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Projectes d’innovació vers l’atenció 
de la infància en risc social i les seves 
famílies.

La nostra
missió

PResentació
La Fundació Acció Social Infància, amb 
NIF G-65212789, es consti tueix sense 
afany de lucre el 16 d’octubre de 
2009. Està ubicada al carrer Vilardell 
29 entresòl 1a de Barcelona.

Disposa del número 2623 al Registre 
de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya i de l’E04863 al Registre 
d’Enti tats de gesti ó de serveis del 
Departament de Benestar Social i 
Família.

Es crea fruit de la col·laboració entre 
el Sector Públic, el Sector Privat i el 
Tercer Sector, alineant-se en el disseny 
i gesti ó de nous equipaments i serveis 
orientats a la infància i la família, 
des d’una òpti ca de gesti ó efi cient i 
potenciant criteris d’innovació. 

Per fer-ho, es demana al Consorci 
d’Acció Social de Catalunya que lideri 
el procés de creació de la Fundació. 

D’altra banda, trasllada aquesta 
voluntat a Enti tats del Tercer Sector 
com Fundació Plataforma Educati va 
(Enti tat del Tercer Sector orientada 
a l’atenció a les persones i gesti ó de 
Serveis) i Empreses del Sector Privat 
com Casa Equipaments SL (Societat 
mercanti l proveïdora d’equipaments 
residencials de ti pologia social) o la 
Fundació FIATC. 

A principis de l’any 2015, la 
Diputació de Girona va absorbir el 
Consorci d’Acció Social de Catalunya, 
esdevenint-se patró fundador de la 
fundació. 
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Cases d'Infants

Les Cases d’Infants són un servei residencial d’estada temporal. Tenen com a fi nalitat 
principal treballar les capacitats d’infants i adolescents i de les seves famílies, 
i possibilitar-ne el retorn o la seva emancipació. És un programa pilot en fase 
experimental pendent de la seva inclusió a la cartera de serveis socials.

Aquest projecte es desenvolupa en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció 
a la Infància, l’Obra Social “la Caixa” i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Les Cases d’Infants han estat dissenyades com un recurs d’intervenció socioeducati va 
que centra el seu treball en els membres de la família com a elements de canvi. 
Aquesta intervenció es planifi ca i s’executa en un entorn de vida quoti diana, en què 
es posa especial atenció en l’anàlisi i actuació educati va orientada a identi fi car l’esti l 
relacional present en la família atesa per acompanyar-la en el seu procés de millora.

PROJECTES

Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència

Departament de Benestar i Família
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TIPOLOGIA D’INTERVENCIÓ
Residencial
Es tracta d’infants i joves la situació dels quals requereix una separació temporal de la 
família; per tant, s’ha declarat la situació de desemparament o de guarda protectora. 
La intervenció en aquests casos anirà adreçada a plantejar la insti tucionalització com 
una ajuda i caldrà dissenyar el projecte d’intervenció en la família, que integrarà el Pla 
de treball de l’EAIA. La intervenció s’orientarà a la recuperabilitat de l’entorn familiar 
per fer viable un retorn ràpid de l’infant o jove al seu nucli familiar. La previsió inicial 
de retorn no pot durar més d’un any. Aquest retorn es podrà fer d’una manera més 
o menys progressiva segons l’evolució del cas. 

Intermitent
Es tracta d’infants i adolescents en situació de risc en què no cal una separació total 
de la família, però sí una intervenció especialitzada i preventi va. 
Aquesta intervenció suposa que l’infant o adolescent resideixi principalment fora de 
la casa, tot i que hi pugui pernoctar puntualment. La intervenció anirà encaminada a 
la millora de les habilitats parentals, a enforti r els vincles positi us amb la família i/o 
assolir una autonomia adequada de l’adolescent. 

Suport
Es tracta d’un suport especialitzat que ofereix l’Equip d’Intervenció Familiar i/o 
l’Equip Educati u a infants i/o joves en situació de risc greu per evitar la separació de 
la família, el seu ingrés en el recurs o per facilitar el procés de sorti da als infants o 
adolescents.

Les Cases Infants poden tenir enti tat 
individual o agrupar-se de dos en 
dos en una unitat territorial ubicada 
al mateix territori.

Aquesta unitat territorial comparteix 
la Direcció i l’Equip d’Intervenció 
Familiar que integra professionals 
dels àmbits (psicologia, pedagogia i 
treball social).

Cada Casa individualment disposa 
d’un/a d’educador/a referent, sis 
educadors/es correferents i dos 
treballadors/es familiars. 

ESTRUCTURA
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
SERVEI DE SEGUIMENT D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA EXTENSA

CASA D’INFANTS

SERVEI D’ATENCIÓ FAMÍLIA 

GIRONA
8 places

COMARCA DEL 
MARESME

LLORET DE MAR
8 places

COMARQUES 
DE L’ALT I BAIX 
EMPORDÀ

BLANES
8 places

BARCELONA
Paulo Freire
8 places

GANDESA
Fontcalda
8 places

BARCELONA
Alexandre Galí
8 places

BARCELONA
SAF

TORTOSA
Cucafera
8 places

BARCELONA
Carme Aymerich
8 places

BADALONA
8 places

SABADELL
8 places

TERRASSA
8 places

LLEIDA
8 places

L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT
Quim Grau
8 places

L’ESCALA
SIS

GIRONA-
GIRONÈS



10   FASI Fundació Acció Social Infància

SEXE

NACIONALITAT

PROCEDÈNCIA

ESTRUCTURA FAMILIAR
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DADES D'ATENCIÓ 2018 
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CASES D’INFANTS
Durant el 2018 han estat atesos 165 infants i/o adolescents.
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CASES D’INFANTS
Total 163 infants o adolescents

DADES D’ATENCIÓ 2018
Que han causat baixa al 2018
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Retorn a casa

El 62% dels infants tornen al domicili familiar

El 46,6% tornen al domicili familiar abans dels 18 mesos

RECURS FINAL DESPRÉS DE L’ESTADA A LA CASA D’INFANTS

Acolliment en extensa 

CRAE 

Domicili familiar
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Altres
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14 / 8,6%
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Equips de seguiment dels 
acolliments en família extensa (SIFE)
Aquest servei s’inclou dins el projecte “La meva família m’acull”, i s’emmarca dins 
el Programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc 
de desemparament que duu a terme la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència. Aquest Programa és un dels eixos del desplegament de la Llei 14/2010 
dels drets i les oportunitats a la infància i adolescència.

El projecte respon a la voluntat de FASI de col·laborar amb la xarxa de serveis i amb 
la Direcció General d’Atenció a la Infància, en la protecció i seguiment de la infància 
vulnerable. En concret, el principal propòsit de la Fundació és col·laborar amb el 
servei de suport a les famílies extenses, que estan acollint un infant o adolescent, 
en aquest procés. Es vol facilitar un acompanyament professional i especialitzat que 
d’acord amb les indicacions del sistema de protecció, els garanteixi a les famílies i als 
infants un recolzament durant aquesta etapa. Per aquest moti u, FASI es posa també 
a disposició dels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència per tal de col·laborar 
amb ells, en l’acompanyament dels acolliments així com també en la valoració del 
nucli acollidor en nous casos d’acolliment en família extensa. 

Des del servei es treballa per enforti r a les famílies que estan desenvolupant aquesta 
tasca per tal que puguin seguir-la desenvolupant i millorant-la, tot potenciant canvis 
en l’estructura familiar i possibilitar la millora de l’acolliment al nucli familiar. Per fer-
ho possible, aquest treball es porta a terme d’una forma detallada, consensuada i 
conjunta que inclogui a tots els agents implicats  de la xarxa.

Des d’octubre de 2014 FASI gesti ona aquest servei per encàrrec del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà a les Comarques de l’Alt i el Baix Empordà. Així mateix des del mes 
d’abril de 2015 gesti onem també el servei d’intervenció en família extensa de Girona 
Ciutat i de la Comarca del Gironès. El darrer servei contractat ha estat el del Consell 
Comarcal del Maresme en la data 1 d’octubre del 2015.

PROJECTES

L’equip multi disciplinari està format per una treballadora social, una psicòloga i una 
coordinadora del servei. 

Cada professional actua com a referent del cas davant l’EAIA, família extensa 
acollidora i altres serveis externs. 

Alhora assumeix l’elaboració de la documentació requerida per cada cas, amb el 
consens previ de la resta de membres de l’equip.

ESTRUCTURA
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La missió del projecte la podem resumir a promocionar l’acolliment en família 
extensa i millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i dels seus acollidors.

Objecti us estratègics: 

• Donar una major orientació i suport a les famílies extenses acollidores.

• Reforçar el plantejament tècnic per assegurar-ne una valoració ràpida i correcta.

• Facilitar l’accés a un suport econòmic per mitjà de l’ajuda que es dóna a les famílies 
extenses acollidores.

Objecti us específi cs: 

• Parti cipar en l’estudi de les situacions familiars que ho requereixin, per tal de 
facilitar que tots aquells nens i nenes que s’han de separar del seu pare i/o mare 
puguin ser acollits per la seva família extensa sempre que aquesta esti gui en 
disposició i garanteixi una atenció adequada a l’infant o adolescent.

• Proporcionar un millor benestar a tots els infants i a les seves famílies acollidores.

• Assegurar l’èxit de l’acolliment dels nens i nenes pels seus familiars.

• Millorar i agilitar les valoracions d’idoneïtat de les possibles famílies acollidores 
extenses.

• Millorar el suport que reben els avis, oncles, germans i altres familiars que 
assumeixen la guarda i la cura dels seus néts, nebots o germans peti ts quan aquests 
no poden viure amb el seu pare i/o mare i estan sota la tutela de la DGAIA.

• Proporcionar espais grupals a les famílies acollidores extenses que permeti n 
intercanviar experiències i aprendre les unes de les altres.

• Oferir espais formati us a les famílies perquè entenguin la complexitat de les 
problemàti ques que puguin aparèixer en l’adopció de la mesura i adquireixin eines 
per afrontar la seva funció socialitzadora.

• Donar suport especial en els moments críti cs del procés evoluti u dels infants: 
canvis del cicle escolar, entrada a l’adolescència i/o incorporació al món laboral, etc.

• Establir un programa d’actuació individualitzada per a cada infant amb el suport 
dels diferents dispositi us de la xarxa comunitària.

• Fer parti cipar els infants, especialment en la presa de decisions sobre les visites 
amb els pares (la conveniència de fer-les o no, el lloc i el moment), la seva escolaritat, 
les seves acti vitats de temps lliure, d’acord amb el seu moment evoluti u, aplicant un 
sistema de treball en xarxa amb la resta de serveis comunitaris, sanitaris, educati us, 
de lleure...

MODEL DE SERVEI



14   FASI Fundació Acció Social Infància

8

6

4

2

0

DADES INFANTS SEGUIMENT ALT I BAIX EMPORDÀ 2018

  Seguiment Total  Estudi Total

  
Alt Empordà Baix Empordà  Alt Empordà Baix Empordà

 2018 44 28 72 12 12 24

  2017 2018  

 Nombre de casos nous 11 21

 Nombre de baixes 11 18   

 Nombre d’infants atesos 90 93

 Nombre de famílies ateses 95 73

 Nombre d’adults atesos 15 15   
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CASOS EN SEGUIMENT EN FUNCIÓ DEL TERRITORI
30

25

20

15

10

5

0

Cab
an

es
Lle

rs

La 
Bisb

al

Plat
ja d

’Aro

Calo
ng

e

Pa
laf

rug
ell

La 
Jon

qu
era

Rose
s

Vila
be

rtra
n

Cas.
 Em

pú
rie

s

Pa
lam

ós

L’E
sca

la

St. F
eliu

 Guíx
ols

Vila
da

mat

Fig
ue

res

St. P
ere

 Pe
sca

do
r

Lla
nçà

Tor
roe

lla

Vila
fan

t

Calo
ng

e

Cast
. E

mpú
rie

s

La 
Bisb

al

Fig
ue

res

La 
Jon

qu
era

Plat
ja d

’Aro

St. F
eliu

 Guíx
ols

Pa
laf

rug
ell



Memòria anual 2018     15

DADES INFANTS SEGUIMENT girona-gironès 2018

  Seguiment Total  Estudi Total

  
Girona ciutat Gironès  Girona ciutat Gironès

 2018  21 31 52 5 1 6

  2017 2018  

 Nombre de casos nous 11 8

 Nombre de baixes 8 4

 Nombre d’infants atesos 57 56

 Nombre de famílies ateses 52 59

 Nombre d’adults atesos 80 107

CASOS D’ESTUDI EN FUNCIÓ DEL TERRITORI
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DADES INFANTS SEGUIMENT maresme 2018

  Seguiment Estudi Total

 
2018 34 34 68

  2017 2018 

 Nombre de casos nous 17 12 

 Nombre de baixes 15 12   

 Nombre d’infants atesos 68 64

 Nombre de famílies ateses 57 59

 Nombre d’adults atesos 142 117
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DADES INFANTS SEGUIMENT Terrassa 2018

CASOS EN SEGUIMENT EN FUNCIÓ DEL TERRITORI

  Seguiment Estudi Total

 
2018 28 5 33
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  2018   

 Nombre de casos nous 8

 Nombre de baixes 4

 Nombre d’infants atesos 33

 Nombre de famílies ateses 24

 Nombre d’adults atesos 38
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servei d’acompanyament familiar 
(SAF)
El Servei d’Acompanyament Familiar (SAF) és un servei innovador per famílies 
amb fi lls i fi lles de 0 a 18 anys, que combina intervencions educati ves grupals amb 
teràpia familiar sistèmica per promocionar la qualitat del vincle i les relacions entre 
pares, mares i fi lls, en el marc d’una educació afecti va i asserti va cap a l’autonomia i 
desenvolupament global de la persona. 

El SAF ofereix un acompanyament temporal proper en l’assoliment d’objecti us de 
millora familiar en el camí cap a la resiliència i el benestar, atenent confl ictes de 
convivència i situacions de crisi que amenacin l’adequada funció parental. Es concep 
com un servei de prevenció, voluntari i totalment gratuït, que recolza les fortaleses 
de les famílies per ajudar-les a trobar les pròpies solucions en la criança, educació i 
relació amb els fi lls. 

PROJECTES

ESTRUCTURA 
L’equip del programa està format per dos perfi ls professionals diferents: educador/a 
social i psicòleg/a. Per tant es busca complementar les metodologies i marcs 
conceptuals propis d’ambdues disciplines.
A nivell general, el marc conceptual del servei es nodreix de models com la teràpia 
familiar sistèmica (i Teoria General de Sistemes aplicada a famílies), la resiliència 
familiar, les aportacions de l’Educació Emocional, les teories de la Parentalitat 
Positi va, i  les tècniques de treball grupal.
El programa  pretén alinear-se amb la xarxa local de serveis i professionals que 
atenen infants i famílies, tot buscant la complementarietat i evitant la redundància 
d’intervencions o la discordança de línies d’actuació. Per tal d’aconseguir-ho, al 
llarg de tot el procés, els professionals manti ndran coordinació (reunions, trucades 
de telèfon, correus electrònics) quan sigui necessari amb els agents derivants i 
intervinents en cada cas, com ara centres de serveis socials, centres educati us i de 
salut, o altres. 

model de servei
L’objecti u fi nal del Programa és que les famílies superin amb garanti es les difi cultats 
relacionals que es poden trobar, tot reconeixent els propis recursos i aprenent noves 
maneres per gesti onar la comunicació, la criança, i la relació entre pares i fi lls, de 
manera que es promogui el benestar general de tots els seus membres.  
Per a aconseguir-ho, els professionals del programa actuen com a tutors de resiliència 
i promou canvis en el conjunt de la família des d’un punt de vista relacional i integral, 
amb un enfoc sistèmic tant des de la intervenció terapèuti ca com educati va.
Així mateix, els seus professionals es coordinen amb tota la xarxa del territori i agents 
implicats en l’atenció de cada família usuària, evitant la redundància d’intervencions 
i buscant la complementarietat i alineament amb els serveis intervinents (serveis 
educati us, sanitaris i socials, comunitaris, de lleure, i altres).
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  CASOS

 Nº Casos en teràpia al 2018 45

 Nº de casos iniciats al 2018 22

 Derivacions no acceptades 3 

 Casos oberts a 31/12/18 25

 Nº Grups HHPP 1

 Nº de sessions de teràpia 245

DADES D’ATENCIÓ 2018

TERÀPIES 2018
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Març Maig Juliol Setembre Novembre
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Organització de la 7a Jornada sobre intervenció amb famílies i infància en situació 
de vulnerabilitat celebrada a Barcelona.  Coorganitzada per FASI i DGAIA.
htt p://www.fasi.cat/jornades/jornades2018/

PARTICIPACIÓ
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 Comitè Direcció SSCC Direccions Servei Equip Tècnic i Educatiu Total

 3 5 9 164 181

  2% 3% 5% 91% 100%

 Indefi nits Interinitat Temporals Total

 128 26 27 181

  71% 14% 15% 100%

 Homes Dones Total 

 28 153 181

  15% 85% 100%

 Llicenciats Diplomats CFGS Altres Total 

 38 101 40 2 181

  21% 56% 22% 1% 100%

EQUIP 31/12/2018

DESENVOLUPAMENT TALENT

207 candidats entrevistats

44% de les vacants estables cobertes per promoció interna

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS I 
PROFESSIONALS

A FASI som un equip divers amb predomini de contractacions indefi nides, personal 
qualifi cat amb ti tulacions universitàries i posem el focus de les contractacions en 
els recursos d’intervenció. Com és habitual al sector la gran majoria dels nostres 
professionals són dones.

A FASI prioritzem el desenvolupament intern amb un elevat percentatge de vacants 
estables cobertes amb promocions, encara que també mirem de cercar els millors 
professionals en funció del lloc de treball i el moment, i per això hem fet entrevistes 
a més de 200 persones.

 TIPUS DE CONTRACTE
31/12/2018

DISTRIBUCIÓ 
PER SEXE
31/12/2018

NIVELL D’ESTUDIS
31/12/2018

CATEGORIES 
PROFESSIONALS
31/12/2018
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Excedència voluntària sense causa amb reserva del lloc de treball garantit 

Prestació complementària del 100% per IT, (millora del conveni)

Servei de coaching pels nostres professionals amb EEC

Possibilitat de menjar als centres de treball que tenen cuina

Retribució fl exible

 * Formació

 * Transport col·lectiu

 * Assegurança mèdica

 * Escola bressol

Enquesta i procés participatiu de millora organitzativa

Reforç de la selecció amb plataforma tecnològica

Implementació general avaluació acompliment 

Engegar programa de pràctiques amb les universitats

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS I 
PROFESSIONALS

FORMACIÓ 2018

BENEFICIS SOCIALS

PROJECTES DE PERSONES 2018

Accions formatives grupals 12

Càpsules i supervisions d’equip 10

Sessions tècniques individuals 20

Hores formació 1820
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GESTIÓ ECONÒMICA

1/ TOTAL INGRESSOS FUNDACIÓ      
  ANY 2018 % ANY 2017 % 
Ingrés concerts Casa Infants  5.563.223,47 93% 5.011.593 91,81% 
Ingrés aportació Fundació La Caixa  95.800,12 2% 213.737 3,92% 
 Ingrés Serveis Intervenció Família Extensa (SIFE) 293.734,30 5% 206.849 3,79% 
Ingrés per Subvencions  22.350,30 0% 23.667 0,43%  
Ingrés per altres conceptes  42,28 0% 3.000 0,05%  
TOTAL INGRESSOS FASI  5.975.150,47 100% 5.458.846  100%  
 
2/ DESPESES SEGONS L’APLICACIÓ       
  ANY 2018  ANY 2017   
  5.974.450,97 100% 5.218.995 100%  
Despesa servei FAMÍLIA EXTENSA  360.171,64 6% 252.700 4,61%  
Despeses servei CASA INFANTS  5.037.241,42 84% 4.769.053 86,98%  
Despeses d’Administració i Organització  577.037,91 10% 461.382 8,41%  
  
3/  DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES SEGONS LA NATURALESA     
  ANY 2018  ANY 2017   
  5.974.450,97 100% 5.218.995 100%         
Despeses de personal  4.591.080,69 77% 4.344.779 79,24% 
Arrendaments i cànons   0% 469.879 8,57% 
Manteniment d’usuaris  306.218,79 5% 312.812 5,70% 
Reparacions i conservació   0% 86.208 1,57%  
Serveis Exteriors (arrendaments, reparacions i subministraments) 926.369,80 16% 92.668 1,69%  
Dotacions per amortitzacions  112.781,06 2% 84.834 1,55% 
Difusió i Jornades   0% 16.613 0,30% 
Assegurances   0% 11.233 0,20% 
Taxes i Tributs  4.855,73 0% 8.745 0,16% 
Altres despeses  -894,38 0% 27.533 0,50% 
Despeses Financeres  34.039,28 1% 27.830 0,51% 
 
  
4/ INVERSIONS EN IMMOBILITZAT       
  ANY 2018  ANY 2017   
  883.381,27 100% 405.804 100%  
Terreny i construccions  651.492,15 74% 550.791 71,55% 
Mobiliari  0,00 0% 142.128 18,46% 
Instal·lacions i electrodomèstics  229.998,68 26% 49.918 6,48%
Equipaments informàtics  0,00 0% 14.585 1,89%
Aixovar i petits electrodomèstics  0,00 0% 7.792 1,01%
Aplicacions informàtiques  1.890,44 0% 4.634 0,60%

Despesa servei FAMÍLIA EXTENSA  360.171,64 6% 252.700 4,61%  
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GESTIÓ ECONÒMICA
5/ INVERSIONS FINANCERES      
  ANY 2018  ANY 2017  
  70.802,43 100% 598.448 100%
Fiances i dipòsits  70.802,43 100% 531.033 88,73%
Participacions CASA EQUIPAMENTS  0,00 0% 67.416 11,27%

  
6/ ESTRUCTURA PATRIMONIAL      
  ANY 2018  ANY 2017  
TOTAL ACTIU   1.246.249,46  2.286.980
Actiu no corrent  2.731.465,73  1.368.297
Actiu corrent  1.485.216,27  918.683

TOTAL PASSIU   2.731.465,73  2.452.956
Patrimoni net  1.368.518,04  1.414.255 
Passiu no corrent   0,00  0,00 
Passiu corrent  1.362.947,69  872.725

Amb el suport de:

Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència

Departament de Benestar i Família



C/ Vilardell, 29, entresòl 1a
08014 Barcelona

Telèfon 93 550 79 00
fasi@fasi.cat

www.fasi.cat


