SERVEI D'INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA
(SIS Cerdanya)
El SIS és un servei diürn preventiu de prestació bàsica garantida que té per finalitat
fonamental assegurar que les persones progenitores, o que tinguin la tutela o la
guarda dels infants o adolescents, tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic que
necessiten per a un desenvolupament integral adequat cobrint les necessitats de
caràcter físic/biològic, cognitives, emocionals, afectives i socials.
L1: Servei de suport a les famílies amb infants en situació de risc (0-6 anys)
Servei d’Intervenció Socioeducativa per a persones progenitores, o que tenen la tutela o la guarda d'infants de 0 a 6
anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament
integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. Aquest servei es pot prestar integrat amb la
resta de serveis d’intervenció socioeducativa.
Què oferim?:
Un espai de trobada on, la unitat familiar, disposa d'un temps i una dedicació mútua en un ambient respectuós
compartit amb d'altres famílies. Les famílies participants disposen d'un espai preparat amb material psicomotriu i
joguines adequades a l'edat dels infants. En un primer moment i, partint de l'experimentació en el joc lliure, infants i
persones adultes inicien un intercanvi d'experiències lúdiques i socials, on les professionals observen i acompanyen el
joc que sorgeix i fan algun suggeriment evolutiu, si cal. En un segon moment, els menors es queden amb una
professional amb una activitat lúdica dirigida i, el grup de persones adultes, amb una altra professional en un espai de
debat on poden formular preguntes sobre criança, intercanviar vivències o assessorar-se en quan a l'educació dels
seus fills i filles.

L2: Servei d'Atenció Diürna (6-14 anys)

Servei diürn per l’atenció d’infants de 6 a 14 anys en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes
lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i dels/les
adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.
Què oferim?:
El servei d'atenció diürna Centre Obert ofereix atenció tant a nens i nenes com a les seves famílies, oferint un
espai integrador i reparador. El servei dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo. L'espai d'acció socioeducativa, ha de
proveir de recursos als infants i a la unitat familiar, per al bon desenvolupament de les persones membres des
del treball individualitzat, en grup, el treball en xarxa i amb la comunitat. Un treball en xarxa que permet
l'atenció, remissió i prevenció de les situacions que es poden donar amb els seus fills i filles en l'etapa primària,
des de la proximitat i la promoció del seu benestar.

L3: Servei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc (0-18 anys)

Conjunt d’actuacions professionals d’orientació i acompanyament dirigides a donar suport a les famílies dels
infants i dels/les adolescents atesos i/o altres famílies del territori derivades de Serveis Socials, el recolzament
necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el
treball individual o grupal l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com
capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.
Què oferim?:
El SIS famílies s’organitza en sessions individuals o grupals. Es parteix de la unitat de convivència per conèixer
les dinàmiques familiars, la xarxa de suport externa i la gestió de conflictes o situacions de tensió familiar.
S’estableix un pla de treball individualitzat per tal d’enfortir les habilitats parentals a partir de la comunicació,
l’escolta i l’empatia.

L4: Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (15-18anys)
Servei destinat a donar suport a les persones adolescents de 15 a 18 anys en situació de risc amb la finalitat
que puguin assolir progressivament capacitats per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.
Què oferim?:
La línia d’intervenció amb joves proporciona una persona referent que orienta i dona suport als/les adolescents a
l’hora de definir el seu itinerari personal. L’objectiu principal és acompanyar a la persona jove en l’assoliment
progressiu de les seves responsabilitats personals i socials tenint en compte la seva situació i els recursos de la
comarca. S’estableix un pla de treball amb el/la adolescent partint de les pròpies necessitats així com les seves
demandes. Des del vincle creat entre la persona referent del servei i el/la jove es proporcionarà suport en les
tasques educatives, l’orientació formativa i/o laboral alhora que es mediarà en possibles conflictes amb l’entorn.

Línia 5: Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (0-18 anys)
Inclou les diferents línies d’intervenció de manera itinerant per tot el territori de la comarca de la Cerdanya.
Què oferim?:
Cicle de tallers i xerrades: El Cicle contempla tallers i xerrades d’acompanyament en la criança dirigit a mares,
pares, educadors/es i a qualsevol persona que acompanyi a infants i adolescents en les edats que comprenen des
de la gestació fins als 18 anys. Preveu fer diverses xerrades a l’any, una xerrada/taller quinzenal o mensual impartit
per diferents agents i/o serveis de la comarca. La mateixa xerrada es pot fer en diverses poblacions de la Comarca
per afavorir una major participació i contribuir a la cohesió social del territori. Són xerrades/tallers de caràcter
gratuït d’una o dues hores de durada, que contemplen un espai de debat per permetre un major aprofundiment i
més personalitzat dels temes tractats. Totes les xerrades i tallers estan acreditats per persones professionals
expertes en la temàtica i especialitzades en educació, sanitat, psicologia i/o desenvolupament.

Contacte:
siscerdanya@gmail.com
Telf: 972884884 Ext:2305

