
 

 

INFORME EXECUTIU 
Xarxa 0-6 Districte II 
 

El Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural (ICI) de Collblanc-la Torrassa 
desenvolupa un procés que vol contribuir a la 
millora de la convivència i la cohesió social. Ho 
fa amb la participació dels responsables 
municipals, els recursos tècnics i la ciutadania.  
 
Com a resultat del diagnòstic comunitari, 

l’equip del Projecte ICI ha promogut en l’àmbit 

educatiu la creació de la Xarxa 0-6. Aquesta 

està formada per professionals del territori 

dedicats a la infància entre els 0 i els 6 anys i/o 

les seves famílies. 

Històric: 
 

Fins la creació de la Xarxa, el treball dels 

recursos dedicats a la franja 0-6 era dedicat 

principalment a la preparació d’activitats 

lúdiques. La importància de la criança en els 

primers anys de vida per a un òptim 

desenvolupament va portar, al maig de 2015, 

a unir esforços en el marc de la Xarxa 0-6. 

Equipaments  de l’educació infantil 0-6 
anys al Districte II: 
 

 9 Escoles Bressols (0-3 anys): 1 pública, 1 

concertada i 7 privades.  
 8 Escoles d’Educació Infantil i Primària: 5 

públiques i 3 concertades. 

 2 Espais Familiars: recurs de suport a la 

criança.  
 

Sobre la Xarxa 0-6 del Districte II: 
 

Missió 
Acompanyar i oferir suport a les famílies en 
la seva tasca educativa i el procés de criança 
dels seus fills/les entre 0-6 anys perquè el seu 
benestar i desenvolupament siguin òptims. 
 

Visió 
Esdevenir, juntament amb la resta d’espais 
de coordinació socioeducativa del Districte, 
un referent en l’acompanyament i 
intervenció educativa amb famílies i la 
petita infància. 
 

Valors 
Principis ètics i de funcionament que han de 
ser compartits per tots els membres de la 
Xarxa: proximitat, equitat, acompanyament, 
escolta, prevenció, coordinació, participació 
activa i desenvolupament integral. 

Participants: participen 35 recursos 

tècnics i entitats ciutadanes del territori 

procedents de diversos àmbits amb més de 44 

professionals implicats o informats.  

 

Estructura: la Xarxa 0-6 es reuneix 

periòdicament en sessions plenàries per 

fomentar el coneixement mutu i definir les 

accions comunitàries. A més, un Grup Motor 

de nova creació reforça aquest procés. 

Reptes de futur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectius Xarxa 0-6 
 

Coordinació 
Intercanviar informació i notícies establint 
línies de col·laboració entre els serveis 
d’infància. 
 

Llenguatge comú 
Acordar els elements bàsics de criança amb 
la finalitat de treballar amb les famílies des 
de principis compartits. 
 

Treball amb famílies 
Construir un grup de treball amb mares, 
pares i professionals de la Xarxa on: 
- Analitzar les formes de criança i la seva 

millora. 
- Treballar vers la pare/marentalitat 

positiva, incloent les diversitats culturals. 
- Recollir els interessos de la diversitat de les 

famílies. 

Atenció Sanitària
Atenció Social
Educació
Participació/ Cultura/ Esports

Consolidar la xarxa de professionals 

dedicats a petita infància. 

Oferir suport a 

les famílies en la 

cura dels infants. 

Incidir en la 

percepció sobre 

l’escola/institut 

públic. 

Evidenciar el 

protagonisme 

de les famílies 

a la comunitat 

i coordinar les 

seves 

activitats. 

Construir un 

discurs comú 

sobre la 

intencionalitat 

educativa del 

lleure. 



 

 

 

 

 

 

XARXA 0-6 

 Acadèmia de Cultura 
 Àrea Bàsica de Salut (ABS) Collblanc 
 Àrea Bàsica de Salut (ABS) La Torrassa 
 Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) Districte II 
 Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia 
 Biblioteca Josep Janés 
 Cáritas Diocesana de Barcelona, zona Barcelonès Sud 
 Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) 
 Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA) 
 Centre de Recursos Pedagògics (CRP) 
 Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
 Centre Obert de l’A. E. Itaca 
 Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) - Baula 
 Inspecció – Dep. d’Ensenyament de la Generalitat 
 El Casalet - Moviments d’Ensenyants de l’Hospitalet - 
 Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) 
 Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) 
 Escola Bressol Municipal La Casa del Parc 
 Escola Bressol Nova Fortuny 
 Escola Charlie Rivel 
 Escola Ernest Lluch 
 Escola Infantil Pinocho 
 Escola Màrius Torres 
 Escola Pep Ventura 
 Escola Sant Jaume de la FEP 
 Escola Santiago Ramón y Cajal 
 Espai Familiar La Caseta de les Palmeres de l’A.E. Itaca 
 Fundació Imatge i Autoestima (IMA) 
 Negociat Salut Comunitària 
 Paidós l’Hospitalet 
 Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 
 Programa Acompanyament Educatiu a Famílies (PAEF) 
 Regidoria d’Educació (Infància) 
 Regidoria del Districte II 
 Servei d’Atenció Terapèutica i Educativa a les Famílies (SATEF) 

 


