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INTRODUCCIÓ

Posa’t a prova!

La present guia on-line recull els 
recursos i serveis socioeducatius 
que s'ofereixen a la vila de Salt.

Pretén ser una eina d’acollida, 
consulta i informació especialment 
per a tots els docents i professionals 
de la comunitat educativa, 
nouvinguts o que ja hi treballeu a la 
vila. Una eina d'utilitat per tenir 
sempre a mà i que faciliti els 
contactes i derivacions entre els 
diferents serveis.

Us animem a que us endinseu en 
els seus continguts, navegueu pels 
diferents enllaços per conèixer tot el 
que s’ofereix a Salt i finalment us 
autoevalueu amb el qüestionari que 
hem preparat amb alguns dels 
continguts de la guia.  Esperem que 
us sigui d'utilitat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccNfPUFdT60KT_LggZsA7uxHyu0lWF-QxETSopLZxydXR5gw/viewform
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1. Introducció 

El Pla Educatiu de Salt (2019-2025) comprèn els elements bàsics en termes de 
planificació estratègica a partir de les conclusions de la Diagnosi de la realitat 
socioeducativa, de les propostes d’infants i famílies i de les 13 idees de projecte del 
I Fòrum Educatiu de Salt celebrat al maig de 2018. Al mateix temps, el Pla recull el 
cos teòric i pràctic dels Plans Educatius Locals i projectes educatius innovadors 
portats a terme els darrers anys a Catalunya. També s’integren diverses 
planificacions estratègiques que tenen una clara dimensió i intenció educativa a 
la vila, com és el Pla Educatiu d'Entorn, present al territori des del 2005.

educacio.viladesalt.cat

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació 

De què es tracta, què s'hi fa?

Contacte | Més informació

Més info:

Recurs / Servei

Pla Educatiu de Salt - Pla Educatiu d'Entorn

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/


A Salt disposem de diferents equipaments educatius: escoles bressol, escoles de 
primària i secundària, d'educació postobligatòria, musical, artística, etc... Coneix-los 
tots visitant la nostra web.

educacio.viladesalt.cat

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació 

De què es tracta, què s'hi fa?

Contacte | Més informació

Més info:

Recurs / Servei

Equipaments educatius 

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/ome/mapa-de-centres-educatius-de-salt/


A Salt existeixen diferents espais formals de participació vinculats a l'àmbit
educatiu: CEM, Grups de Treball, Grup Motor del Pla Educatiu, etc... Trobaràs tota la 
informació al web d'Educació.

educacio.viladesalt.cat

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació 

De què es tracta, què s'hi fa?

Contacte | Més informació

Més info:

Recurs / Servei

Espais participatius

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/espais-de-participacio/


ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT

Dels 31.796 habitants que Salt tenia registrats
al padró l'any 2020, 11.902 eren de

nacionalitat estrangera, és a dir el 37,4%.

2. Acollida i ciutadania
2.1. ACOLLIDA



NACIONALITATS AMB
MÉS PRESÈNCIA A SALT

536 ROMANESA

MALIANA

GAMBIANA

HONDURENYA

MARROQUINA

746

1.585

1.194

4.094

515 SENEGALESA



Aquesta diversitat, si bé ja és inherent a la
població del municipi, té l'origen en la

immigració global que va començar fa més de
dues dècades i les dinàmiques poblacionals

actuals hi estan vinculades.

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



D'una banda hi ha els moviments de població a
través de les xarxes de les diàspores de cada
país, amb moviments d'anada i vinguda entre

Salt – i Europa - i els països d'origen. De
l'altra, l'arribada constant de persones

immigrades que tenen la ciutat com a punt de
referència.

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



Pel que fa a la població jove aquestes dues
dinàmiques de moviment poblacional es

tradueixen en dos perfils genèrics que cal tenir
en compte quan ens plantegem qualsevol acció

formativa adreçada a la joventut saltenca:

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



1 - L'anada i vinguda entre Catalunya i el país
d'origen de la família produeix la situació de

joves integrats al sistema educatiu que
l'abandonen abans de finalitzar l'ESO per

anar al país d’origen dels seus pares i després
retornen

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



2 - Joves immigrats que viuen a Salt per
primera vegada. De perfils molt diferents, des

de graduats universitaris fins a joves que no
estan alfabetitzats, no hi ha un recurs específic

de rebuda, orientació i seguiment en temes
formatius, més enllà del Servei de Primera

Acollida.

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



L'enfocament intercultural, així com també el
treball en xarxa entre tots els serveis i la
coordinació amb els serveis d'acollida i

ciutadania esdevenen indispensables per
garantir la igualtat i l'accés als recursos, el

reconeixement de la diversitat cultural i el
foment de la participació social i les

interaccions positives.

ACOLLIDA I CIUTADANIA:
CONTEXT DE SALT



De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Servei de Primera Acollida

Àrea / Entitat 

Àrea d'integració i conviviència - Servei municipal d'acollida i ciutadania

El Servei de Primera Acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a 
les necessitats informatives i formatives de les persones nouvingudes. L'acollida 
busca, mitjançant l'atenció individualitzada i les formacions grupals, dotar d'eines 
per tal que la persona esdevingui autònoma en la seva nova societat, en el mínim 
temps possible.

A qui va adreçat?

Persones nouvingudes a Salt

Contacte | Més informació

972 24 65 70 / 616 401 133
acollida@salt.cat
Mas Mota, Plaça Catalunya s/n. Salt.
 
Més info:

viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-a-les-persones/ciutadania-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Servei de suport lingüístic i acompanyament formatiu

Àrea / Entitat 

Àrea d'integració i conviviència - Servei municipal d'acollida i ciutadania

Servei de suport lingüístic per garantir la privacitat i la comprensió en les 
relacions professional - persona(es) atesa(es).
A disposició dels diferents serveis que atenen les persones, l'activació d'aquest 
recurs es fa per part del professional mitjançant un formulari en línia.

A qui va adreçat?

Serveis públics i professionals d'atenció directa que trobin una barrera lingüística 
en l'atenció amb els seus usuaris

Contacte | Més informació

972 24 65 70 / 616 401 133
acollida@salt.cat
Mas Mota, Plaça Catalunya s/n. Salt.
 
Més info:

viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-a-les-persones/ciutadania-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

Àrea / Entitat 

Àrea d'integració i convivència - Servei municipal d'acollida i ciutadania - 
Associació VINCLE

Assessorament gratuït per a qualsevol qüestió derivada de la legislació 
d'estrangeria per a totes les persones residents a Salt.

A qui va adreçat?

General

Contacte | Més informació

972 24 65 70 / 616 401 133
acollida@salt.cat
Mas Mota, Plaça Catalunya s/n. Salt.
 
Més info:

viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-a-les-persones/ciutadania-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

SOAF ( Servei Orientació i Acompanyament Familiar)

Àrea / Entitat 
Casal dels Infants

El SOAF és un servei integral i comunitari de caràcter universal adreçat a totes 
les families, oferint serveis gratuïts d' acompanyament en: .  

Acompanyament terapèutic: Intervenció psicològica centrada en la família amb 
l’objectiu de millorar les relacions intrafamiliars 

Consultoria educativa: Acompanyament familiar per oferir i donar suport en les 
pautes educatives i els conflictes intrafamiliars enfortint el funcionament familiar. 

Tallers de parentalitat: Tallers grupals que orienten, reforcen i aporten eines a les 
famílies per exercir el seu paper educatiu, amb  l’objectiu de potenciar el 
reconeixement i la confiança en les capacitats dels progenitors 

Xerrades a famílies: Xerrades d’acompanyament en l’educació vers els seus  fills 
i filles (1 a 16 anys)adreçades a grups de pares i mares agrupats per  diverses 
franges d’edat dels seus menors o  segons la demanda.  

Grups de capacitació i competències: Servei amb grups estables de famílies 
per fomentar la xarxa de suport entre iguals , la capacitació i formació de les 
mares i els pares potenciant la seva autonomia 

POIF: Servei universal orientació i informació familiar 

A qui va adreçat?

Families

Contacte | Més informació

C/ Major, 30. Salt
Telèfon: 609 761 73
mariapuig@casaldelsinfants.org

Més info:
casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

2.2. ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES

https://www.casaldelsinfants.org/es


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Materno

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El Materno s'adreça a les famílies que tenen infants de 0 a 3 anys (extensible fins 
als 6 anys), i que presenten una situació de vulnerabilitat i fragilitat en la etapa 
de la criança. A través de sessions individuals entre  mare/infant (o pare o 
cuidadors), i l’educadora , s’estableix amb la família un pla de treball específic 
centrat en l’aferrament, el desenvolupament de bones pràctiques i la 
capacitacióparental. Aquestes sessions es dirigeixen, principalment, a través del 
joc. 
El Materno forma part dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) dins el marc 
dels Serveis Social Bàsics.

A qui va adreçat?

Famílies d'infants de 0 a 3

Contacte | Més informació

Materno
Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS)
C/ Major, 163B, Entresol-A 

Tel. 692 56 25 45
Mail: materno@cbs.cat

Més info: 

cbs.cat

Tornar a l’índex

http://www.cbs.cat/2011/10/programa-maternoinfantil-0-3.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Creixem

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Creixem és un dispositiu de suport a famílies que aglutina diferents accions 
formatives que volen afavorir la criança positiva donant suport a les famílies, als 
menors i als joves per millorar la comunicació familiar i la prevenció del risc social:
 
Xerrades Familiars. Xerrades sobre la criança positiva per pares i mares amb fills 
o filles entre 3 i 12 anys.

Xerrades divulgatives per alumnes de 5è i 6è per prevenir situacions de risc 
social.

A qui va adreçat?

Pares i mares i Alumnes

Contacte | Més informació

Creixem
C/Major, 163B, Entresol-A

Tel. 692 56 23 61
Mail: dispositiu@cbs.cat

Més info: 

cbs.cat

Tornar a l’índex

http://www.cbs.cat/2011/03/programa-creixem.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Projecte Vincles

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Servei diürn de proximitat per promoció social de les dones que es troben en 
situació de vulnerabilitat amb infants de 0-3 anys. S'acompanya a la dona en la 
promoció de la seva autonomia i empoderament, a l'infant oferint-li espais 
estimuladors que promoguin el seu desenvolupament i acompanyament, vincle 
i la criança entre mares i fills/es. Es treballa en espais grupals incorporant els 
espais individuals quan són necessaris. Incorporant una línia comunitària, 
fomentant l'enxarxament entre dones i famílies i la seva participació en l'entorn.

A qui va adreçat?

Mares amb  els seus infants de 0-3 anys

Contacte | Més informació

Educadora referent: Lidia Paredes 
lparedes@casaldelsinfants.org 
Tel. 618 27 89 11  

Directora territorial: Monica Gibanel 
mgibanel@casaldelsinfants.org 
Tel. 608 17 45 90 

Més info: 

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

www.casaldelsinfants.org


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

SSAF: Servei Socioeducatiu d'Atenció a les Famílies

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El SSAF és un servei temporal amb una intervenció intensiva i principalment a 
domicili per treballar conjuntament amb la família i millorar les seves 
competències (capacitats i habilitats) parentals de manera que puguin fer front 
a aquelles dificultats del dia a dia. Aquestes mancances poden ser a nivell 
d’habilitats per a l’organització domèstica , aspectes relacionals i emocionals, 
suport social, salut... etc. 
La funció de la psicòloga és intervenir amb famílies en què s'observen dificultats 
focalitzades a nivell d'aferrament, oferint un espai de treball i reflexió als pares, un 
espai de suport per als infants i joves o un espai conjunt. La funció de l'educadora 
és el treball de les dinàmiques i l'organització familiar , bàsicament a domicili de 
les famílies.
Els SSAF formen part dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) dins el marc 
dels Serveis Social Bàsics.

A qui va adreçat?
Famílies amb infants i adolescents

Contacte | Més informació

SSAF
Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS)
C/ Major, 163B, Entresol-A 

Tel. 670 05 14 97
Mail: ssaf@cbs.cat 

Més info:

cbs.cat

Tornar a l’índex

www.cbs.cat


3. Educació

De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

OME

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

Oficina Municipal d'Escolarització. Orientació i assessorament en qüestions 
d'escolarització adreçat a les famílies amb fills en edat d'escolarització 
obligatòria: sol·licitud de places escolars de 0 a 16, informació sobre centres 
educatius, preinscripció i matrícula, altres aspectes relacionats amb 
l'escolarització.

A qui va adreçat?

General

Contacte | Més informació

972 24 91 91 Ext. 7. 
ome@salt.cat  

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

3.1 SERVEIS D’ESCOLARITZACIÓ
Suport administratiu per l’escolarització

https://educacio.viladesalt.cat/ome/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Punt d'Orientació Educativa

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

El Punt d’Orientació Educativa ofereix suport i orientació a alumnes i a les seves 
famílies sobre la preinscripció escolar, el procediment de matriculació, els centres 
educatius de Salt,… També dona a conèixer serveis socioeducatius del municipi, 
extraescolars que s’ofereixen, així com serveis generals del territori.

Contacte | Més informació

972 24 91 54 
ome@salt.cat

Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/ome/punt-dorientacio-educativa/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Xarxa Tallers amb Famílies

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació / Associació VINCLE

Projece comunitari i de treball en xarxa entre diverses àrees, institucions i 
entitats de Salt, gestionat per l'entitat Associació VINCLE, que pretén promoure 
la convivència, la comunicació i la cohesió entre família i escola a través de la 
realització de tallers.  

Contacte | Més informació

Edifici Mas Mota. Plaça Catalunya, s/n
689 926 250 / 972 24 65 70
xtf-salt@vincle.org 

Més info:

A qui va adreçat?

Famílies d'infants i joves escolaritzats

educacio.viladesalt.cat 

Tornar a l’índex

Per a famílies amb infants escolaritzats

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/xarxa-tallers-amb-famillies/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Dinamització d'AFA

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació / Associació VINCLE

Suport als centres educatius en el desenvolupament dels projectes de servei 
comunitari: formació, assessorament, contacte amb entitats... El Servei 
Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, desenvolupada en el marc curricular i mitjançant la 
metodologia d'aprenentatge i servei. 

A qui va adreçat?

Famílies d'infants i joves escolaritzats

Contacte | Més informació

689 926 250 / 972 24 65 70
info@vincle.org

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/1-plantilla-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Itineraris Segurs

Àrea / Entitat 

Àrea d'integració i convivència / Fundación Atenea

Els Itineraris Segurs són vies de circulació preferents, escollides entre els 
recorreguts mes utilitzats pels alumnes. A Salt són tres els trams que simbolitzen 
els Itineraris Segurs i que s’estan implementant al municipi. Aquests pretenen 
promoure i facilitar que els infants tinguin un recorregut referent per arribar a 
l’escola i que es pugui realitzar de manera segura i autònoma. .
Amb la iniciativa del projecte dels Itineraris Segurs a Salt es pretén contribuir a 
una millora comunitària a través de diferents eixos. La participació comunitària i 
el treball amb xarxa, la sensibilització per la millora de l’entorn, l’entorn com un 
espai educatiu, l’art com a eina de transformació social i la mobilitat sostenible.

Contacte | Més informació

Telf. 972 249191 ext. 2346
juguem@salt.cat

Més info: 

juguem.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

3.1 PROJECTES EDUCATIUS

juguem.viladesalt.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Espai Migdia

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

Projecte pedagògic que treballa per integrar el temps educatiu del migdia en el 
Projecte Educatiu del Centre, afavorint la integració del temps lectiu amb el no 
lectiu i un model d'educació a temps complet.  Implantat des del curs 2019-2020 
a les 8 escoles públiques de Salt, es regeix pel protocol elaborat per l'Ajuntament 
i Educació 360. 

A qui va adreçat?

Infants de P3 a 6è

Contacte | Més informació

972 24 91 91 Ext. 1415. 
educacio@salt.cat 

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/espai-migdia-al-migdia-eduquem/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Ràdio Escola

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació / Grup Treball Ràdio Escola a Ràdio Salt

Ràdio Escola a Ràdio Salt" va néixer com una resposta més davant la situació de 
confinament provocada per la COVID19 al març de 2020. Calia explorar tots els 
recursos i mitjans que es tenien a l’abast per mantenir la comunicació, oferir 
oportunitats d’aprenentatge i transmetre escalf i suport als alumnes i llurs 
famílies. El programa fou el resultat de les produccions radiofòniques dels 
docents i alumnat del centres educatius, la total disposició dels responsables de 
Ràdio Salt, el suport de l'Ajuntament i la coordinació dels Serveis Educatius del 
Departament d'Educació. S'emeteren 46 programes amb gairebé 25 hores 
d'emissió. A partir del curs 20-21 el programa ha continuïtat gràcies a la creació 
d'un Grup de Treball que actua com a equip de producció dels programes 
setmanals.

Contacte | Més informació

Ràdio Salt 
Telf. 972 24 91 52 

Més info:

viladesalt.cat/radioescola

Tornar a l’índex

https://radioescolasalt977.viladesalt.cat/home/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Aprenentatge i Servei - (ApS)

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

El Punt d’Orientació Educativa ofereix suport i orientació a alumnes i a les seves 
famílies sobre la preinscripció escolar, el procediment de matriculació, els centres 
educatius de Salt,… També dona a conèixer serveis socioeducatius del municipi, 
extraescolars que s’ofereixen, així com serveis generals del territori.

Contacte | Més informació

Tel. 972 24 91 91 Ext. 7
jtort12@xtec.cat 

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/aprenentatge-per-servei-aps/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Càtedra Tekhné

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

Càtedra impulsada per la Universitat de Girona, per fomentar el pensament, 
tecnologia i aprenentatge creatiu als centres educatius de Salt. Les seves 
principals funcions són 1) treballar amb el municipi i les seves organitzacions per 
connectar experiències d'aprenentatge, 2)Promoure l'aprenentatge global, 
connectat i col·laboratiu entre escoles, tant en l'àmbit català com internacional.  
3) Ajudar a trencar els estereotips de gènere en els estudis i professions STEM 
(Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Contacte | Més informació

972 24 91 91 Ext. 7  
educacio@salt.cat

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/catedra-teknhe/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Concurs de retòrica a les escoles

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació / Departament d'Educació

El Concurs de Retòrica és una proposta d’impuls de la llengua catalana en 
contextos on l’ús social d’aquesta.
És minoritari, a través de l’estímul que suposa el concurs entre diferents escoles 
gràcies a la xarxa establerta entre els centres participants. El Concurs, que 
s’adreça als grups de sisè de primària, es porta a terme sota la modalitat de 
“debat pautat” on es tracten temes proposats pels propis alumnes i seleccionats 
pels mestres. S’hi participa en equip, de dos o tres alumnes. El concurs comprèn 
dues fases diferenciades: la preparatòria i la de concurs, pròpiament dit. 

Contacte | Més informació

jtort12@xtec.cat

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/__trashed-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Tallers d'estudi assistit i diversificat

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari 
extraescolar, per ajudar l’alumnat més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques 
d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, 
col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa 
educativa. Els tallers subvencionats pel Departament d'Educació a través de les 
mesures del PMOE (Pla de Millores d'oportunitats Educatives).

Contacte | Més informació

972 24 91 91 Ext. 7 
educacio@salt.cat. 

Més info: 

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

4. Serveis socioeducatius
4.1. SUPORT A LA TASCA ESCOLAR

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/tallers-destudi-assistit-i-suport-diversificat/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

SIE (Servei d'intervenció educativa) Primària

Àrea / Entitat 

Càritas Salt 

El  Servei d’Intervenció Educativa ofereix un espai de relació, treball en valors i 
reforç escolar a infants i adolescents que necessiten suport en el seu procés 
d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies i 
de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls
acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com les 
seves habilitats personals i relacionals. 

A qui va adreçat?

Infants de 8 a 12 anys i les seves famílies

Contacte | Més informació

Vanessa Morcillo
Tel. 630 848 779 
vmorcillo@caritasgirona.cat

Més info: 

caritasgirona.cat

Tornar a l’índex

https://www.caritasgirona.cat/salt


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

SIE (Servei d'intervenció educativa) Secundària

Àrea / Entitat 

Càritas Salt

El Servei d’Intervenció Educativa ofereix un espai de relació, treball en valors i 
reforç escolar a infants i adolescents que necessiten suport en el seu procés 
d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies i 
de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls 
acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com les 
seves habilitats personals i relacionals.

Contacte | Més informació

Cristina Vidal 
Tel.  615865570 
cvidal@caritasgirona.cat

Més info:

A qui va adreçat?

De 12 a 16 anys i les seves famílies

caritasgirona.cat/salt

Tornar a l’índex

https://www.caritasgirona.cat/salt


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Reforça't 

Àrea / Entitat 

Associació Socioeducativa NouSol

Reforç social i escolar per a infants i adolescents de 8 a 16 anys: suport educatiu, 
suport emocional, oci i lleure educatiu, treball amb famílies, coneixement de 
l'entorn, casal d'estiu, nadal i setmana santa.

A qui va adreçat?

Infants i adolescents

Contacte | Més informació

Laia Sancho
Telf. 693 72 08 68
laiasan@nousol.org

Més info:

nousol.org

Tornar a l’índex

https://nousol.org/projecte-reforcat-cat/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Apodera't

Àrea / Entitat 

Associació Socioeducativa NouSol

Promoure l'apoderament de joves i d'adults a través del seu acompanyament i el 
lliurament d'eines i coneixements per adquirir habilitats toves. 
Tallers de conversa i lectoescriptura en llengua catalana, mòduls de primera 
acollida, tallers de cuina, etc.

Contacte | Més informació

Laia Sancho
Telf. 693 72 08 68
laiasan@nousol.org

Més info:

A qui va adreçat?

Adolescents, joves i adults

nousol.org

Tornar a l’índex

https://nousol.org/apoderat-projecte/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Fes Més

Àrea / Entitat 

Càritas Salt

Suport a joves que cursen estudis postobligatoris. Ofereix suport, 
acompanyament i eines per desenvolupar-se, a les persones joves que estan 
cursant estudis postobligatoris, per tal d’avançar en la igualtat d’oportunitats, 
independentment de la seva situació personal, econòmica i familiar. 

Contacte | Més informació

Flora Ridaura
Tel. 629 318 412
fridaura@caritasgirona.cat

Més info:

A qui va adreçat?

Joves d'estudis postobligatoris

caritasgirona.cat/salt

Tornar a l’índex

https://www.caritasgirona.cat/salt


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Reforç educatiu ESO i postobligatoris 

Àrea / Entitat 

Suara 

Reforç educatiu individualitzat o en grups reduïts per a joves fins a 18 anys, de 
famílies en situació de risc d'exclusió social i amb fills/es menors a càrrec. Servei 
pels barris Massana i Mas Masó CBS deriva les famílies al servei. Ubicació del 
servei a l'equipament municipal El Satèlit.

Contacte | Més informació

Montse Barrantes
635 609 376
montsebarrantesa@suara.coop

Més info:

 suara.coop 

Tornar a l’índex

https://www.suara.coop/es


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

RAI ESO 

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Espai suport socioeducatiu per adolescents de 12 a 16 anys (alumnes de l'Institut 
Salvador Espriu i Institut Salvador Sunyer) 

De dilluns a divendres de 15'00 a 17'00h

- Espai de menjador escolar
- Suport estudi
- Lleure socioeducatiu (sortides, esports i tallers artístics)
- Reforç en els hàbits saludables (nutricióalimentació, descans i hàbits)
- Habilitats socials i comunicatives

Contacte | Més informació

Directora territorial: Monica Gibanel
mgibanel@casaldelsinfants.org 
Tel. 608174590

Més info: 

A qui va adreçat?

De 12 a 16 anys

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

https://www.casaldelsinfants.org/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Formació adults -  CFA Bernardes

Àrea / Entitat 

CFA Les Bernardes

Centre públic de formació de persones Adultes dependent del Departament 
d’Educació que imparteix els ensenyaments següents:                    

Formació Inicial
    Llengua catalana
    Llengua castellana
    Formació instrumental

Formació Bàsica
    Graduat en educació secundaria per adults (GESO)
    Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

Transprofessionals
    Llengua estrangera: Anglès
    Competència digital COMPETIC

Per a la preparació de proves d’accés
    A cicles formatius de grau superior
    A la universitat per a majors de 25 anys

Contacte | Més informació

C. Sant Dionís, 42
17190 Salt
972 241410

Més info:

A qui va adreçat?

 A partir de 16 anys

agora.xtec.cat

Tornar a l’índex

https://agora.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Juguem?

Àrea / Entitat 

Àrea d'integració i convivència / Fundación Atenea

Projecte socioeducatiu que actua en el medi obert de Salt i impulsat per 
l'Ajuntament de Salt. Es desenvolupa en l'àmbit d'infància, joves i les seves 
famílies en l'espai públic: activitats culturals i esportives en horari extraescolar, 
prevenció i detecció precoç de casos de vulnerabilitat i treball comunitari. 
Contacte: Àrea d'Integració i Convivència.

Contacte | Més informació

Telf. 972 249191 ext. 2346
juguem@salt.cat 
Més info: 

juguem.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

4.2. JUGUEM?

juguem.viladesalt.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Recull d’activitats extraescolars

Àrea / Entitat 

Àrea d’Educació

Recull de totes les extraescolars que es duen a terme el municipi de Salt, tant per 
infants com per joves fins els 18 anys. En aquesta guia es poden consultar totes 
les extraescolars segons el tipus d’activitat, el dia de la setmana que es realitza, 
l’edat i el període en el que es fa.

Contacte | Més informació

Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Salt
972249191 (extensió número 7)

Més info:

A qui va adreçat?

A tots els infants i joves

extraescolars.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://extraescolars.viladesalt.cat/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Estació Jove

Àrea / Entitat 

Àrea de Joventut

Horari de dilluns a divendres de 16h a 20h

S’assessora i orienta als joves sobre tots els àmbits que puguin ser del seu 
interès: habitatge, salut, treball, lleure, estudis, viatges… S’expedeixen carnets 
internacional d’estudiant, de professor/a i d’alberguista. Servei d’ordinadors amb 
connexió gratuïta a internet

Projectes/serveis específics que s’hi realitzen:

Assessorament acadèmic: servei que orienta sobre el recorregut acadèmic que 
es vol fer, les beques d’estudi que es poden optar, les inscripcions, les matrícules, 
estudiar a l’estranger, convalidació d’estudis, etc....

Punt jove de salut: Servei específic, gratuït i confidencial, que assessora els joves 
en temes que afecten la seva salut: sexualitat, alimentació, conductes de risc, 
addiccions, etc. 
Finançat per l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona Dipsalut
Contacte: salut@saltjove.cat 620 200 360

Projecte VIP’s: Projecte de promoció de la salut està dividit en 3 cursos: VIP 1, VIP 
2 i VIP Prèmium. En cada VIP es treballa d’una manera específica i amb uns 
objectius concrets.

VIP 1: Tallers mensuals sobre diferents temes de salut (sexualitat, drogues, 
alimentació, etc). És per a joves a partir de 14 anys i a final de curs anem a Port 
Aventura. Comença a l’octubre i es realitza un dia al mes.

A qui va adreçat?

Joves de 12 a 30 anys

Tornar a l’índex

4.3. EQUIPAMENTS SOCIOEDUCATIUS



Contacte | Més informació

Psg. Països Catalans s/n (Salt)
info@saltjove.cat
Tardes - de dilluns a divendres de 16h a 20h
972 405 007
662 533 837

Més info:

De què es tracta, què s'hi fa?

VIP 2: Projecte per a joves que han fet el VIP 1, a partir de 15 anys, en què es 
treballen temes de salut a través del treball en equip. Comença a l’octubre i es 
realitza dos cops al mes.

VIP PRÈMIUM: Projecte per a joves que han fet el VIP 2, a partir de 16 anys, en què 
es combina la salut i el treball en equip a través de  l'aprenentatge per serveis en 
la comunitat de Salt. Comença a l’octubre i es realitza una cop per setmana.

Parla amb la boca plena: Últim divendres de cada mes a les 17:00h. Cine fòrum. 
Mirem una pel·lícula triada entre tots i totes i després tot berenant la 
comentarem.

El suro – mostra d'art juvenil: Un espai a la teva disposició perquè els joves 
tingueu l'oportunitat de promocionar-vos i exposar les vostres obres artístiques 
mensualment (fotografia, dibuix, art digital, etc.)

saltjove.cat

Tornar a l’índex

www.saltjove.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Fàbrica Jove

Àrea / Entitat 

Àrea de Joventut

Hi ha dos programes: un programa d'orientació i inserció laboral  als matins 
(programa referent d'ocupació juvenil) i un programa de lleure educatiu a les 
tardes (Fàbrica Jove).  Referent d'ocupació juvenil per a joves de 16 a 29 anys que 
no estudien ni treballen que estiguin buscant feina o un recurs formatiu. 
Cofinanaçat per la iniciativa d'ocupació juvenil i el Fons social europeu. Horari de 
dilluns a divendres de 8h a 15h. L'objectiu del programa és facilitar i acompanyar 
la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o 
ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal. 

La Fàbrica Jove, espai de lleure educatiu (tardes) Adreçat a tot el jovent de 12 a 18 
anys. És un servei centrat en l'educació en el lleure que utilitza el treball per 
projectes per realitzar l'acció educativa. Funciona per grups d'edat i cada un duu 
a terme un projecte concret. Fab 1 : joves que cursen primer i segon d'ESO, Fab 2: 
joves que cursen tercer, quart d'ESO i estudis postobligatoris. Projectes: espai 
estudi (de 16 a 17h). Servei de reforç escolar per a joves de 12 a 18 anys.

Activitats programades pels mateixos joves dels grups Fab 1 i Fab 2 (de 17h a 18). 
Espai obert de 18h a 20h per utilitzar els diferents recons que ofereix l'espai: jocs 
de taula, ordinadors, play station, taula de billar, taula de ping pong, etc. Activitats 
de lleure i formatives: durant l'any es realitzen tres cursos de premonitors/es 
durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. També es fan activitats 
temporals per Nadal, al juliol, etc. 

Contacte | Més informació

Contacte projecte Referents: referentsocupacio@salt.cat 
972 24 91 91 extensió 1288 i 2326

Contacte projecte Fàbrica Jove: coordinaciofabjove@saltjove.cat 
972 24 65 76 

Més info:

A qui va adreçat?

De 12 a 30 anys

saltjove.cat
Tornar a l’índex

www.saltjove.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Satèl·lit Jove

Àrea / Entitat 

Àrea de Joventut

Actualment s’hi realitzen quatre accions:

1)Acollir totes les activitats que es programen des de l’àrea de joventut 
trimestralment.

2)Cedir l’espai a les entitats juvenils del municipi per realitzar-hi
activitats: xerrades, cursos, reunions, etc... Per sol·licitar l’equipament: cal que fer 
una pre-reserva trucant a l’Estació Jove i després s’ha de  presentar una instància 
a l’Ajuntament.

3)El servei de la XAT (Xarxa d’accés al treball)
Telèfon: 618 27 88 50
Horari: Dilluns i dijous 9h a 17h Dimarts i dimecres de 9h a 14h

El XAT és un programa d’inserció laboral per a joves d’entre 16 i25 anys sense la 
titulació d’ESO. Està portat a terme per l’entitat del Casal dels Infants amb 
conveni amb l’Ajuntament.

4) El projecte de suport a l’estudi o reforç escolar per estudiants de secundària de 
la cooperativa Suara. Els alumnes els deriven de serveis socials.

Contacte | Més informació

Contacte: 972 40 50 07 / 662 533 837 
info@saltjove.cat

Més info:

saltjove.cat

Tornar a l’índex

www.saltjove.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Servei Diürn - Centre obert 

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Els Serveis Diürns o Centre Obert són serveis socioeducatius que atenen infants 
i adolescents fora de l’horari escolar que dóna suport, estimula i potencia 
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels 
infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzats, el grupal, el 
treball en xarxa i amb la comunitat.
A Salt es disposen de dos Serveis d’atenció diürna una a Zona Centre (C/Pacheco) 
i l’altre a Zona Plaça Catalunya/Veïnat amb 20 places diàries cada centre per 
infants fins a 16 anys.
Els Serveis Diürns formen part dels Serveis d'Intervenció socioeducativa (SIS) dins 
el marc dels Serveis Social Bàsics.

A qui va adreçat?

Infants i adolescents de 3 a 16 anys

Contacte | Més informació

CENTRE OBERT
Serveis d'Intervenció Sòcioeducativa (SIS)
C/ Pacheco, 23 

Tel. 692 56 20 79 
Mail: centreobertsalt@cbs.cat

Més info: 

cbs.cat

Tornar a l’índex

4.4. SUPORT I ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL

http://www.cbs.cat/2011/10/centres-oberts-de-salt.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Casal obert Infantil

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Programa de caràcter preventiu, integrador i compensatori dirigit a infants de 
6 a 12 anys i les seves famílies amb l'objectiu de disminuir les situacions de risc 
social, d'oferir un suport socioeducatiu per promoure actituds motivadores 
davant l'aprenentatge i l'entorn escolar així com promoure desenvolupament 
saludable infant i afavoreix la seva socialització, acompanyant en la gestió 
emocional i habilitats socials mitjançant la participació en grup, treball individual 
amb infant, famílies així com amb la xarxa i la comunitat.

A qui va adreçat?

Infants de 6 a 12 anys i les seves famílies

Contacte | Més informació

Educadora referent: Anahi Blattler
ablattler@casaldelsinfants.org 
Tel. 638 289 300
 
Directora territorial: Monica Gibanel 
mgibanel@casadelsinfants.org 
Tel. 608 174 590 

Més info: 

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

www.casaldelsinfants.org


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

SIAJ  Servei d'Intervenció i Acompanyament a Joves

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El SIAJ és un servei adreçat a joves en situació de vulnerabilitat, que no treballen 
ni estudien. Té com objectiu reforçar o ampliar les seves habilitats socials i les 
capacitats bàsiques de socialització i millorar la seva autonomia.

Es realitza a partir d'entrevistes personals, on s'elabora un pla de treball personal 
i es fa un acompanyament individualitzat.

Els joves poden accedir al servei per derivació dels Serveis socials d'Atenció 
Primària. Els professionals de Salt també poden contactar directament amb el 
SIAJ per rebre una primera orientació sobre el com enfocar la situació.
El SIAJ forma part dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) dins el marc 
dels Serveis Social Bàsics.

Contacte | Més informació

SIAJ - REACTIVA'T
Serveis d'Intervenció socioeducativa (SIS)
C/ Major, 163B, Entresol-A 

Tel. 673 35 34 37
Mail: siaj.salt@cbs.cat

Més info:

A qui va adreçat?

De 16 a 18 anys

cbs.cat

Tornar a l’índex

http://www.cbs.cat/2015/02/projecte-re-activat.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Servei Educatiu escolarització la Caseta

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Servei acompanyament infants de 6-12 anys des d'una vessant preventiva i 
d'atenció i acompanyament educatiu a infants en situacions de suport a 
l'aprenentatge, centrant la intervenció en àrees de competencies bàsiques i 
curriculum escolar, competencies personals i relacionals dels infants. 
Acompanyament a les famílies per millora la seva implicació i suport familiar en 
el procés d'escolarització dels seus fills i filles.

A qui va adreçat?

Infants de 6 a 12 anys i les seves famílies

Contacte | Més informació

Directora territorial: Monica Gibanel 
mgibanel@casaldelsinfants.org
Tel. 608174590 

Més info: 

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

www.casaldelsinfants.org


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Tarda Oberta

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Tarda Oberta és un projecte socioeducatiu que intervé en l'espai públic amb 
adolescents i joves.
Amb l'objectiu de poder detectar i recollir necessitats i demandes que centren la 
seva quotidianitat al carrer; realitzant les derivacions pertinents a recursos del 
municipi, treballant conjuntament amb entitats que intervenen amb els joves i 
realitzant propostes d'actuació.

Contacte | Més informació

Tarda Oberta
C/ Major, 163B, Entresol-A

Tel. 616 74 85 46
Mail: tardaoberta@cbs.cat

Més info: 

A qui va adreçat?

Adolescents i joves

cbs.cat

Tornar a l’índex

www.cbs.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Centre Obert Adolescent

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Programa de caràcter preventiu, integrador i compensatori dirigit a adolescents 
de 12 a 16 anys i les seves famílies amb l'objectiu de disminuir les situacions de risc 
social, d'oferir un suport socioeducatiu per promoure actituds motivadores 
davant l'aprenentatge i l'entorn escolar ( suport estudi) així com promoure 
desenvolupament saludable adolescent ( hàbits, nutició i alimentació, descans) i 
afavoreix la seva socialització ( activitats de lleure socioeducatiu i Casal estiu), 
acompanyant en la gestió emocional i habilitats socials mitjançant la participació 
en grup, treball individual amb infant, famílies així com amb la xarxa i la 
comunitat. De dilluns a divendres de 16'30 a 19'30h

Contacte | Més informació

Educadora referent: Blanca Perez
bperez@casaldelsinfants.org
Tel. 620793790.

Directora territorial: Monica Gibanel 
mgibanel@casaldelsinfants.org
Tel. 608174590

Més info: 

A qui va adreçat?

Adolescents de 12 a 16 anys i les seves families

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

https://www.casaldelsinfants.org/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Fòrum d'Estudiants

Àrea / Entitat 

Àrea de Joventut / Educació

Àrea de Joventut i Educació. El Fòrum d'estudiants de Salt és una iniciativa 
col·laborativa de nois i noies joves que té una doble finalitat: orientar i 
assessorar a joves que volen accedir a estudis superiors, visibilitzar a joves 
referents positius i nodrir-los de coneixements i experiències. 
Si vols saber com unir-te al fòrum o ser mentor/a, si et vols beneficiar de la xarxa, 
donar-li suport i/o col·laborar-hi, informa't.

Contacte | Més informació

forumestudiantssalt@gmail.com

Més info: 

A qui va adreçat?

De 12 a 30 anys

salt.cat 

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/forum-destudiants/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Creixem - Prevenció drogodependències

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El Creixem és una proposta socioeducativa integral dirigit a ajudar als pares i 
mares en el suport de la criança dels seus fills i filles. Entre les seves funcions 
disposa d'una línea de treball específica pel suport familiar per l' abordatge de les 
drogodependències i altres conductes de risc social en els adolescents i joves. 

Contacte | Més informació

Creixem
C/Major, 163B, Entresol-A

Tel.692 56 23 61
Mail: dispositiu@cbs.cat

Més info:

A qui va adreçat?

Adolescents i joves, pares i mares

cbs.cat

Tornar a l’índex

www.cbs.cat


5. Orientació / Formació laboral

De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Oficina de Treball de Salt

Àrea / Entitat 

Departament de Treball - Generalitat

L'OT ofereix diferents serveis, alguns es poden realitzar al web 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/  

 Imprimir certificats i informes
 Cercar cursos
 Renovar la demanda d’ocupació
 Cercar ofertes de feina
 Canviar dades personals
 Canviar la situació administrativa
 Demanar recordatori de la paraula de pas / PIN
 Canviar la paraula de PAS / PIN
 Orientació laboral
 Sol·licituds amb cita prèvia de Renda Garantida de Ciutadania
 Serveis d’intermediació amb empreses

A qui va adreçat?

General

Contacte | Més informació

C/ Alfons Moré, 1. 
Telf.  972 94 29 50. 
Per atendre presencialment els tràmits i gestions, de 8.30h a 14h, sempre amb 
cita prèvia obligatòria mitjançant el telèfon gratuït 900 800 046.

Més info:

serveiocupacio.gencat.cat 

Tornar a l’índex

serveiocupacio.gencat.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Espai Municipal d'Ocupació (EMO)

Àrea / Entitat 

Àrea de Promoció Econòmica

Servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Salt. Orientació en la recerca de feina. 
Aula de recerca de feina / Espai Obert.

Gestió d'ofertes de treball. Formació a les persones en situació d'atur. Programes 
de formació i treball.

Formació per a l'empresa i el comerç. Assessorament a l'emprenedoria. 

A qui va adreçat?

General

Contacte | Més informació

Servei d'atenció a les persones amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 10-13h. 
972 405 295 / 659 23 16 11
Carrer Major, 164 
emo@salt.cat 

Més info:

emo.viladesalt.cat 

Tornar a l’índex

emo.viladesalt.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Programa de Referents d'Ocupació Juvenil

Àrea / Entitat 

Àrea de Joventut

Atenció directa a joves entre 16 i 29 anys en procés de recerca de feina i/o formació
laboral. Suport en la definició d'objectiu laboral. Autoconeixement. Suport en la 
realització del CV.

Derivació a cursos, programes i/o entitats. Suport en la recerca activa de feina. 
Millora de les competències professionals. Tutories individuals i grupals. Formació 
laboral.

A qui va adreçat?

De 16 a 29 anys

Contacte | Més informació

662 533 601 -  639 354 009

Més info:

saltjove.cat

Tornar a l’índex

http://www.saltjove.cat/programa-referent-docupacio-juvenil/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

REACTIVA'T Taller d'habilitats socials per a Joves

Àrea / Entitat 

Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

El Taller REACTIVA'T és en un espai de treball i relació grupal setmanal de caràcter 
pràctic i té com objectiu oferir oportunitats als joves participants reforçant o 
millorant aptituds, competències, habilitats socials, motivacions i recursos 
personals.

Els tallers varien cada curs (fotografia, fusteria, càpsules orientadores,...). A partir 
de petits projectes reals els joves desenvolupen l'activitat proposada. Els tallers 
tenen una durada aproximada de 2-3 mesos i els grups no són superiors als 8 
joves.

Els joves o interessats es poden adreçar directament al taller per inscriur'es o 
demanar més informació.

El REACTIVA'T forma part dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS) dins el 
marc dels Serveis Social Bàsics.

A qui va adreçat?

De 16 a 24 anys

Contacte | Més informació

SIAJ - REACTIVA'T
Serveis d'Intervenció socioeducativa (SIS)
C/ Major, 163B, Entresol-A 

Tel. 673 35 34 37
Mail: siaj.salt@cbs.cat

Més info:

cbs.cat

Tornar a l’índex

http://www.cbs.cat/2015/02/projecte-re-activat.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Xarxa d'Accès al Treball - XAT 

Àrea / Entitat 

Casal dels Infants

Servei per a la millora de l'ocupabilitat de joves entre 16 i 29 anys. Realitzem un 
acompanyament socioeducatiu a joves amb o sense l'ESO a nivell individual i 
grupal. Línies de treball:

 Auto coneixement i coneixement mercat laboral
 Millora competències transversals
 Millora competències bàsiques
 Foment igualtat gènere
 Tècniques de recerca de feina
 Formació prelaboral per l’activació 

A qui va adreçat?

Persones en edat activa i especialment joves de 16 a 29

Contacte | Més informació

Monica Gibanel - Directora territorial
Tel: 608 174 590
mgibanel@casaldelsinfants.org

Més info:

casaldelsinfants.org

Tornar a l’índex

www.casaldelsinfants.org


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Porta d'ACCÉS 

Àrea / Entitat 

Fundació SER.GI

Projecte de suport per al retorn al sistema educatiu i altres formacions 
professionalitzadores per a joves de 16 a 25 anys.

A qui va adreçat?

De 16 a 25 anys

Contacte | Més informació

porta.acces@fundaciosergi.org
Hotel d'entitats Salt
Telf. 636 44 12 72

Més info:

fundaciosergi.org

Tornar a l’índex

https://www.fundaciosergi.org/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

InSalt

Àrea / Entitat 

Fundació SER.GI

Espai grupal a on es treballen competències bàsiques i transversals.Dels joves 
participants, 6 podran tenir la seva primera experiència  laboral i treballar durant 
3 mesos en espais municipals.

A qui va adreçat?

De 16 a 25 anys

Contacte | Més informació

porta.acces@fundaciosergi.org
Hotel d'entitats Salt
Telf. 636 44 12 72

Més info:

fundaciosergi.org

Tornar a l’índex

https://www.fundaciosergi.org/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Orientació i acompanyament a la inserció laboral

Àrea / Entitat 

Fundació Gentis

Serveis d’ Orientació i acompanyament a la inserció sociolaboral per a col·lectius 
en risc d’exclusió amb especial vulnerabilitat

Contacte | Més informació

Fundació Gentis. Tere Gómez 
Telf. 608 636 086 
tgomez@gentis.org 
C/ St. Roc, 2 La Maret, SALT 

Més info: 

gentis.org

Tornar a l’índex

https://www.gentis.org/serveis/orientacio-treball-gentis/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Formació Ocupacional i Certificats de Professionalitat

Àrea / Entitat 

Fundació Gentis

Desenvolupar Certificats de Professionalitat de la família de l’administració i la 
gestió, els serveis socioculturals i a la comunitat  i del comerç i màrqueting. 
També es realitzen formacions subvencionades de caràcter tècnico-professional 
i aquelles vinculades directament amb el treball a partir de competències 
transversals.

Contacte | Més informació

Fundació Gentis. Mariona Espunya
mespunya@gentis.org
Telf: 972 40 54 55
C/ St. Roc, 2 La Maret, SALT

Més info:

gentis.org

Tornar a l’índex

https://www.gentis.org/serveis/formacio-gentis/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

CIFO

Àrea / Entitat 

Servei d'Ocupació de Catalunya

Centre públic de formació professional per a l'ocupació especialitzat en les 
famílies professionals d'indústries alimentàries, química i fabricació mecnànica.  
Centres de Formació ocupacional i qualificació professional. 

Contacte | Més informació

C.Alfons Moré,1, 17190, Salt (Girona)
Tel: 972 40 55 70 
cifo_salt.soc@gencat.cat

Més info:

serveiocupació.gencat.cat

Tornar a l’índex

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/centres-propis-de-formacio/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Xarxa Òmnia

Àrea / Entitat 

Servei d'Ocupació de Catalunya

PUNT ÒMNIA. Cursos i tallers d'alfabetització digital, informàtica bàsica, recerca
de feina, ... Treball en xarxa amb les diferents entitats

Contacte | Més informació

Katrin Martín - 972241128 -
salt2@xarxaomnia.gencat.cat
Hotel d'entitats de Salt

Més info:

xarxaomnia.gencat.cat

Tornar a l’índex

xarxaomnia.gencat.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

El Viver de Salt 

Àrea / Entitat 

Promoció econòmica

Espai de coworking i suport a la creació d'empreses i emprenedoria. Allotjament 
d'empreses, assessorament, dinamització i formació. Foment de la cooperació 
empresarial i el suport mutu.

Contacte | Més informació

Factoria Cultural Coma Cros
C. Sant Antoni, 1 - 972 24 91 70
elviver@salt.cat

Més info:

A qui va adreçat?

General

viver.viladesalt.cat/

Tornar a l’índex

https://viver.viladesalt.cat/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Oficina Català de Salt - CPNL

Ofereix cursos de català de diferents nivells, des d'elemental a nivell C2. 
Voluntariat per la llengua.

Contacte | Més informació

Carrer Sant Antoni- Factoria Cultural Coma Cros, 1
17190 Salt
Tel. 972249191
salt@cpnl.cat

Més info:

cpnl.cat

6. Idiomes

Tornar a l’índex

https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/salt/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Cursos de català al CFA Les Bernardes

Àrea / Entitat 

Centre de Formació d’Adults Les Bernardes

El Centre de Formació d’Adults Les Bernardes de Salt disposa d’un equipament 
material i didàctic idoni i d’un equip de mestres amb experiència. S’ofereixen tres 
nivells inicials i bàsics: el nivell A1 (105 hores), el nivell A2 (140 hores) i el nivell B1 
(140 hores).

Contacte | Més informació

Contacte:
 b7005339@xtec.cat

972 241410

Adreça:
C/ St. Dionís, 40-42
17190 Salt

Horari d’atenció secretaria:
De dilluns a divendres
matí de 09.00 – 14.00
tarda de 15.00 – 21.30

Més info:

A qui va adreçat?

Adults (a partir de 18 anys)

agora.xtec.cat

Tornar a l’índex

https://agora.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt/ensenyaments/ensenyaments-inicials-i-formacio-basica/llengua-catalana/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Parlem - Taller del Xarxa Tallers amb Famílies

Àrea / Entitat 

Àrea d'Educació / Associació VINCLE

Aprenentatge de la llengua catalana vinculada en l'àmbit educatiu. 

Contacte | Més informació

Edifici Mas Mota. Plaça Catalunya, s/n
689 926 250 / 972 24 65 70
xtf-salt@vincle.org

Més info:

A qui va adreçat?

Famílies dels centres educatius de Salt 

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

educacio.viladesalt.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

TALC (Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural) - Càritas

Àrea / Entitat 

Càritas Salt

Formació inicial bàsica orientada a aquelles persones que fa poc que estan al país 
d'acollida i que volen i o necessiten conèixer la llengua, les costums i la cultura 
catalana. Possibilitat d'adquirir el Modul A de Competències lingüístiques 
bàsiques en llengua catalana acredintant 90h (equivalent a curs escolar)

Contacte | Més informació

Cristina Torroella
ctorroella@caritasgirona.cat
Hotel d'Entitats de Salt
Telf. 972 24 24 72
Telf. 619 53 67 83

Més info:

caritasgirona.cat

Tornar a l’índex

https://www.caritasgirona.cat/salt


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Museu de l’Aigua de Salt. Visites guiades i tallers.

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

Visites guiades a l'exposició permanent i a les temporals

A qui va adreçat?
Primària

Contacte | Més informació

museu@salt.cat
Tel. 972 40 21 48

Més info:

viladesalt.cat/cultura

7. Culturals

Tornar a l’índex

https://comacros.cat/museu-de-laigua/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Biblioteca Iu Bohigas

Àrea / Entitat 
Àrea de Cultura

Serveis: Informació general i bibliogràfica. Sala de consulta. Préstec. Col·lecció 
local. Zona Internet. Cessió d'espais. Activitats de promoció lectora. Visites 
guiades.  Serveis als centres educatius: carnet de préstec com a entitats, préstec, 
petició de lots temàtics, visites escolars.  

Contacte | Més informació

C. Sant Antoni, 1 
Tel. 972 24 03 22 
bibsalt@salt.cat 

Més info: 

bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica

Tornar a l’índex

www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Biblioteca d'en Massagran

Àrea / Entitat 
Àrea de Cultura

Serveis: Informació general i bibliogràfica. Sala de consulta. Préstec. Col·lecció 
local. Zona Internet. Cessió d'espais. Activitats de promoció lectora. Visites 
guiades.  Serveis als centres educatius: carnet de préstec com a entitats, préstec, 
petició de lots temàtics, visites escolars.  

Contacte | Més informació

C. Major, 204 
Tel. 972 40 50 62
massagran@salt.cat

Més info: 

bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica

A qui va adreçat?

Infants fins a 12 anys d'edat.

Tornar a l’índex

www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-massagran


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Cistell Viatger

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura - Servei de biblioteques

Es trasllada a l'escola un cistell de llibres en préstec per estimular la lectura dels 
alumnes.

A qui va adreçat?
Cinquè de primària

Contacte | Més informació

escolabiblioteca@salt.cat
Tel. 972 240 322

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/servei-de-biblioteques/agenda/81928?day=2019-02-26&visit=0


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Quarts lectors

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura - Servei de biblioteques

Estimulació lectora a partir d'un llibre determinat i el contacte amb l'autor/a.

A qui va adreçat?
Quart de primària

Contacte | Més informació

escolabiblioteca@salt.cat
Tel. 972 240 322

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica/biblio/1029


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

25 imperdibles

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura - Servei de biblioteques

Presentació de 25 títols de lectura que es proposen als alumnes.

A qui va adreçat?
Tercer de primària

Contacte | Més informació

escolabiblioteca@salt.cat
Tel. 972 240 322

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica/biblio/1028


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Dinamització lectora

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura - Servei de biblioteques

Activitat pendent de determinar.

A qui va adreçat?
Secundària

Contacte | Més informació

escolabiblioteca@salt.cat
Tel. 972 240 322

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica/noticies/17336


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Teatre escolar -  sessions gratuïtes i de qualitat

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

Funcions gratuïtes de teatre de qualitat pels escolars del municipi. A determinar 
amb el licitador del servei.

A qui va adreçat?
Cursos de primària que poden variar en funció de la opció del licitador del servei

Contacte | Més informació

cultura@salt.cat

Més info:

viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-a-les-persones/cultura-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

PAP Salt - visites i tallers per les escoles

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

Tallers artístics amb cursos segons disponibilitat pressupostària

A qui va adreçat?
Cursos a determinar de cinquè de primària

Contacte | Més informació

cultura@salt.cat

Més info:

viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://papsalt.com/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Projecte "Apadrinem Escultures"- UNESCO GI

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

Projecte proposat pel club d'Amics de la Unesco de Girona que es realitza amb els 
serveis de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, adreçat a tota la comunitat 
educativa ( alumnes, professors, pares, mares ...) i que es proposa l'objectiu 
genèric d'apropar els més joves al parc escultòric urbà per tal de poder-lo 
conèixer, estimar i conservar.

A qui va adreçat?
Tots els cursos

Contacte | Més informació

Carme Garriga
cgarrig2@xtec.cat

Més info:

viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

http://www.unescogi.org/projectes/apadrinem-escultures/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Aula Tradi - Audicions als centres escolars

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

Tallers de música dins les escoles.

A qui va adreçat?
Activitat pendent de determinar

Contacte | Més informació

maria.rubio@salt.cat
Tel. 972 231 681

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://aulatradi.wordpress.com/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Audicions musicals de l'Escola de Música de Girona

Àrea / Entitat 

Àrea de Cultura

"Fil i Flut" a primària / "Trampolí" a secundària

A qui va adreçat?
Primària/secundària

Contacte | Més informació

maria.rubio@salt.cat
Tel. 972 240 322

Més info:
viladesalt.cat/cultura

Tornar a l’índex

https://www.girona.cat/emm/cat/index.php


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Ludoteca Les Bernardes de Salt

Àrea / Entitat 

Generalitat de Catalunya

Tallers. Servei de préstec de jocs i joguines. Visites escolars. Joc lliure en sala. Joc 
dirigit.  Centre de pràctiques d'estudiants, Programa familiar i mixt. Informació i 
assessorament en matèria de joc i ludoteques. 

A qui va adreçat?
De 0 a 14 i famílies

Contacte | Més informació

C. Sant Dionís, 42
Tel 972 24 52 33
ludo.salt@gencat.cat
Horari dijous de 9h a 12h i dimarts, dimecres i dijous de 15h a 16.30h

Més info:

ludoteques.cat

Tornar a l’índex

http://www.ludoteques.cat/ca/ludoteques/bernardes.html


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Salt Fiction -  Espai Guimerà 76

Àrea / Entitat 
Associació Salt Fiction

Promou la creació de diferents espais relacionats amb la lectura: intercanvi de 
llibres i de venda de llibres a baix cost. També disposa d’atenció específica a les 
famílies amb un apartat de llibres de text per a escoles i instituts, i de 
dinamització lectora i cultural.

A qui va adreçat?

Infants i joves

Contacte | Més informació

saltfictionespailij@gmail.com

Tornar a l’índex



De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Les Bernardes, Espai de Cultura Contemporània

Àrea / Entitat 

Diputació de Girona

Les Bernardes té la missió de difondre i promoure la cultura multidisciplinària 
contemporània aprofundint en la reflexió i la interpretació de la societat actual 
mitjançant exposicions, debats, cicles de conferències i activitats literàries en el 
marc de les comarques gironines.

Contacte | Més informació

C/ Major, 172 17190 · SALT
Telf. 972 23 46 95
bernardes@girones.cat.

Més info: 

bernardes.cat 

Tornar a l’índex

https://www.bernardes.cat/


8. Esportius / Salut

De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Neda a l'escola

Àrea / Entitat 
Àrea d'Educació

Programa de natació per a treballar el control postural dins el medi aquàtic: 
respiració, habilitats motrius bàsiques… Incidir en les habilitats específiques de la 
natació: estils, sortides, viratges…

A qui va adreçat?

Primer de primària i Primer d'ESO

Contacte | Més informació

972 24 91 91 Ext. 7 
educacio@salt.cat

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/neda-a-lescola/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Pump Track

Àrea / Entitat 
Frodeno Fund

Circuit de bicicletes amb una pista de 227m,  impulsat per la Fundació Frodeno 
amb conveni amb l'Ajuntament de Salt. El projecte cerca aprofitar el potencial de 
l’esport per treballar valors socials, educatius i del foment d’hàbits alimentaris 
saludables. És realitzen activitats escolars i extraescolars, per infants i joves. 

Contacte | Més informació

C. Miquel Martí i Pol, 1
Tel. 621 25 84 11

Més info:

educacio.viladesalt.cat

Tornar a l’índex

https://educacio.viladesalt.cat/pla-educatiu-de-salt/projectes-educatius/acollida-i-proposta-formativa-docents-2/


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Programa Sigues Tu  

Àrea / Entitat 
Àrea de Salut/ Dipsalut

Programa del Dipsalut que promou estils de vida saludables i respectuosos amb 
l'entorn a partir del treball de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència. 
Concentra la intervenció en infants i adolescents. 

Contacte | Més informació

salut@salt.cat

Més info:

siguestu.cat

Tornar a l’índex

www.siguestu.cat


De què es tracta, què s'hi fa?

Recurs / Servei

Setmana de l'Activitat Física i de la Salut (SAFIS)

Àrea / Entitat 
Àrea de salut / Esports

Programació d'activitats esportives per als diferents nivells de Primària i ESO , 
durant una setmana, en diversos espais municipals. En el marc de la promoció i 
foment de la pràctica de l'activitat física i els seus beneficis per a la salut.

Contacte | Més informació

salut@salt.cat 
Tel. 972 24 91 91

Més info:

viladesalt.cat/salut

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/setmana-de-lactivitat-fisica-i-la-salut/


9. Altres informacions d'interès

Recurs / Servei

Guia Educació infantil, primària i secundària

Contacte | Més informació

educacio.viladesalt.cat

educacio.viladesalt.cat

educacio.viladesalt.cat

educacio.viladesalt.cat

Recurs / Servei

Guia Formació professional

Contacte | Més informació

Recurs / Servei

Guia Formació universitària

Contacte | Més informació

Recurs / Servei

Guia Formació d'adults

Contacte | Més informació

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/02/GuiaInfantilPrimSec160121.pdf
https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/02/GuiaFP_050121.pdf
https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/02/GuiaUiversitaria_160121.pdf
https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/02/GuiaLLargVida_050121.pdf


Recurs / Servei

Guia Programes d'acollida i reforç

Contacte | Més informació

educacio.viladesalt.cat

Recurs / Servei

Guia d'orientacions i recursos per treballar amb 
les famílies

Contacte | Més informació

cbs.cat

Àrea / Entitat 
Serveis Socials / Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Tornar a l’índex

https://www.viladesalt.cat/wp-content/uploads/2021/02/GuiaProgramesAcollida-Reforc%CC%A7180121.pdf
http://extra.girones.cat/cbs/guiafamilies/guiafamilies.pdf





