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1. INTRODUCCIÓ
El programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” té la finalitat de promoure el
desenvolupament integral dels nens, nenes i adolescents afectats per una situació
de pobresa i vulnerabilitat social.
Impulsem accions socioeducatives en clau de procés de transformació per promoure
el desenvolupament integral dels menors i les seves famílies. Volem trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa que afecta la infància en risc d’exclusió social
garantint el seu accés a més oportunitats educatives. Per això, volem promoure el
desenvolupament de les seves competències i el compromís de la família perquè els
menors puguin assumir amb autonomia el seu propi procés de millora.
Per aconseguir-ho, desenvolupem un model d’acció que incideix en les dimensions
social, educativa, psicològica i sanitària de les famílies que accedeixen al programa.
CaixaProinfància s’implementa des de l’any 2007 en territoris d’Espanya on es concentra la pobresa infantil, per mitjà de l’actuació de més de 400 entitats socials que
treballen en xarxa i en coordinació amb l’Administració pública, de manera que s’atenen menors residents en més de 134 municipis. Des de l’inici, el programa ha atès
més de 345.000 menors.

En aquests moments, en què la pandèmia de la COVID-19 ha provocat una crisi econòmica i social sense precedents, s’han agreujat i han aparegut noves situacions de
vulnerabilitat que repercuteixen directament en els menors i les seves famílies, cosa
que dificulta encara més el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de
les persones en risc d’exclusió social.
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA
2.1. Model i objectius del programa
El programa va dirigit a famílies amb descendents d’entre 0 i 18 anys que es troben
en risc de pobresa i exclusió social. L’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM) s’estableix com a llindar econòmic de referència per a les famílies que es
volen acollir al programa.
Per això treballem per aconseguir els objectius següents:
• Afavorir el desenvolupament de competències dels menors i les seves famílies
que permetin millorar els seus processos d’integració social i la seva autonomia.
• Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en
el seu context familiar, escolar i social.
El programa CaixaProinfància es basa en una metodologia pròpia que està ampliament definida i concretada en els diferents manuals publicats a la web de la Fundació
“la Caixa”:
• Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social
• Model d’acció social
• Guia del reforç educatiu
• Guia d’atenció psicoterapèutica

2.2. Estructura organitzativa del programa
El programa s’implementa a cada territori mitjançant l’organització de xarxes territorials d’acció socioeducativa en la qual s’inclouen diferents nivells i rols.
En un primer nivell, s’ha de constituir una xarxa d’entitats socials col·laboradores que
garanteixi la implementació de tot el programa.
En un segon nivell, s’ha de constituir un espai de col·laboració amb la resta d’agents
implicats en el territori mitjançant acords amb l’Administració que, com a mínim,
assegurin la participació dels serveis socials i els centres educatius en taules d’infància o en espais efectius de coordinació. L’objectiu de tot això és poder abordar amb
eficiència i d’una manera integral les necessitats dels menors i de les seves famílies.
CaixaProinfància actua com a agent impulsor d’aquestes xarxes de col·laboració i
de les taules de treball creades, a partir de la selecció i el suport a una entitat que
promou aquesta estructura. Cada xarxa d’entitats CaixaProinfància es conforma de
la manera següent:
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• una entitat coordinadora del territori
• una o diverses entitats referents de l’acció social amb les famílies;
• un conjunt d’entitats prestadores dels diferents serveis del programa.
Cadascuna, amb al seu rol i sota uns paràmetres de treball concrets, optimitza els
esforços de totes les parts implicades per al bon desenvolupament del procés.
Així mateix, per garantir la implementació correcta del programa i vetllar per la seva
eficiència, CaixaProinfància disposa d’un equip format per:
• La direcció del programa de la Fundació ”la Caixa”, que a través dels responsables territorials manté un alineament sobre l’estratègia, els objectius i els àmbits
de treball, com també sobre la implementació correcta i el bon funcionament del
programa a cada territori.
• La direcció científica del programa, que assegura l’alineament entre el model
teòric i els objectius establerts per la Fundació ”la Caixa”.
En el desenvolupament del dia a dia del programa i dins de cada territori d’actuació,
les entitats tenen un paper clau en la implementació del projecte. A continuació se’n
detallen els rols.
• L’entitat coordinadora és la responsable d’establir i coordinar la xarxa de CaixaProinfància al territori. Per tant, proposa les entitats que formaran part de la seva xarxa
territorial, tant les referents com les prestadores, i impulsa els espais de coordinació de treball amb els diferents agents del territori públics i privats.
Així mateix, supervisa el desenvolupament del programa a la seva xarxa mitjançant un
pla operatiu anual amb les accions específiques per aconseguir els resultats previstos.
Els objectius de l’entitat coordinadora són:
a. garantir un funcionament homogeni de la xarxa mitjançant l’establiment de:
· dinàmiques de posada en comú de la informació rellevant per a l’atenció a les
famílies i la presa de decisions conjunta;
· procediments, criteris i documentació comuna per a una atenció homogènia
a les famílies;
b. impulsar la creació d’una xarxa local d’entitats públiques i privades amb les quals
caldrà col·laborar per aconseguir que CaixaProinfància aprofiti els recursos que
ja hi ha al territori;
c. garantir l’atenció integral a les famílies;
d. garantir la prestació dels serveis..
L’entitat referent és la responsable de l’acció, és a dir, de l’acompanyament a la família. Per tant, s’ha d’ocupar de::
a. el diagnòstic de la vulnerabilitat i la detecció de necessitats de la família;
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b. l’elaboració del pla de treball general de la família i els menors (objectius, accions
o temporalitat), en el qual s’estableixen els acords amb la família que donen accés
al programa;
c. la gestió de la documentació de la família i el registre de les dades de cada família
a l’aplicació informàtica del programa;
d. la gestió dels ajuts de béns amb les famílies;
e. la coordinació amb els diferents agents del territori per al seguiment continuat de
les necessitats i l’evolució de la família;
f. l’avaluació final del pla de treball i el registre de les dades acadèmiques dels menors.
Les entitats prestadores s’encarreguen de l’elaboració del pla de treball específic.
Per tant, han de garantir:
a. l’establiment del pla de treball específic (objectius específics i accions concretes)
de la família i els menors en relació amb els serveis;
b. la prestació dels serveis de la cartera (un o més d’un):
· reforç educatiu
· atenció psicoterapèutica
· suport educatiu familiar
· oci i temps lliure
c. la coordinació amb els agents del territori implicats i l’entitat referent per al seguiment continuat de les necessitats i l’evolució en relació amb els objectius específics;
d. l’avaluació final del pla de treball específic.

3. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu d’aquesta convocatòria és ampliar el programa CaixaProinfància a les zones
d’Espanya considerades prioritàries, una vegada analitzades les dades poblacionals
i els indicadors de vulnerabilitat al territori (rendes familiars, taxes de desocupació,
rendiment escolar, nombre total de menors de 18 anys les famílies dels quals es troben
en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, etc.).
La convocatòria es dirigeix a entitats del tercer sector sense ànim de lucre i
amb arrelament al territori amb la finalitat d’implementar i coordinar el programa
CaixaProinfància, el qual reforça el posicionament i la capacitat d’actuació d’aquestes
entitats i genera un efecte de creació de xarxes de col·laboració. En aquest cas, es
preveu atendre un nombre aproximat de 59 famílies per zona.
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4. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació estarà oberta des
del 14 de setembre de 2022 fins el 5 d’octubre de 2022.
La resolució de la convocatòria es farà pública durant el mes de novembre del 2022.

5. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA
Les entitats que es presentin en aquesta convocatòria han de reunir els requisits
següents:
a. Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre.
b. Estar inscrites en el registre administratiu.
c. Disposar de NIF propi, amb una antiguitat mínima d’1 any.
d. Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

6. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través de l’aplicació
de convocatòries de la Fundació ”la Caixa”: www.convocatoriaslacaixa.org.
El primer pas del procés és el registre de les persones gestores de cadascuna de les
entitats que es proposen per conformar la xarxa, les quals s’han de registrar perquè
l’aplicació informàtica els faciliti un nom d’usuari i una contrasenya.
Amb les claus d’accés facilitades (usuari i contrasenya), es podrà continuar el procés
de presentació:
• L’entitat coordinadora de la xarxa pot sol·licitar l’acreditació de la seva entitat i
presentar la sol·licitud, amb la documentació corresponent, en nom de totes les
entitats de la xarxa.
• Les entitats referents i les prestadores poden sol·licitar l’acreditació de la seva
entitat.
Les sol·licituds s’han de completar amb tota la informació requerida a l’aplicació informàtica i s’han de tramitar abans de la data de finalització de la convocatòria. No
s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació de convocatòries
ni fora de termini.
Si la Fundació ”la Caixa” ho sol·licita, les entitats han de poder demostrar la validesa
de la documentació presentada amb els documents originals.
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Recomanem utilitzar el Manual d’usabilitat de l’aplicació de convocatòries.
Els passos que s’han de seguir per presentar el projecte de xarxa de CaixaProinfància
són els següents:

1. Acreditació de totes les entitats de la sol·licitud
Abans d’omplir la sol·licitud, s’ha de tramitar l’acreditació de totes les entitats que formen
part del projecte (coordinadora, referent i prestadores) presentant la documentació següent a l’aplicació de convocatòries (www.convocatoriaslacaixa.org):
• CIF de l’entitat (còpia de la targeta d’identificació fiscal).
• Estatuts de l’entitat degudament legalitzats.
• Document d’acreditació de la persona gestora de les claus d’accés (plantilla disponible a l’aplicació).
• Inscripció de l’entitat al registre administratiu. Si s’hi presenta una delegació, l’entitat i la delegació han d’estar inscrites al registre corresponent.
• NIF o NIE vigent de la persona que representa l’entitat en la gestió del projecte
No és necessari presentar els documents relatius a l’apartat B de l’aplicació «Delegacions».

2. Registre de l’usuari gestor de totes les entitats de la sol·licitud
Per iniciar la presentació de la sol·licitud, totes les entitats han de designar un usuari
gestor, que és la persona que gestionarà l’acreditació de la seva entitat a través de
l’aplicació de convocatòries.
Aquest usuari ha de pujar la documentació següent:
a. DNI, NIE o passaport de l’usuari gestor del projecte (còpia del document per les
dues cares).
b. Document d’acreditació de l’usuari gestor del projecte per part d’un representant
de l’entitat (model disponible a l’aplicació informàtica).

3. Presentació del projecte territorial d’implementació del programa
(per part de l’entitat coordinadora)
L’usuari gestor de l’entitat que es presenta amb el rol d’entitat coordinadora ha de
presentar la sol·licitud en representació de les altres entitats que formen part del
projecte.
En el projecte que es presenti, s’hi ha d’explicar de manera concreta la implementació
del programa CaixaProinfància explicitant quines entitats hi participaran, quins rols
tindran i quina coordinació es preveu:
a. en el nivell de les entitats de la xarxa;
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b. en el nivell territorial, amb la resta d’actors (Administració, serveis socials, centres
escolars, etc.)
Concretament, s’ha d’especificar quin és el plantejament de la xarxa que es proposa,
definint clarament quin rol o rols tindrà cada una de les entitats que conformen la
proposta.
A l’apartat «Partenariat», l’entitat coordinadora ha d’indicar quines entitats col·laboradores formaran part de la xarxa. Prèviament, les entitats col·laboradores han d’haver
sol·licitat l’acreditació a l’aplicació informàtica.
En el formulari del projecte, s’hi han de concretar els àmbits següents:
• Entitats que conformen la proposta:
· Presentació de les entitats que conformaran la xarxa territorial (finalitat, gestió
econòmica, experiència en l’àmbit d’actuació, seus, volum d’atenció, etc.).
· Rol o rols de cada una de les entitats.
· Organització interna dels equips de treball de cada entitat i el seu encaix en
l’organigrama de cada entitat.
· Perfil dels professionals.
· Arrelament al territori i cobertura geogràfica de les entitats.
• Proposta d’implantació de CaixaProinfància al territori
· Identificació objectiva de necessitats al territori.
· Adequació de la proposta d’intervenció social en xarxa.
· Recursos propis i del territori identificats.
· Metodologia de coordinació.
· Aliances amb altres agents socials del territori (entitats i Administració pública)
i possibles sinergies futures.
· Cronograma d’implementació.
Per complementar la informació descrita anteriorment, s’ha de presentar la documentació següent relacionada amb la proposta presentada:
• Organigrama de l’entitat coordinadora en què es pugui observar la integració dels
professionals que formaran part del programa CaixaProinfància.*Memoria general
de la entidad coordinadora del año anterior.*
• Memòria general de l’entitat coordinadora de l’any anterior.*
• Compte de resultats dels dos últims exercicis de l’entitat coordinadora.*
• Certificat de la Seguretat Social de l’entitat coordinadora, segons el qual l’entitat
està al corrent de les seves obligacions laborals, vigent en el moment de la presentació del projecte.*
• Cronograma de la implementació del projecte.*
• Aliances amb les entitats col·laboradores de la proposta de xarxa.
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• Carta de suport de l’Administració pública local.

(*) Documents obligatoris

7. CRITERIS DE VALORACIÓ
La valoració es farà a través de criteris objectius, amb una puntuació màxima de 100
punts, un 30 % dels quals corresponen a la valoració de l’entitat que es presenta com
a coordinadora de la xarxa, i un 70 %, a la valoració de la proposta d’implementació
de CaixaProinfància al territori.

7.1. Valoració de l’entitat que es presenta com a coordinadora de la
xarxa
Es valoraran de manera favorable els aspectes següents:
• Perfil i experiència de l’entitat
• Implantació al territori i la seva base social
• Equip de treball
• Capacitat de gestió

7.2. Valoració de la proposta d’implementació del programa
Es valoraran de manera favorable els aspectes següents:
• Estructuració de la xarxa
• Adequació de la proposta a les especificacions i necessitats del programa
• Projecte de xarxa territorial amb els agents del territori
• Coherència i consistència de la proposta

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Una comissió avaluadora, formada per la direcció del programa CaixaProinfància de
la Fundació ”la Caixa”, la direcció científica del programa i l’Administració pública,
s’encarregaran d’estudiar i avaluar els projectes segons els requisits i criteris de valoració indicats en aquestes bases.
La resolució es comunicarà a les entitats sol·licitats per correu electrònic.
La resolució de la convocatòria es podrà declarar deserta si cap dels projectes presentats no compleix les condicions necessàries per desenvolupar el programa segons
els estàndards de qualitat de la Fundació ”la Caixa”.
La resolució de la convocatòria serà inapel·lable.
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9. FORMALITZACIÓ DE L’ACORD
Una vegada resolta la convocatòria, la Fundació ”la Caixa” subscriurà amb les
entitats seleccionades un únic conveni de col·laboració amb totes les entitats de
la xarxa. El conveni serà de periodicitat anual. S’hi descriuran els drets i deures de
totes dues parts i s’hi determinaran, entre altres aspectes, els terminis d’execució,
l’import i la forma de pagament, la formació obligatòria que s’haurà d’impartir i el
procés de seguiment i avaluació. Aquest conveni es renovarà periòdicament sempre que la valoració de la col·laboració hagi estat positiva, que es mantinguin les
condicions del moment de la signatura per part de totes dues institucions i que el
projecte sigui viable a mitjà termini.
Les entitats que conformen la xarxa del programa CaixaProinfància han de contractar laboralment els professionals necessaris per executar el projecte en el marc de
la realització del programa, s’han de comprometre a complir estrictament les seves
obligacions en matèria laboral, de Seguretat Social i tributàries respecte d’aquests
professionals, i han de mantenir la Fundació ”la Caixa” indemne de qualsevol reclamació de la qual puguin ser objecte per aquests conceptes.
Les entitats col·laboradores que conformen la xarxa de CaixaProinfància són les responsables de l’execució del programa i de la gestió correcta dels fons, com també
de les accions que facin en el marc del projecte, tot això, en estricte compliment de
la normativa vigent que sigui aplicable.
Les entitats són les úniques responsables de les seves actuacions, com també dels
danys o perjudicis que es puguin derivar de l’activitat i dels que puguin ocasionar a
terceres persones.
La Fundació ”la Caixa” farà el seguiment i l’avaluació del programa mitjançant la revisió dels procediments utilitzats per valorar la qualitat de l’atenció als beneficiaris,
la qualitat de la implementació del programa, la prestació dels serveis i els resultats
obtinguts.

10. CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA
La contraprestació econòmica per part de la Fundació ”la Caixa” a les entitats, tenint
en compte una atenció aproximada de 50 famílies per territori d’actuació, és la que
s’indica a continuació.
a. Remuneració econòmica per la implementació del programa CaixaProinfància
Per a l’execució de les tasques establertes, la Fundació ”la Caixa” es compromet a fer
una aportació econòmica a l’entitat coordinadora pels conceptes següents:
• Entitat coordinadora. Import per la gestió administrativa i la coordinació de la
xarxa d’entitats col·laboradores: fins a un màxim de 13.000 €.
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• Entitat referent. Import en concepte d’acció social: 156 € (impostos inclosos) per
família amb pla de treball avaluat. Aquest import es farà efectiu en dos pagaments:
78 €, una vegada donat d’alta el pla de treball de la família, i 78 €, una vegada
avaluat i tancat el pla de treball.
• Entitats prestadores. Segons el que s’estipula a l’annex d’aquestes bases («Cartera
de serveis de CaixaProinfància»)
Pagament dels ajuts per a l’adquisició de béns i la prestació de serveis a les famílies beneficiàries
S’aplicaran, amb els criteris establerts en el programa CaixaProinfància, els serveis
professionals de la cartera del programa segons la descripció que figura a l’annex
d’aquestes bases («Cartera de serveis de CaixaProinfància»). L’import en serveis
serà de fins un màxim de 80.000€, que s’abonaran a mesura que es portin a terme
aquests serveis.
L’aplicació correcta de l’adjudicació econòmica podrà ser examinada i auditada per
la Fundació ”la Caixa” o per l’empresa que aquesta designi a aquest efecte. Amb
aquesta finalitat, les entitats col·laboradores hauran de facilitar qualsevol informació
relacionada amb el programa i programar entrevistes i reunions amb els professionals
de la seva organització vinculats a les activitats del programa.
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CARTERA DE SERVICIOS
Servicio

Edad
beneficiarios

Intensidad
actividad

Sesiones

Programación

Perfil
profesional

Ratio
Profesional/
destinatario

Ratio niños CPI/ No CPI

Máx. p

Máx.

eticiones/niño
y/o familia

peticiones/
curso

Islas Baleares

Mínimo niños
y/o familias

Máximo grupo

1 profesional/
1 niño

1

1

9

3

46,00

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
(Evaluación y/o
asesoramiento
psicológico

6 -18 años

1

De 1 a 3 sesiones por destinatario (1 hora)

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
PERSONALIZADA

6 -18 años

15

15 sesiones (de 1 hora)
Peridocidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

1 profesional/
1 niño

1

1

2

2

689,00

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA

0-18 años y su
familia

5

5 sesiones (de 1 hora)
Periodicidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

1 profesional/ 1
unidad familiar

1 familia

1 familia

2

2

230,00

personalizado)"

Baja
Media

A FAMILIAS

Titulados y colegiados en psicología
con formación y
experiencia en el
trabajo con familias
e infancia

459,00

Alta
TALLERES
TERAPÉUTICOS
MENORES

0 -18 años

TALLERES
TERAPÉUTICOS
ADULTOS

689,00
15

15 sesiones (de 2 horas)
Periodicidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

1 profesional/
8-10 menores

8

10

3

1

15

15 sesiones (de 2 horas)
Periodicidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

1 profesional/
8-10 adultos

8

10

3

1

15

15 sesiones (de 2 horas)
Periodicidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

1 profesional/ 1
unidad familiar

1

1

3

1

(tutores)
TALLERES
TERAPÉUTICOS
GRUPALES

0 -18 años

1380,00

CARTERA DE SERVICIOS
Servicio

Edad
beneficiarios

Intensidad actividad

Horas

Programación

Perfil
profesional

Meses

Ratio
Profesional/
destinatario

Semanas

Ratio niños CPI/ No
CPI

Máx. p

Máx.

eticiones/
niño y/o
familia

peticiones/
curso

Islas Baleares

Mínimo
niños y/o
familias

Máximo
grupo

Atención
individualizada
1 profesional/
3-5 niños

3

5

6

3

446,00

REFUERZO EDUCATIVO
ATENCION

3-9 años

12

12 sesiones (1 hora)
Periodo de 3 meses (periodicidad semanal)

10-12 años

12

12 sesiones (1 hora)
Periodo de 3 meses (periodicidad semanal)

Atención
individualizada
1 profesional/
3-5 niños

3

5

3

3

446,00

3-9 años

12

12 sesiones (1 hora)
Periodo de 3 meses (periodicidad semanal)

Atención
individualizada
1 profesional/
3-5 niños

3

5

6

3

383,00

10-12 años

12

15 sesiones (de 2 horas)
Periodicidad semanal,
quincenal o mensual según
criterio del profesional

Atención
individualizada
1 profesional/
3-5 niños

3

5

3

3

383,00

Primaria: 1 hora cada día /
4 días (4 horas semana).

1 educador/
10 -15 niños

10

15

44

4

3884,00

LOGOPÉDICA I

ATENCION
LOGOPÉDICA II

APOYO
PSICOMOTRIZ I

APOYO
PSICOMOTRIZ II

AULA ABIERTA
Refuerzo
educativo I

6-18 años

Profesionales titulados
de la disciplinaw

8 meses / 32 semanas

32

128

7 meses / 28 semanas

28

112

Un coordinador con
titulación pedagógica
o afín. Si es necesario
se podrá contar con
educadores con
formación mínima de
bachillerato o ciclos
formativos de grado
medio y con la formación interna suficiente

6 meses / 24 semanas

24

96

5 meses / 20 semanas

20

80

4 meses / 16 semanas

16

64

3 meses / 12 semanas

12

48

2 meses / 8 semanas

8

32

1 mes / 4 semanas

1

16

8 meses / 32 semanas

32

144

7 meses / 28 semanas

28

126

6 meses / 24 semanas

24

108

3277,00

5 meses / 20 semanas

20

90

2731,00

4 meses / 16 semanas

16

72

2185,00

3 meses / 12 semanas

12

54

1639,00

2 meses / 8 semanas

8

36

1093,00

1 mes / 4 semanas

1

18

547,00

3399,00
2913,00
2428,00
1942,00
1457,00
971,00
486,00

Secundaria / Bachillerato /
Otros: 1,5 hora cada día / 3
días (4,5 horas semana)

4369,00
3823,00

CARTERA DE SERVICIOS
Servicio

Edad
beneficiarios

Intensidad actividad

Horas

Programación

Perfil
profesional

Meses

Ratio
Profesional/
destinatario

Semanas

Ratio niños CPI/ No
CPI
Mínimo
niños y/o
familias

Máximo
grupo

3

5

Máx. p

Máx.

eticiones/
niño y/o
familia

peticiones/
curso

44

4

Islas Baleares

REFUERZO EDUCATIVO
GRUPOS DE
ESTUDIO ASISTIDO

6-18 años

Refuerzo
educativo II

8 meses / 32 semanas

32

128

7 meses / 28 semanas

28

112

Primaria: 1 hora cada día /
4 días (4 horas semana).

Titulados/graduados
universitarios especialistas en educación,
magisterio, psicopedagogía o psicología o en la materia
específica en el caso
de secundaria.

6 meses / 24 semanas

24

96

5 meses / 20 semanas

20

80

4 meses / 16 semanas

16

64

3 meses / 12 semanas

12

48

1457,00

2 meses / 8 semanas

8

32

971,00

1 mes / 4 semanas

1

16

486,00

1 licenciado/
3-5 niños

3884,00
3399,00
2913,00
2428,00
1942,00

8 meses / 32 semanas

32

144

7 meses / 28 semanas

28

126

6 meses / 24 semanas

24

108

3277,00

5 meses / 20 semanas

20

90

2731,00

4 meses / 16 semanas

16

72

2185,00

3 meses / 12 semanas

12

54

1639,00

2 meses / 8 semanas

8

36

1093,00

1 mes / 4 semanas

1

18

8 meses / 32 semanas

32

128

INDIVIDUAL

7 meses / 28 semanas

28

112

Refuerzo

6 meses / 24 semanas

24

96

educativo III

5 meses / 20 semanas

20

80

4 meses / 16 semanas

16

64

3 meses / 12 semanas

12

48

1457,00

2 meses / 8 semanas

8

32

971,00

1 mes / 4 semanas

1

16

486,00

REFUERZO

6-18 años

Secundaria / Bachillerato /
Otros: 1,5 hora cada día / 3
días (4,5 horas semana)

4369,00
3823,00

547,00
Primaria: 1 hora cada día /
4 días (4 horas semana).

Secundaria / Bachillerato /
Otros: 1,5 hora cada día / 3
días (4,5 horas semana)

Titulados/graduados
universitarios especialistas en educación,
magisterio, psicopedagogía o psicología o en la materia
específica en el caso
de secundaria.

1 licenciado/
1- 2 niños

1

2

44

4

3884,00
3399,00
2913,00
2428,00
1942,00

8 meses / 32 semanas

32

144

7 meses / 28 semanas

28

126

4369,00

6 meses / 24 semanas

24

108

3277,00

5 meses / 20 semanas

20

90

2731,00

4 meses / 16 semanas

16

72

2185,00

3 meses / 12 semanas

12

54

1639,00

2 meses / 8 semanas

8

36

1093,00

1 mes / 4 semanas

1

18

547,00

3823,00

CARTERA DE SERVICIOS
Servicio

Edad
beneficiarios

Intensidad actividad

Horas

Programación

Perfil
profesional

Meses

Semanas

Ratio
Profesional/
destinatario

Días

Ratio niños CPI/ No
CPI
Mínimo
niños y/o
familias

Máximo
grupo

8

10

Máx. p

Máx.

eticiones/
niño y/o
familia

peticiones/
curso

60

4

Islas Baleares

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE
CENTRO ABIERTO

COLONIAS

3-18 años

9 meses/36 semanas

36

144

Mínimo de 4 horas

8 meses/32 semanas

32

128

semanales

7 meses/28 semanas

28

112

6 meses/24 semanas

24

96

5 meses/20 semanas

20

80

4 meses/16 semanas

16

64

3 meses/12 semanas

12

48

2 meses/8 semanas

8

32

1 mes/4 semanas

4

16

1 educador/ 10
niños

4342,00
3860,00

según la edad
y el tipo de
actividad

3377,00
2895,00
2412,00
1930,00
1448,00
965,00
483,00

3-18 años

5

Mínimo de 5 días
(6 horas por día)
30 horas

6-18 años

3

3 dias

5

5 dias

1 educador/
10 niños
según la edad
y el tipo de
actividad

7

7 días

1 educador/
10 niños
según la edad
y el tipo de
actividad

14

14 días

URBANAS

CAMPAMENTOS

La coordinación de las
actividades recae en
titulados universitarios
con formación pedagógica. Los equipos,
preferentemente
multidisciplinares,
pueden contar con
monitores titulados
para la actividad que
desarrollan

La coordinación de las
actividades recae en
titulados universitarios
con formación pedagógica. Los equipos,
preferentemente
multidisciplinares,
pueden contar con
monitores titulados
para la actividad que
desarrollan

1 educador/
10 niños
según la edad
y el tipo deactividad

8

10

75

5

904,00

1 educador/
10 niños
según la edad
y el tipo de
actividad

Grupo
obligatorio de 10
niños: 8-10
CPI y 0-2
no CPI

10

12

1

1151,00

1918,00

Grupo
obligatorio de 10
niños: 8-10
CPI y 0-2
no CPI

10

12

1

2686,00

5371,00

CARTERA DE SERVICIOS
Servicio

Edad
beneficiarios

Sesiones

Programación

Perfil profesional

Horas

Ratio
Profesional/ destinatario

Ratio niños CPI/ No
CPI
Mínimo
niños y/o
familias

Máximo
grupo

Máx. p

Máx.

eticiones/
niño y/o
familia

peticiones/
curso

Islas Baleares

APOYO EDUCATIVO/FAMILIAR
ESPACIOS
FAMILIARES

0- 3 años y
sus familias

100

90-100 horas

Es preciso contar con profesionales con
titulación universitaria del ámbito (educación
social, psicología, pedagogía, magisterio,
trabajo social, etc.) con formación específica
para el programa que se va a desarrollar, los
cuales actuarán como dinamizadores, acompañantes, guías y facilitadores.

1 educador/ 5-7 familias

5

7

1

1

2123,00

0- 3 años y
sus familias

40

40 horas

Es preciso contar con profesionales con
titulación universitaria del ámbito (educación
social, psicología, pedagogía, magisterio,
trabajo social, etc.) con formación específica
para el programa que se va a desarrollar, los
cuales actuarán como dinamizadores, acompañantes, guías y facilitadores.

1 educador/ 5-7 familias

5

7

1

1

850,00

6- 12 años y
sus familias

80

8 módulos de 16 sesiones

Es preciso contar con profesionales con
titulación universitaria del ámbito (educación
social, psicología, pedagogía, magisterio,
trabajo social, etc.) con formación específica
para el programa que se va a desarrollar, los
cuales actuarán como dinamizadores, acompañantes, guías y facilitadores.

8 familias (de 8 a 16 personas
adultas y de 8 a 16 niños y
niñas)
1 educador para las sesiones
de adultos
1 educador para las sesiones
de hijos
2 educadores simultáneamente para las sesiones
conjuntas

8 familias
y sus hijos
e hijas

10
familias
y sus
hijos e
hijas

1

1

3398,00

6- 12 años y
sus familias

20

Es preciso contar con profesionales con
titulación universitaria del ámbito (educación
social, psicología, pedagogía, magisterio,
trabajo social, etc.) con formación específica
para el programa que se va a desarrollar, los
cuales actuarán como dinamizadores, acompañantes, guías y facilitadores.

8 familias (de 8 a 16 personas
adultas y de 8 a 16 niños y
niñas)
1 educador para las sesiones
de adultos
1 educador para las sesiones
de hijos
2 educadores simultáneamente para las sesiones
conjuntas

8 familias
y sus hijos
e hijas

10
familias
y sus
hijos e
hijas

1

1

850,00

Es preciso contar con profesionales con
titulación universitaria del ámbito (educación
social, psicología, pedagogía, magisterio,
trabajo social, etc.) con formación específica
para el programa que se va a desarrollar, los
cuales actuarán como dinamizadores, acompañantes, guías y facilitadores.

"8-12 niñ@s y sus madres
1 educador para las sesiones
de madres
1 educador para las sesiones
de hijos
2 educadores simultáneamente para las sesiones
conjuntas"

8 niñ@s
y sus
madres

12
niñ@s
y sus
madres

1

1

5055,00

0-3 - NIVEL I

ESPACIOS
FAMILIARES 0-3 NIVEL II
(CONTINUIDAD)
Solo para beneficiarios de "espacios
familiares 0-3 en el
curso anterior"

TALLERES
EDUCATIVOS

(sesión 1 hora):
16 sesiones para padres
16 sesiones para hijos
16 sesiones conjuntas de 1,5 horas
Total: 56 sesiones/horas + 24 h de
preparación

FAMILIARES NIVEL I

TALLERES
EDUCATIVOS
FAMILIARES - NIVEL
II (CONTINUIDAD)
Solo para beneficiarios de "Talleres educativos familiares"
en el curso anterior

TALLERES ATENCIÓN INTEGRAL A
MADRES E HIJ@S
EXPUEST@S A
VIOLENCIA

5 sesiones (sesión de 1 hora):
5 sesiones para padres
5 sesiones para hijos
5 sesiones conjuntas
Total: 15 sesiones/horas + 5 h
de preparación"

6- 12 años y
sus madres

119

"16 sesiones de 2 ½ h distribuidas:
12 sesiones de 2 ½ h para madres
12 sesiones de 2 ½ h para hij@s
4 sesiones de 1 h para madres
4 sesiones de 1 h para hij@s
4 sesiones de 1 h conjuntas (2
profesionales)
Total: 72 horas + 32 h de preparación + 15 de evaluación"

CARTERA DE BIENES
Ayuda

Edad
beneficiarios

Importe por ayuda

Máx. Ayudas/curso

Fecha inicio 2a ayuda

ALIMENTACIÓN INFANTIL

"0-3 años
0-36 meses"

312 €
Condiciones de la entrega: Única, mensual,
bimensual o trimestral

2

Una vez realizada la última recarga
de la 1a ayuda

HIGIENE INFANTIL

"0-3 años
0-36 meses"

312€ €
Condiciones de la entrega: Única, mensual,
bimensual o trimestral

2

Una vez realizada la última recarga
de la 1a ayuda

GAFAS Y AUDÍFONOS

3-18 años

104 €
Condiciones de entrega: Única

1

No hay

EQUIPAMIENTO ESCOLAR

3-18 años

104 €
Condiciones de entrega: Única

2

Una vez realizada la última recarga
de la 1a ayuda

Ayuda

Importe por ayuda

Condiciones

Perfil profesional

1r. PAGO ACCIÓN SOCIAL

78 €

El pago se genera cuando se abre el plan de trabajo de la familia y la entidad prestadora acepta
el primer objetivo general

Trabajador Social o titulación homologada

2nd. PAGO ACCIÓN SOCIAL

78 €

El pago se genera al cierre del curso sobre todos aquellos planes de trabajo que están evaluados
y cerrados.
(Los planes de trabajo no evaluados a cierre de curso se pagarán cuando queden evaluados y
cerrados)

CARTERA DE ACCIÓN SOCIAL

Més informació sobre aquesta
convocatòria:
Tel. 900 22 30 40
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h

