica; quan es produeix el primer contacte positiu 

al centre d’algun noi resident, la segona planta de les habitacions queda assignada com a 

vermella i s’habiliten les habitacions pel/s confinat/s. També, en casos de celebracions on el 

volum de persones era més elevat, s’habilitava el menjador gran per portar-ho a terme.   

 

4.2.ÀMBIT ECONÒMIC 
 

Pel 2021 s’ha comptat amb el pressupost estipulat per DGAIA. Aquest s’ha distribuït de la 

següent manera, en ordre de prioritats: 

- Pressupost per cobrir necessitats bàsiques pels nois – allò que fa referència a la higiene 

personal, alimentació, compra de roba, salut, etc. 



COLÒNIA AGRÍCOLA 
SANTA MARIA DEL VALLÈS 

 

 

 

Tel: 934536191 CIF:G08294480   Carrer Lleida,28. 08185, Lliça de Vall . Barcelona 46 

   

 

- Personal del centre – Per tal de seguir complint amb les ràtios i cobrir les necessitats dels 

nois en tot moment, s’ha de comptar amb un personal fix al centre al qual s’hi assigna una 

part del pressupost anual seguint les quantitats estipulades al conveni d’acció social. En 

aquest apartat, cal afegir noves contractacions que s’han portat a terme i promocions internes, 

que han implicat més despesa com a conseqüència de diferents baixes per malaltia i baixes 

definitives per reestructuració del personal i de l’equip directiu.  

- Adequar l’espai físic – Tasques de manteniment i remodelació de l’edifici en sí, així com 

reformes de tot allò que es va malmeten durant l’any, i que s’han exposat més detalladament 

a l’apartat anterior. 

- Formació dels nois – Des del CRAE sempre s’ha potenciat que cada noi pugui formar-se 

en allò que li agrada i pel qual presenta una bona disposició, sense que la part econòmica 

en pugui ser un handicap. Per aquest motiu si alguns estudis dels nois suposen el pagament 

d’alguna quota o la compra d’un material, des del centre s’assumeix la despesa. 

- Treballar i reforçar els aspectes d’autonomia. Aquest any s’ha seguit fent una despesa 

en la compra de targetes de transport públic, per tal d’afavorir els desplaçaments del nois 

reforçant la seva autonomia i aprenen a desplaçar-se sols. 

- Treballar el lleure i les activitats extraescolars – Es reforça que els nois facin un bon ús 

del temps lliure, per aquest motiu s’organitzen sortides de lleure amb els educadors des del 

centre així com es potencia que els nois puguin fer activitats extraescolars fora del centre. 

Lògicament el centre assumeix el cost d’aquestes activitats, sempre mirant d’assegurar el 

compromís i participació en les activitats triades. A més a més, cal comptar amb els regals 

que es fan tant pels aniversaris dels nois, així com també per festivitats senyalades com poden 

ser les festes de nadal.  

- Material prevenció Covid – Durant l’any 2021 s’ha hagut de comprar material com per 

exemple guants, gel hidroalcohòlic, EPIS, productes desinfectants, test antígens...Una sèrie 

de material que és imprescindible tenint en compte la realitat que ens envolta envers la covid- 

19.   

Cal dir que la gestió del pressupost i la supervisió de la despesa realitzada es fa des de la 

Fundació Privada Obra Tutelar Agrària, que és de fet qui fa la contractació del personal i 

assumeix totes les despeses corrents. La Fundació assumeix també, amb els recursos que li 

son propis, el dèficit que es pugui generar entre les despeses finals del centre i l’aportació 

de la DGAIA, així com també, anticipa els retards que es puguin generar en el cobrament 

d’aquesta última. 
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4.3.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 

4.3.1. Horaris 

 
Durant l’any 2021 el funcionament del centre a nivell d’horaris no s’ha vist trasbalsat per 

confinaments obligatoris de la població. S’ha mantingut, en general el mateix horari que cada 

any, tant d’educadors com de nois, diferenciant els períodes lectius dels de vacances i 

proposant una adaptació d’aquests en funció de les circumstàncies. 

Hem aplicat alguns canvis durant els dos períodes de confinament per positius entre els 

menors (15 dies al febrer i 15 dies al juliol). Es va endarrerir una mica l’aixecada general fins 

a les 9h, i el menjador es tancava a les 9’45h. A l’hora dels àpats es va avançar l’hora del 

dinar a la 13h, i es van proposar diversos torns per esglaonar l’entrada dels nois al menjador 

i evitar així que hi coincidissin masses nois. També es va endarrerir una mica l’hora d’anar a 

dormir, de les 23:30h a les 24:00h. 

Durant l’any, però, els horaris han estat els següents: 
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NOIS EN HORARI PERÍODE LECTIU 

 
HORARI DIA FEINER HORARI CAP DE SETMANA 

6:00-8:00 Llevada nois amb recurs formatiu 10:00 Llevada general / Higiene personal 

7:30-8:45 Acompanyament recursos formatius 
10:15 – 

11:00 
Esmorzar 

8:00 Llevada general 8:00 – 11:00 Llevada, esmorzar i acompanyaments nois amb permisos familiars 

6:00-9:00 Higiene personal i Esmorzar 11:00 Neteja Habitacions i espais comuns 

Fins 13:30 Tallers / Aules / Recursos formatius 12:00 Assemblea 

13:30-14:30 Recollida als recursos formatius 12:30 Sortida / Temps lliure / Esports 

13:30-14:00 Dinar per torns (segons horaris d’arribada i nois al centre) 14:00-14:30 Dinar tots junts 

Fins 16:00 Temps lliure i descans Fins 20:00 Sortida lúdica tarda / permisos / obertura sales jocs i internet 

Fins 17:00 Reforç escolar / Deures / Assemblea (dimecres) 17:30-18:00 Berenar 

17:00-17:30 Berenar 20:30 Dutxes 

Fins 20:30 Reforç escolar / Deures / Sortides / Activitats extraescolars 21:00-22:00 Sopar 

19:45 a 20:30 Dutxes Fins 23:00 Sala d’estar / Tv / Pc / Play 

20:30-21:15 Sopar 23:45-24:00 Ressopó (només divendres i dissabte) 

Fins 22:30 Sala d’estar / Tv / Pc / Play 24:00 Dormir 

23:30 Dormir  
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HORARI VACANCES I ESTIU 

 
HORARI ENTRE SETMANA HORARI CAP DE SETMANA 

9:30-10:30 Llevada, higiene personal i ordre habitació 10:00 Llevada general / Higiene personal 

Fins 10:30 Esmorzar 10:30 Esmorzar 

10:30 – 11:45 Aula / Manualitats / Taller 8:00 – 11:00 Llevada, esmorzar i acompanyaments nois amb permisos familiars 

11:45 – 12:15 Descans 11:00 Neteja Habitacions i espais comuns 

Fins 13:30 Tallers / Aules / Recursos formatius 12:00 Assemblea 

12:15-13:45 Tallers / Jocs 12:00 Sortida / Temps lliure / Esports 

14:00 –15:00 Dinar 14:00 Dinar tots junts 

Fins 16:00 Temps lliure i ordre habitacions Fins 20:00 Sortida lúdica tarda / permisos 

16:00 – 17:45 Piscina / Tallers / Jocs 17:30 Berenar 

17:45 – 18:00 Berenar 20:30 Dutxes 

18:30 – 20:30 Jocs / Internet / Sortides 21:00 Sopar 

20:30 Dutxes Fins 23:00 Sala d’estar / Tv / Pc / Play 

21:00 Sopar 23:30 Ressopó 

Fins 23:30 Sala d’estar / Tv / Pc /Play 24:00 Dormir 

24:00 Dormir  
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TREBALLADORS 2021 
 
 

PROFESSIONAL HORARI TORN 

DIRECTORA 8:00 a 16:00 MATÍ - TARDA (flexible) 

SOTS DIRECTORA 8:00 a 16:00 MATÍ – TARDA (flexible) 

RESP. ADMINISTRACIÓ 9:00 a 16:30 MATÍ - TARDA 

EDUCADOR/A 6:45 a 14:30 MATÍ 

COORDINADOR/A 7:00 a 14:30 MATÍ 

EDUCADOR/A 07:30 a 15:00 MATÍ 

EDUCADOR/A 8:00 a 15:30 MATÍ 

COORDINADOR 14:00 a 21:30 TARDA 

EDUCADOR/A 14:30 a 22:00 TARDA 

EDUCADOR/A 15:00 a 22:30 TARDA 

EDUCADOR/A 16:00 a 23:30 TARDA 

COORDINADOR/A 21:00 a 07:00 NIT 

EDUCADOR/A 22:00 a 08:00 NIT 

EDUCADOR/A 21:00 a 07:00 NIT 

EDUCADOR/A 22:00 a 08:00 NIT 

COORDINADOR/A 08:00 a 22:00 CAP DE SETMANA 

EDUCADOR/A 08:00 a 22:00 CAP DE SETMANA 

EDUCADOR/A 10:00 a 24:00 CAP DE SETMANA 

MANTENIMENT 7:00 a 14:00 MATÍ 

NETEJA I BUGADERIA 7:30 a 14:00 MATÍ 

NETEJA I BUGADERIA 8:00 a 14:30 MATÍ 

EDUCADOR CORRE TORNS 
 

SEGONS NECESSITAT 
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A finals d’any, tal com s’ha exposat prèviament, va produir-se un canvi a la direcció del centre, essent 

baixa definitiva primerament el director, i posteriorment el subdirector, essent assumit per dues 

persones que ja formaven part de la Fundació i tenien vinculació amb el centre -la directora d’un altre 

projecte de la Fundació i antiga educadora del CRAE va passar a assumir la direcció del centre; i una 

educadora de tardes va assumir la subdirecció- . 

Pel què fa als equips de matins i de tardes, segueixen configurats amb quatre educadors, un d’ells 

exerceix de coordinador; l’equip de nits segueix essent de quatre educadors que han treballat per 

parelles en setmanes alternes; i un equip de tres educadors, un dels quals fa de coordinador del torn, 

que han cobert els caps de setmana i festius de tot l’any. 

Aquest equip ha seguit reforçat per la figura de corre-torns, un educador a disposició de les necessitats 

de substitució que han anat sorgint en qualsevol torn. A més a més, durant l’any 2021 hem tingut força 

moviment de suplents i algunes baixes i altes a l’equip. Concretament, hem tingut -sense tenir en 

compte l’equip directiu-, 6 suplents que han anat cobrint algunes baixes i períodes de vacances de 

l’equip, 2 baixes definitives de dos educadors del torn de matí, i una promoció d’una educadora de les 

tardes a l’equip directiu. A més a més, hem tingut 2 altes noves.  

Cal seguir remarcant el nivell de compromís i bona predisposició de les persones que han vingut a 

realitzar suplències per garantir el bon funcionament quotidià del centre. 

 
 

4.3.2. Mecanismes de Comunicació 

 
Els mecanismes de comunicació interna del centre, han seguit sent el diari -document on diàriament 

tots els torns exposen la dinàmica del seu torn i aspectes importants que cal tenir en compte-; els 

traspassos setmanals que l’equip de matins i tardes realitza els divendres per tal de que l’equip de caps 

de setmana pugui saber quins aspectes han de tenir en compte de cada jove així com també la 

dinàmica que han tingut durant la setmana. En relació a aquesta darrera eina, es va realitzar una petita 

modificació, afegint una graella més descriptiva i una altre més visual on tan sols cal marcar unes 

opcions, per tal de que fos un traspàs pràctic però complert. Una de les eines que resta pendent 

reincorporar, és el traspàs de caps de setmana a entre setmana que es va deixar de fer perquè ja 

constava la dinàmica al diari i l’equip al no tenir cap noi de tutorand, no es va considerar oportú, aspecte 

que des de la nova direcció creiem convenient reprendre aquest 2022. Una altre via de comunicació 

segueix sent el traspàs de nit que realitza el torn corresponen quan acaba la seva setmana (diumenges 

a la nit), i que envia a direcció -aspecte que també modificarem aquest 2022, amb la finalitat que sigui 

un traspàs que arribi a tots els coordinadors de torn, no només a direcció-.  
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També, els traspassos setmanals que realitza l’equip directiu els divendres, esdevé una eina molt 

potent per fer arribar a tot l’equip, les consignes més rellevants així com també aspectes que cal tenir 

en compte i que han succeït en el transcurs d’aquella setmana.  

Finalment, les reunions d’equip i de torn, tot i que segueixen sent un punt fort envers la comunicació 

entre l’equip.  

Pel què fa als protocols de centre, de cara al 2022 es pretén refer -mentre es realitza alguna modificació 

del RRI- alguns dels protocol (actualitzar) i crear-ne de nous que considerem que són imprescindibles 

per tal de tenir de manera organitzada i clara la manera que cal procedir en determinades àrees o 

aspectes.  

 

 
4.4.ACCIÓ EDUCATIVA 

 

4.4.1.Vida Quotidiana 
 

Pel què fa a l’atenció dels nois en la vida quotidiana, s’han mantingut el dos grups diferenciats per 

edats: de 14 a 15 anys (ambdós inclosos) i de 16 a 17 anys. Amb els nois més petits l’activitat realitzada 

va més encarada a l’aprenentatge i acompanyament, mentre que amb els grans, el treball ha incidit 

més en la responsabilitat i l’assessorament. També, s’han seguit realitzant activitats conjuntes i s’ha 

mantingut el criteri de la distribució de les habitacions, amb la finalitat de que els nois de diferents 

procedències i realitats convisquin i creïn vincle entre ells. També cal dir que en diferents moments de 

l’any ha calgut confinar algun jove i per tant, s’ha produït alguna modificació puntual.  

Respecte als hàbits, tots els nois del CRAE tenen força assolits els hàbits d’higiene i a cadascú se li 

ha demanat la responsabilitat de mantenir la seva higiene personal, així com tenir cura de la neteja i 

ordre dels seus espais individuals (habitacions i armaris). En relació a aquest punt, si que hem notat 

que manca una mica més l’acció tutorial en l’organització de la roba bruta a les habitacions i buscar un 

sistema que d’una banda permeti facilitar aquesta acció tutorial amb el jove i al mateix temps, promogui 

un apoderament del noi envers aquestes competències. S’ha considerat un punt a treballar de cara 

l’any vinent a partir de l’elaboració d’un nou sistema i protocol del mateix. Pel què fa als majors de 17 

anys, se’ls ha responsabilitzat de la neteja de la seva roba, amb la qual cosa l’educador només els 

obra i els tanca la porta on hi ha una rentadora i una assecadora (les que estan ubicades a la primera 

planta i que només són pel seu ús), i ells s’encarreguen de la resta. La resta de nois, han baixat amb 

l’educador a la bugaderia general del centre a fer les tasques pertinents i per tant han hagut de ser 

responsables de dipositar la seva roba en els horaris establerts. 

A l’arribada al centre s’ha proveït als nois d’un necesser amb material i estris d’higiene personal, els 

quals s’han anat reposant periòdicament, així com de roba de llit, tovallola i roba interior. Pel què fa a 

la roba personal dels nois, aproximadament cada quatre mesos han disposat d’una quantitat de diners 
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perquè els nois compressin la roba necessària.  

Aquesta compra es realitza amb l’acompanyament de l’educador, i s’intenta ajustar a les necessitats 

del noi. És per això que cada tutor té un registre de tota la roba de que disposa cada jove i marca 

les seves necessitats en funció del que té. S’ha intentat que cada noi sigui responsable de la seva roba 

per fer-ne un bon ús, i siguin conscients del cost de la roba. En aquest sentit tots saben que des del 

centre no es compren sabates o roba de marca. El que sí poden fer, és posar una part dels seus 

estalvis, per poder-se comprar alguna peça que per pressupost no es pugui assumir des del centre. 

D’altra banda, aquells nois que han realitzat alguna activitat esportiva i els ha calgut una equipació 

especial, des del centre se’ls ha facilitat, a banda dels diners periòdics per roba. 

En relació als hàbits alimentaris, l’empresa contractada per oferir el servei de cuina s’ha encarregat 

d’oferir unes dietes equilibrades en els menús, segons les necessitats dels joves. Seguim tenint 

contracte amb la mateixa empresa externa dels darrers anys que ens gestiona el servei de cuina amb 

una cuinera diària, inclòs els caps de setmana. Trimestralment s’han revisat des de direcció i l’empresa 

externa, els menús i el funcionament de la cuina, i a l’hora de revisar-los s’han tingut en compte les 

propostes dels nois, sempre que això ha estat possible. Des del servei de cuina es tenen molt en 

compte els casos de nois amb alguna restricció alimentària, ja sigui per motius mèdics, religiosos i/o 

culturals. Cal dir que el grau de satisfacció respecte aquest servei és molt elevat, tant per part dels 

residents com del personal del centre. 

L’espai de menjador està concebut com a un lloc per a gaudir i parlar, per aprendre normes i trencar 

amb la dinàmica diària. Els nois han mostrat en general un comportament adequat al menjador, 

col·laborant amb les tasques de parar i desparar taula, així com en el servei del menjar i la neteja dels 

plats.  

Des de l’equip s’han treballat especialment els hàbits, cada noi ha de menjar amb els estris 

corresponents (alguns nois culturalment estan molt habituats a menjar amb les mans), també ha de 

tastar un mínim de cada plat per acostumar-se a menjar de tot. En dies de celebracions aquells nois 

que així ho han volgut han col·laborat en les tasques de cuinar algun menjar especial, i per celebrar 

els aniversaris s’ha comprat un pastís en honor de qui fa anys. 

 

En relació a la mobilitat, hem seguit amb el criteri utilitzat fins ara, i per tant tenint en compte la ubicació 

del centre, en relació als nois majors de 16 anys s’ha intentat afavorir la seva autonomia en els 

desplaçaments. Es facilitava així el desplaçament fins a la parada de l’autobús o del tren, i a partir 

d’aquí es desplaçaven en transport públic. Pels nois menors de 16 anys l’acompanyament s’ha fet 

sempre amb els vehicles del centre, tant a l’entrada com a la sortida del recurs. 
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4.4.2.Temps de Lleure 

Afortunadament les instal·lacions de que disposa el CRAE han seguit facilitant la possibilitat de la 

pràctica de l’esport al centre, amb l’ús de la pista poliesportiva, o el gimnàs que ja fa un parell d’anys 

que es va habilitar, amb uns horaris d’ús on els nois podien assistir sota la supervisió i guia d’un 

educador. La taula de ping-pong, el futbolí, els jocs de taula, una Playstation o la sala d’informàtica 

eren els recursos d’interior de què podien disposar, entre altres.  

 
Pel què fa a les activitats externes realitzades durant l’any 2021, s’han portat a terme: 

 

NOM DE L’ENTITAT ACTIVITAT POBLACIÓ 

Club Rugbi Granollers Rugbi Granollers 

Club Natació Granollers Gimnàs Granollers 

F.C. Lourdes Futbol Mollet del Vallès 

Gespadel Gimnàs i Pàdel Lliçà de Vall 

Casal de Joves el Kaliu Diverses Lliçà de Vall 

Club de Futbol Sant 
Andreu Arenal 

Futbol Sant Andreu Arenal 

Club de futbol Lliçà de 
Vall 

Futbol 

Futbol sala 

Lliçà de Vall 

Cerdanyola F. C. Futbol Cerdanyola del Vallés 

Club Atlètic del Vallés Futbol Granollers 

C.E. APA Poble Sec Futbol Barcelona  

 

 
Les tardes de dilluns a divendres, s’han fet activitats de deures i reforç escolar amb el suport de l’equip 

educatiu i d’alguns alumnes d’educació social en pràctiques. Aquesta activitat és de caràcter obligatori, 

doncs sinó molts dels nois no farien els deures que els hi encomanen als recursos educatius. També 

s’han realitzat activitats d’oci dirigides pels educadors, destinades als nois que mantenen una bona 

dinàmica formativa i una bona dinàmica al centre. També, alguns nois van utilitzar les instal·lacions 

del casal municipal de joves el Kaliu, de Lliçà de Vall, per realitzar-hi activitats que oferien.  

D’altra banda, segueix vigent l’acord de col·laboració signat amb la protectora d’animals de Granollers, 

on es planteja un programa a través del qual els nois participants han d’aprendre com ensenyar 
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obediència bàsica als gossos seleccionats per la protectora, a més de promoure les sortides a l’exterior 

dels mateixos. En base a l’experiència d’anys anteriors, ens adonem de la importància d’aquesta 

activitat envers els beneficis de caràcter físic, psíquic, social i fins i tot cognitiu, que pot aportar al nois 

que hi participen, motiu pel qual el seguim mantenint i segueix suposant un èxit entre els joves. 

Durant les vacances de Setmana Santa a diferència d’altres anys, s’han tornat a realitzar activitats 

tant al centre com d’altres externes. Concretament els joves que no estaven de permís familiar, van 

poder gaudir d’activitats com per exemple; sortides a la platja visita a la Fageda, partits de futbol al 

centre, bolera, cinema, ruta prehistòrica, entre altres.  

Durant els períodes de vacances escolars, es va realitzar una programació específica d’activitats de 

lleure, tant per l’estiu com per Nadal. A l’estiu, malauradament i com a conseqüència de la situació 

sociosanitària, no es van poder portar a terme les colònies que s’havien estipulat -la estada al càmping 

de Tarragona-, i per tant es va realitzar una programació amb activitats lúdiques per als nois.  

Durant el període de nadal, aquest any si que hem tornat una mica a la dinàmica habitual tot i ajustant-

nos als protocols de salut. Així doncs, d’una banda el dia 19 de desembre vàrem poder tornar a gaudir 

de la tradicional cantada de nadales, que anualment organitza la Coral de Lliçà de Vall. Aquest acte té 

com a objectiu organitzar una activitat que dona la benvinguda al Nadal, conjuntament amb els nostres 

veïns del poble. A més a més de compartir uns moments de festivitat, fem visible la tasca del centre i 

els nois interactuen sentint-se part de la comunitat.  

El dia 22 de desembre, també s’ha tornat a celebrar el dinar de nadal de manera conjunta -nois i 

educadors-, amb les mesures pertinents, i concloent el dinar amb la celebració de l’amic invisible. 

També, des del dia 1 de desembre i fins el dia 22 es celebrava el calendari d’advent -un calendari gran 

fet per l’equip educatiu on cada dia els nois abans de marxar al recurs, havien d’obrir la casella i 

obtenien un petit detall-. D’altra banda, també es va realitzar el regal de centre de nadal i reis. 

Paral·lelament, durant el període no lectiu i només amb els nois que no van marxar de permís, es van 

portar a terme les activitats que s’havien plantejat a la mateixa programació de nadal -visita Montjuïc, 

Palau de gel, Parc Güell, passejada per Barcelona, entre altres-.  

Aquest any tampoc vam poder celebrar la festa del Roser, la celebració anual que tradicionalment 

reuneix a totes aquelles persones que han passat pel centre, ja sigui com a residents o com a 

treballadors, els membres que conformen actualment la fundació, i persones i institucions amigues.  

Com cada any, els nois que van voler seguir el mes d’abril i el mes de maig la celebració del Ramadà, 

van ser ben lliures de fer-ho; des del centre se’ls va facilitar poder-ho fer sense perjudicar les 

responsabilitats i rutines diàries. Bàsicament, es van modificar els horaris de menjar per part dels nois 

que feien el Ramadà. L’últim dia, per seguir amb la tradició, es va fer la celebració conjuntament amb 

tots els nois del CRAE i els educadors. 
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4.5.FORMACIÓ I SUPERVISIÓ 

 

Durant aquest 2021 he tingut algunes propostes formatives per part de l’equip i que es van autoritzar 

i/finançar des de la Fundació, i d’altres promogudes des del centre: 

 
 

FORMACIÓ 
 

ORGANITZACIÓ 
 

DURADA 
 

ASSISTENTS 

Curs COVID  

Previntegral S.L 
2h Tots els 

treballadors 

Curs lloc de treball (riscos 

psicosocials) 

 

Quirón prevención 

 

2h 

 

Tots els treballadors  

Contención física y emocional, 

manejo de crisis de agresividad 

 

Pere Tarrés 

 

20h 

 

Sònia i Lotfi 

Càpsula formativa sobre la 

gestió la valoració de 

discapacitat (CAD) 

DGAIA 2,45h Lalo i Jessica 

Curs salud mental infanto-

juvenil 

Hospital Sant Joan de Deu 16h Lalo i Mariona 

Càpsula formativa “memòria i 

programació anual (MAPA) i 

objectius 

 

DGAIA 

 

2h 

 

Josep Vialgelliu 

 

Acompanyament del dol 

 

Pere Tarrés 
      20h Mohamed C 

 

Gestió del temps 

 

Pere Tarrés 

 

20h 

 

Cristina i Beatriz 
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Pel què fa a la supervisió de casos, amb la referent del CMISJ de Granollers, hem continuat fent les 

reunions però en comptes de quinzenals mensual, i de manera telemàtica, per prevenció en relació a la 

covid. En aquest sentit, seguim mantenint el bon nivell d’entesa i predisposició a donar resposta a les 

necessitats, malgrat el volum de feina i la pressió amb que han de treballar. D’aquesta manera, hem 

pogut mantenir un espai de revisió de la tasca i un professional de referència del CSMIJ amb qui poder 

anar comentant dubtes i situacions que es van succeint en el dia a dia del treball amb els nois amb més 

dificultats psicològiques. 

 
Acolliment d’estudiants en pràctiques 

 
Durant curs 2021-2022 hem tingut la presència al centre d’alumnes de pràctiques, concretament un 

estudiant de 4rt del Grau d’Educació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com també 

una altra alumna de 4rt del Grau d’Educació Social de la Universitat Pere Tarrés.  

Ambdues alumnes van fer una bona feina, situant-se de forma correcte en el treball quotidià amb els 

nois. En tot moment la coordinació entre centre i universitats ha estat molt bona.  

 

 
5.PROPOSTES 

 
D’acord amb la valoració dels objectius treballats durant l’any 2021 i l’anàlisi de la nostra tasca 

educativa i els seus resultats, ens plantegem diferents propostes de millora de cara al treball de l’any 

vinent, i que deixem només apuntats a continuació per àrees, i que seran desenvolupats en la 

programació per l’any 2022: 

 
POBLACIÓ ATESA 

 
Millorar el Pla d’Autonomia. 

- Millorar l’acció tutorial modificant els diferents registres i informes de traspàs. 

- Promoure noves eines i mecanismes per abordar la problemàtica dels tòxics. 

 
EQUIP EDUCATIU 

 
- Crear o millorar mecanismes de comunicació i cohesió de grup. 

- Aconseguir regularitzar les planificacions anuals de personal i consolidar les places de l’equip 

educatiu. 

 

ESTRUCTURA FÍSICA/ ASPECTES GENERALS 

- Donar compliment a la llei de promoció d’igualtat d’oportunitats. 

- Acabar la certificació de qualitat del centre. 
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