
ON a barberà
recursos per a mares i pares del jovent de Barberà del Vallès

CONTACTE INFO & CONTACTE QUÈ M'OFEREIX?

Folch i Torres, 1 Telf. 
93 7194575

http://www.xtec.cat/iescanplanas/

► Suport a mares i pares a partir de l'organització de 
xerrades informatives (adolescència, sistema educatiu, 
internet, tallers de cuina saludable, tallers per compartir 
experiències entre els pares...).
► Servei de Biblioteca.

Plaça del Mil.lenari, 
4            Telf. 93 
7182654
Fax. 93 7293553

http://www.institutlaromanica.org/

►Escola de mares i pares INS La Romànica.            
►Mediació escolar.                                                          
►Servei de biblioteca (professors, alumnes i pares).         
►Suport als cursos d'Orientació Familiar.                                   

Ajuntament BdV 
Regidoria Benestar 
Social                  C/ 
Bosc, 21          Telf. 
93 7297171

http://www.bdv.es/bdv/apartats/index.p
hp?apartat=159

► Atenció a joves de 12 a 16 anys  i  assessorament a les 
famílies.                                                                                           
►….

Ajuntament BdV 
Programa 
Municipal de 
Joventut             C/ 
Marquesos de 
Barberà, 125              
Telf. 93 729 7171      
joventut@bdv.cat

http://www.bdv.es/bdv/apartats/index.p
hp?apartat=115

►Atenció a joves i coordinació amb les famílies.                     
►SERVEI INFORMACIÓ JUVENIL: "FIL DIRECTE".                          
►CONSULTORIA DE SALUT PER A JOVES: Dubtes sobre 
qüestions relacionades amb la sexualitat, l'alimentació o 
els consums de drogues.                                                     
►CURRA-T'HO: Orientació laboral per a joves.             
►SERVEI D'ASSESSORAMENT A ENTITATS JUVENILS: Suport 
jurídic i fiscal.                                                               ►PIDCES 
(Punt d'informació i dinamització als instituts)                            

►Assessorament a les famílies en diversos temes: 
alimentació, recursos sanitaris, drogodependèndcies, ....       
►Guia de telèfons de salut per a joves: 
http://www.bdv.es/perfil/bdv/recursos/recursos/disseny_g
uia_tel_fons_i_adreces_d__inter_s_per_a_joves.pdf                  

 INS CAN PLANAS i AMPA

INS LA ROMÀNICA  i AMPA       

m'adreço?

Servei municipal de serveis 
socials ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA      

Programa municipal de 
JOVENTUT

Ajuntament BdV 
Regidoria de Salut 
Avda. Generalitat, 70  
Telf. 937192837

http://www.bdv.es/bdv/apartats/index.p
hp?apartat=146Servei muncipal de SALUT

RECURSOS

Ajuntament BdV 
Regidoria 
d'Educació   Avda. 
Generalitat, 70          
Telf. 93 7192837   

http://www.bdv.es/bdv/apartats/index.p
hp?apartat=138

►Orientació en els recursos educatius del municipi: llars 
d'infants, escoles de primària, INS, Escola de música, .....        
►Oirentació en els estudis postobligatoris després de la 
ESO amb la web ARACAPAON: 
http://bdv.cat/aracapon/html/

Fundació Barberà 
Promoció            C/ 
de la Torre d'en 
Gorgs, 40                   
Telf. 93 7192837

www.esbarbera.cat

►Serveis per ajudar a trobar feina o millorar la situació 
laboral.                                                                        ►Serveis 
epecífics per faciltar el pas de l'escola al treball del jovent 
del municipi:                                                              • TUTOR  
que acompanya en la recerca de feina i formació i en tot 
l'itinerari de transició de l'escola al treball a fer.                        
• Botó a la web especific per faciltiar recursos pel jovent 

                                                                                  •'Tast' 
d'ocupacions, a partir de tallers pràctics, per tal de 
visualitzar-les i poder ajudar, al jovent, en la decisió de 
quina professió formar-se i treballar. 
• Reforç a la formació bàsica per assolit la prpva d'accés 
als Cicles o el Graduat de Secundària
• Botó a la web per contactar i demanar entrevista o per 
expressar, el jovent o família del jovent, temes que valorin 
que faciliten el pas de l'escola al treball: botó "Sóc jove i 
necessito...."    dins del botó específic de jovent "Ets jove 
família de joves"   

                                                            
• Programes per promoure la formació i posterior 

ió j►Per a joves que no han aprovat la ESO: formació en una 
ocupació i orientació i formació per retornar a la formació 
professional
http://www.bdv.cat/barberapromocio/apartats/index.php
?apartat=814 

Fundació Barberà 
Promoció            C/ 
de la Torre d'en 
Gorgs, 40           Telf. 
93 7192837

www.esbarbera.cat

►Per aprendre informàtica.                                 ►Utilització 
d'ordinadors en espais de lliure accés.

Verge de 
l'Assumpció, 37, 2n 
pis                     Telf. 
937192540

http://www.gencat.net:8000/oics/owa/p
91.Mostrar_cap?var_codcap=19&v_cap

=&v_codi_idioma=0 

►Consultes sobre sexualitat:                                                           
- Cal demanar per una llevadora.                                                 
- Si la visita és urgent, us atendran el mateix dia, sinó cal 
demanar dia i hora de visita.                                                          
► ....

CAP BARBERÀ

Servei municipal d'EDUCACIÓ  
amb la web ARACAPAON 

Servei municipal 
d'OCUPACIÓ                  
Fundació Barberà Promoció     
amb el TUTOR DE TRANSICIÓ 
ESCOLA TREBALL i altres 
accions específiques pel 
jovent 

Sala OMNIA - per l'ús de la 
informàtica

Programes de Qualificació 
Professional Inicial - PQPI

Fundació Barberà 
Promoció C/ de la 

Torre d'en Gorgs, 40 
Telf. 93 7192837

www.esbarbera.cat

► ....



ON fora de barberà
recursos per a mares i pares del jovent de Barberà del Vallès

CONTACTE INFO & CONTACTE QUÈ M'OFEREIX?
Telf. 900 300 500            
benestar@gencat.ca
t http://www.gencat.cat/benestar/fami

lies/index.htm

►Atenció i orientació a families                                      ►Ajuts 
i prestacions a families                                        ►Violència 
familiar                                                                  ►Formació per a 
mares i pares                                               ►.....

Sant Honorat, 1-3 
Palau de la 
Generalitat    08003 
BARCELONA Telf. 
900300500

www.jove.cat

Informació per a jovent de diversos temes:                                  
►Habitatge                                                                             
►Treball                                                                                         
►Educació i formació                                                                
►Salut                                                                                                     
►....

http://www.sexejoves
.gencat.cat/ics_webj
ove/escriu.html http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_

webjove/AppPHP/index.php

►Orientació i assessorament en tems de sexualitat              
►Centres i Serveis                                                                     ►….

900 900 540                     
contacte_lv@ipss-
online.org

www.liniaverda.org

►Informació sobre drogues (què són, com afecten...). 
Orientació i suport. 
►Informació i derivació a centres de tractament i recursos 
de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD). 
►Grups de discussió, orientació i suport. 
►Fòrum adreçat a docents i professionals dedicats a les 
drogodependències. 

Pg. de la Vall 
d'Hebron, 171
Recinte Mundet
08035 Barcelona
T. 934 022 469
F. 934 022 496
Formulari de 
contacte

http://www.diba.es/servsocials/defaul
t.asp

► Suport adreçat a famílies                                                              
► Atenció a les dorogodependències                                   ► 
…..

C/. Comte d'Urgell 
187   Escola Industrial -
Edifici del Rellotge       
08036 Barcelona           
T. 934 022 474                 
F. 934 022 498                 
Formulari de 
contacte

http://www.diba.es/web/educacio/c
ataleg/suport-a-la-funcio-educativa-
de-les-families/serie

► Programa de televisió didàctic amb l'objectiu principal 
de proporcionar a les famílies més informació i eines per fer 
cada dia la seva tasca educativa.

Telf. Gratuït:               
902 22 22 29                

http://www.mtas.es

►Orientació i acompanyament a les famílies per a l 
prevenció de conductes de risc relacionades amb el 
consum de drogues                                                                 ► 
Informació de recursos especialitzats de cada comunitat 
adequats a la demanda de cada família. 

Passeig Gaudí, 31 
Sabadell            
937271900

www.actuava.org
►Consultes i prova de la sida

C/ del Clot, 104    
Barcelona         Telf. 
93 2151365    Fax. 93 
4677638       

www.educaweb.com

►Portal temàtic sobre ensenyament i treball                  
►Revista on-line d'orientació acadèmica i professional 
►Assessorament Telemàtic: Servei gratuït d'orientació 
acadèmica i professional on-line.                                    

www.elpep.info www.elpep.info
►Web pensada per a joves a partir de 14 anys                        
►Informació i respostes sobre drogues, sexualitat, pantalles, 
v ideojocs i xats, ….

www.laclara.info www.laclara.info
►Web pensada per a joves a partir de 14 anys                        
►Informació i respostes sobre drogues, sexualitat, pantalles, 
v ideojocs i xats, ….

RECURSOS

Atenció a les famílies 
MINISTERI DE TREBALL I 
ASSUMPTES SOCIALS 

ACTUA VALLÈS

EDUCAWEB

ELPEP.INFO

LACLARA.INFO

FAMÍLIES I ESCOLA         
Diputació de Barcelona

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES             
Generalitat de Catalunya

JOVE.CAT                Generalitat 
de Catalunya

m'adreço?

SEXE JOVES                                  
Generalitat de Catalunya         
Institut Català de la Salut    

LÍNIA VERDA                                 
Generalitat de Catalunya

ATENCIÓ SOCIAL   Diputació 
de Barcelona 


