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Presentació
La Fundació Educativa Terrassa és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
acompanyar els infants, joves i famílies de la ciutat, especialment a persones en situació de
vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una intervenció preventiva i
comunitària on l’educació i l’acció social siguin la base.

Què fem?
Treballem per garantir el benestar d’ infants i joves als barris de Terrassa, especialment als barris
de Can Palet, Ca n’Anglada i Ègara, on actualment som presents. Per fer-ho, portem a terme
projectes socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència, però també a les seves famílies i a
la comunitat.
Bàsicament, les nostres accions s’adrecen a pal·liar la desigualtat d’oportunitats d’alguns sectors
de la població de la ciutat. Desigualtats que afecten a menors escolaritzats. Així, desenvolupem
projectes que garanteixin la igualtat en l’accés a recursos (educatius, tecnològics, esportius i de
salut) de les persones que hi participen.
Per dur a terme els nostres projectes, treballem en coordinació amb els centres educatius (escoles
i instituts) dels diferents territoris, així com amb els Serveis Socials municipals i altres agents
educatius que intervenen a la vida de les persones que atenem.

Objectiu
La Fundació té per objecte:
“Acompanyar els infants, joves i famílies de la Ciutat, especialment a persones en situació de
vulnerabilitat, promovent la igualtat d’oportunitats, mitjançant una intervenció preventiva i
comunitària on l’educació i l’acció social en siguin la base”

Projectes i Serveis
La nostra carta de serveis comprèn activitats d’acció socioeducativa amb infància, adolescència i
famílies.
•

Centre obert: Servei diürn, emmarcat dins la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària,
de manera que són competència de l’Administració local, que els pot gestionar
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directament o a través de la iniciativa social. Aquests centres realitzen una tasca
socioeducativa, durant el temps lliure d’infants i joves, donant suport, estimulant i
potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo i compensant les mancances socials de les
persones ateses.
Centre diari: El projecte de Centre diari és un servei diürn, que realitza una tasca preventiva
fora de l’horari escolar i que vol donar resposta als nous reptes socials que sorgeixen a la
zona, convertint-se en un espai de convivència entre infants de diferents origen on aquest
no sigui un factor de desigualtat i exclusió social.
Atenció psicoterapèutica: Conjunt d’estratègies i accions que tenen com a finalitat donar
suport psicosocial, psicològic i psicoterapèutic a nens, nenes adolescents i famílies amb
dificultats o conflictes emocionals i de relació.
Esportives: L’activitat física inclou l’expressió corporal, el teatre físic, els balls socials, la
dansa, el joc, les excursions, el sexe, l’esport i l’educació física entre moltes altres coses.
Cal entendre l’esport com a activitat física reglamentada i amb un suport social important.
Espai de criança (0-3 anys): Serveis d’atenció a famílies amb infants entre 0 i 3 anys que
ofereixen suport i recursos per a l’educació dels nadons.
Activitats de lleure: Conjunt d’activitats que es duen a terme en el temps lliure dels infants
i/o joves amb la finalitat d’aprendre i adquirir competències i habilitats, fent-los/les
protagonistes de la seva pròpia vida i actius i participatius socialment fora de l’àmbit
familiar i escolar.
Activitats sociocomunitàries: Espai de treball amb el barri i pel barri, des d’una vessant
participativa i en xarxa.
Espai familiar: Dispositiu de relació i trobada on poder pensar en un/a mateix/a i en la
criatura, i en la interacció mútua.
Orientació laboral: Espai per apoderar el o la jove o adult a trobar el seu lloc en el mercat
laboral.
Assessorament formatiu: Espai on el o la jove pot trobar el camí formatiu més adequat per
les seves habilitats i competències.
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Responsables
Els nostres projectes es desenvolupen als barris de Ca n’Anglada, Ègara i Can Palet de Terrassa i
organitzativament, s’estructuren per territoris.
Així, els projectes realitzats a Can Palet i Ègara, sota la coordinació pedagògica de la Nayeli
Herencia són:
• Centre diari Can Palet – Canpa Xics
• Centre diari Ègara
• Centre diari Can Palet – Canpa Joves
• Despertador Ègara
• Espai familiar: Canpa Minis
• RAI – ESO: dinem junts
• Casals de vacances
• Colònies d’estiu
• Esplai de dissabte
D’altra banda, al barri de Ca n’Anglada, sota la coordinació pedagògica del Toni Cazorla:
• Centre diari Fem Camí (infants i joves)
• Espai materno-infantil: Acarona’m
• Despertador Ca n’Anglada
• Esportiu Ca n’Anglada
• Medi Obert: Esplai al carrer
• Casals de vacances
• Colònies d’estiu
• Esplai de dissabte

Contacte
FUNDACIÓ EDUCATIVA TERRASSA
Carrer de Colom, 129. 08222 Terrassa
funeduca@funeduca.org
937000319
Fundació Educativa Can Palet – Ca n’Anglada · 2021
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