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INTRODUCCIÓ
Benvolgut/a,
En les pàgines que us presentarem a
continuació mostrarem l'activitat realitzada el
curs 2018-19. Un any més el Centre Obert de
Lliçà d'Amunt l'octubre del 2018 va obrir les
seves portes a joves i infants de entre 6 i 16
anys, així com a les seves famílies.
Espai creix és un projecte jove. Va néixer fa
tres anys amb la il·lusió de crear un recurs
socioeducatiu per ajudar a menors en risc
d'exclusió social i les seves famílies en horari
no lectiu. Aquesta nova iniciativa va ser
impulsada pel Departament d'Acció Social,
posant al servei de les famílies a professionals
de l'educació.
Un dels objectius principals que ens
marquem és el creixement personal i social
dels menors i l'acompanyament en aquest
procés de les seves famílies.
L'autoconeixement, l'autocontrol, la gestió de
les emocions, les relacions entre els iguals i
amb les seves famílies es treballen des de
competències bàsiques com són el saber, el
saber ser i estar. Aquests aspectes es
treballen en el dia a dia i amb les activitats
pensades i planificades amb dita finalitat.
Tanquem un altre any contents dels resultats
obtinguts i amb energia per empendre un
nou curs, amb noves propostes educatives,
nous reptes i noves perspectives de visió per
iniciar un curs ple de coses a descobrir i
experimentar.
L'equip educatiu d'Espai Creix
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ESPAI CREIX EN XIFRES
SERVEI DE RECOLLIDA
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QUÈ ÉS ESPAI CREIX?
Es tracta d’un servei d’atenció als

Tenint en compte que aquests

infants i adolescents proposat des de

adolescents

l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament

estructura

de Lliçà d’Amunt i des dels centres

pocs o escassos vincles extensos,

d’ensenyament del municipi o altres

aquests

serveis especialitzats.

relació, contribueixen en i per a la

pertanyen
familiar

moments

consolidació
Espai

Creix

és

un

centre

soci-

positius

educatiu destinat a joves i infants

que

de
els

a

una

nuclear

amb

i

espais

llaços
ajuden

de

afectius
en

la

construcció de la seva identitat.

d'entre 6 i 18 anys en situació de risc
d'exclusió social. La planificació de

No obstant això el treball amb els

les diferents pràctiques i accions té

joves de l’Espai Creix com centre

com a objectiu oferir als joves un

socio-educatiu

temps i lloc de coincidència, reunió,

proposta a persones adultes que

trobada i descobriment que faciliti,

directa o indirectament estan en

gradualment el seu creixement i

contacte

benestar individual i col·lectiu. En

famílies i altres agents socials i

definitiva,

i

culturals, ja que són les persones

acompanyament personal i social,

amb els qui comparteixen el seu

que intervingui directament en la

trajecte vital.

un

lloc

de

relació

reeducació i en la creació d'hàbits
saludables per a la seva correcta
integració en societat.
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amb

inclou

aquests

en

la

joves

QUÈ FEM?
SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA
Horari: Dimarts i dijous de 17:00 a 19:30

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de

Berenem de forma saludable

17:00 a 19:15

Ens rentem les dents

Suport en aprenentatges acadèmics

Gaudim d'una estona de temps lliure

Berenem de forma saludable

Suport en aprenentatges acadèmics

Gaudim d'una estona de temps lliure

Finalitzem el dia amb una activitat o taller

Finalitzem el dia amb una activitat o taller

on treballar l'autoconeixement i la gestió

on treballar l'autoconeixement i la gestió

de

de

les

pròpies

assemblees

per

emocions,
decidir

així
de

com
forma

de

acomiadem

amb

una

nit

decidir

així
de

com
forma

les

Activitats lúdiques fora de les instal·lacions

de

Ens

del centre

instal·lacions del centre
Ens

emocions,

el seu procés dins de l'Espai Creix

el seu procés dins de l'Espai Creix
fora

per

Al llarg del curs s'implica a les famílies en

Al llarg del curs s'implica a les famílies en
lúdiques

pròpies

col·laborativa.

col·laborativa.

Activitats

les

assemblees

acomiadem

amb

dues

nits

de

convivències i amb una festa de final de

convivència i amb una festa de final de

curs.

curs.

APRENENTATGES MANIPULATIUS
Un dels projectes que s'ha iniciat aquest curs i
que ha funcionat molt bé amb el grup de
primària són les activitats manipulatives. Una
forma divertida d'aprendre i de fer reforç escolar.
Activitats per aprendre l'abecedari, les taules de
multiplicar, les fraccions, sumar, restar... Tot és
més divertit si es fa jugant!!
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VALORS
Acceptació:

Des

de

l'Espai

Reflexió: Compartim

Creix

en

el

un

qual

espai

de

fomentem l'acceptació dels nostres

reflexió

compartim

usuaris i del seu entorn. Donant eines

vivències,

i reforçant els aspectes positius que

interns, amb tots aquells usuaris que

tots tenim i que de vegades passen

ho necessiten i en el moment que ho

desapercebuts. Aprenent a estimar-

requereixen.

nos i estimar.

diferents opinions i donar diferents

preocupacions,

Per

tal

de

conflictes

compartir

punts de vista, per arribar a una
Respecte: Per tal que hi hagi una

conclusió productiva.

bona convivència i que tots estem
és

Escolta activa: Dintre dels nostres

fonamental el respecte tant amb

valors un dels fonamentals es vasa en

nosaltres

el respecte i amb aquest està implícit

còmodes

en

el

nostre

mateixos

com

espai,
amb

les

persones del nostre entorn.

l'escolta activa, i el no mirar només
per nosaltres mateixos, sinó que hem

Empatia:

Considerem

molt

d'involucrar-nos
Respectar

la pell de l'altra persona per entendre

interessar-nos

la posició de la resta de companys,

companys expressen la seva opinió.

més

i

saber

torn

respectar-nos.

important la capacitat de posar-se en

conèixer-nos

el

i
quan

de
la

paraula
resta

i
de

perquè

cada persona reacciona de diferent

Autonomia: Des de l'Espai Creix es

manera

situació.

fomenta

Perquè tots som diferents i tots

afavoreix

mereixem respecte i comprensió.

Donant eines per evitar les relacions

en

la

mateixa

de
Autocontrol:

Hi

ha

el

lliure

pensament

l'autonomia

dependència

i

i

personal.
inculcant

situacions,

l'empoderament dels nostres usuaris.

caràcters, trastorns, etapes... difícils

Per tal que continuïn el seu camí amb

en el dia a dia i de vegades costa

seguretat,

gestionar els conflictes d'una manera

tenint un alt nivell d'autonomia.

assertiva, i més encara en segons
l'etapa que estem vivint. Per aquest
motiu des de l'Espai Creix donem
eines per gestionar les emocions i
reflexionar sobre els conflictes per tal
de no actuar precipitadament i de
forma destructiva.
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una

bona

autoestima
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OBJECTIUS
GENERALS

Proporcionar als infants i adolescents un espai de trobada i de realització
d’activitats que cobreixin els seus interessos.
Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències socials.
Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents.
Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat dels infants.
Prevenir i detectar les situacions de risc social i de dificultat amb la família i
l’escola/institut.
Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els
seus fills.
Donar suport a les famílies, per identificar i facilitar eines, per ajudar als seus
fills/es en l’etapa que estan vivint.
Generar un espai de confiança en el qual els joves puguin compartit els seus
temors i inquietuds.
Fer un acompanyament dels processos de canvi que pateixen tant els infants
i joves, com les seves respectives famílies.

ESPECIFICS

Treballar aspectes i/o mancances emocionals dels joves/as i infants (educació
emocional)
Treballar la conscienciació a nivell social, en diferents àmbits, amb joves i
infants.
Treballar la integració social dintre del municipi de Lliçà d’Amunt.
Prevenir i adquirir hàbits saludables
Afavorir la lecto-escriptura dels infants
Treballar el vincle amb els referents
Treballar la motivació dels infants i adolescents
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES
PRIMÀRIA
ANEM AL CIRC:
Els nens i nenes de l'Espai Creix van poder
gaudir de l'espectacle de circ que va instal·lar la
seva carpa el mes d'octubre en la població de
Lliçà d'Amunt. Pallassos, malabars i màgia van
deixar bocabadats els més menuts del Centre
Obert.

HÍPICA:
El centre d'hípica "Can Xicota" va ser una de les
sortides estrelles per als més petits. Van poder
tenir cura dels ponis, fer unes voltes i gaudir
d'una estona de interacció amb tots els ponis
que tenen, donant-los de menjar, acariciant-los
i fent-se moltes fotos amb els seus nous amics.

TALLER DE NADAL:
El taller de Nadal en família va ser un espai de
trobada on van poder realitzar una manualitat
nadalenca i

fer cagar el tió, que va arribar

carregat de dolços. Espai en el que es reforça el
vincle parento-filal, colaborant entre ells per
realitzar conjuntament una activitat.

RISOTERÀPIA EN FAMÍLIA:
En el taller de Risoteràpia en família, mares,
pares i fills/es van riure d'allò més. Tarda molt
divertida en la que el vincle entre les famílies va
ser el protagonista.
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES
SECUNDÀRIA
BATUCADA:
El 8 d'octubre del 2018 vam iniciar, amb el grup de
joves, el projecte de la batucada. Conjuntament amb
l'Escola de Música de Lliçà d'Amunt, s'ha pogut dur a
terme unes sessions d'aproximació a la música que ens
han acompanyat tots els dilluns. Ha estat un projecte
molt enriquidor que a acostat als joves a nous ritmes
que no coneixien.

FÚTBOL:

PÍNDOLA FORMATIVA EN FOTOGRAFIA:

Paral·lelament a l'activitat de la

La píndola de fotografia que van

batucada, el 25 de març del 2019,

poder dur a terme els joves d'Espai

els usuaris que van voler, van poder

Creix els va apropar al món de la

començar

de

fotografia. Van poder experimentar

futbol amb un voluntari del poble

els

entrenaments

noves formes de explorar l'entorn a

que va voler col·laborar en el nostre

través

projecte socioeducatiu.

fotogràfica.

TALLERS:
Taller de Gestió de les Emocions: Dos dies en

el que els joves van poder fer teràpia de xoc en
emocions i cohesió de grup.
Taller de Risoteràpia: Seguint una mica en la

línia de cohesió de grup el taller de risoteràpia
va funcionar molt bé amb els joves. Moltes
rialles i ganes de passar-ho bé van ser els grans
ingredients de la tarda.

JUMPING EXTREM:
Una sortida d'extrem! El grup de grans de
l'Espai Creix va anar a Mataró a gaudir d'una
tarda de salts, rialles i moltes emocions. Tarda
molt divertida que va fomentar la cohesió de
grup.
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de

l'ull

d'una

càmera

ACTIVITATS MÉS DESTACADES
SORTIDES CONJUNTES
PORT AVENTURA:
Petits

i

grans

van

poder

gaudir d'un dia sencer de
terror

i

emocions.

Aquesta

activitat es va compartir amb
el Centre Obert de Canovelles,
experiència molt positiva de
relacions socials entre centres.

SORTIDES I PROJECTES AMB LES FAMÍLIES
REHABILITACIÓ DEL PATI:
Aquest any s'ha iniciat la rehabilitació del pati
de

Can

Godanya.

Conjuntament

amb

les

famílies s'han pintat les torretes de colors que
han donat una aspecte més divertit al pati.

FUTBOL SALA A BARCELONA:
Gràcies a la donació d'entrades oferides per Fundació Reir, tant grans com petits
van poder anar amb Espai Creix a Barcelona a veure el partit de futbol sala del
Futbol Club Barcelona. Molta emoció i nerviosisme ens van acompanyar en
aquesta sortida esportiva.

I CONCURS DE MONES ESPAI CREIX:
Els usuaris d'Espai creix i les seves famílies van
poder participar en el primer concurs de mones.
Van poder participar en dues categories, infantil i
juvenil, en el que els guanyadors es van poder
emportar

un

premi

molt

dolç.

Molt

bona

experiència on tots s'ho van passar d'allò més bé.
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ACTIVITATS MÉS DESTACADES
PROJECTES AMB FAMÍLIES I AMB LA COMUNITAT
NIT DE REIS I CARNESTOLTES:
Dos dels projectes que funcionen molt bé són la
participació en els actes del poble de la nit de
reis i carnestoltes. Les famílies s'impliquen molt
en tot el procés. Des de fer les disfresses fins a la
participació en el acte, grans i petits s'involucren
fent

d'aquestes

dues

festivitats

un

projecte

familiar i comunitari en el que tots gaudeixen de
valent.

GRAN RECAPTE:
El grup de joves d'Espai Creix va col·laborar el
cap de setmana del 30 i 31 de desembre del 2018
en el gran recapte de Nadal. Una forma solidaria
d'ajudar als més desfavorits

HOTEL DELS INSECTES:
L’Espai Creix s’acomiada d’aquest curs amb un
nou aprenentatge, l’Hotel dels insectes, on els
nens i nenes han pogut conèixer la importància
de la seva funció, refugiar i protegir diferents
animals que ens trobem a l’entorn de Can
Godanya. La seva ubicació ha sigut al costat del
jardinet aromàtic on esperem que aculli a molts
habitants. Aquest hotel ha estat realitzat en la
biblioteca

de

Lliçà

d'Amunt

i

cedit

Godanya per instal·lar-lo en el seu espai.
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ACTIVITATS DE TANCAMENT
PRIMÀRIA
FESTA DE L'ESCUMA:
Un any més la festa de cloenda dels més petits
d'Espai Creix va ser una festassa de l'escuma on
tot el poble hi estava convidat. Una tarda
refrescant on els ingredients principals van ser
l'escuma, l'aigua i la música amb topping de
sindia i gelats.

COLÒNIES:
Aquest any els petits van decidir fer les
colònies de final de curs en el propi espai de
Can Godanya. Va ser una experiència de
convivència molt enriquidora en un espai en el
que ells s'hi troben molt agust. Unes colònies
molt properes en les que van poder gaudir de
l'entorn local, fent un banyet en el riu Tenes i
continuant les activitats a Can Godanya.

SECUNDÀRIA
PISCINA MUNICIPAL:
Amb el grup de secundària per fer
l'acomiadament del curs vam anar a
la piscina municipal a passar la tarda.

COLÒNIES:
El grup de secundària van fer les colònies del 14
al 16 de juny en la casa Mogent de Llinars del
Vallès. Van ser uns dies de convivències en el
que el grup va poder fer dos tallers; un de
cohesió de grup i un altre d'aventura.
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Espai Creix
C/ la fabrica s/n
93 611 50 21

