Projecte “Espai Temps”
Descripció
El projecte “Espai Temps" és un servei de cura puntual de nens/es, de 3 a 12 anys.

Objectius


Facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar i afavorir l'ocupació, la
integració social i la vida comunitària, especialment per a les dones amb infants a
càrrec i que es troben en una situació de risc d'exclusió social i/o amb una manca
de recursos econòmics o de suport familiar o comunitària per la criança dels
infants.



Oferir a les participants un entorn de lleure educatiu i social, fomentant la
coeducació i la convivència entre diferents comunitats, en el marc de la llengua
catalana, com a eina vehicular i de cohesió social.

Serveis que cobreix


Espais habilitats amb jocs, joguines i zones d'esbarjo, que afavoreixin el
desenvolupament emocional i educatiu dels nens/es, en un marc de convivència i
de coeducació.



Un pla d'activitats i de tallers lúdics i educatius en el marc de l'educació no formal i
del temps lliure.

Serveis que no cobreix





L'atenció a la pròpia llar.
Un espai habilitat per a activitats d'acompanyament a l'estudi.
El trasllat de les persones participants als espais on es desenvolupi el servei.
Berenar de les persones participants.

Espais on es realitzarà
El servei es prestarà 1 dia a la setmana, als 12 municipis de la comarca de la Terra
Alta sempre que hi hagi un mínim de 8 persones inscrites. En el cas que l’escola no
arribi als 10 infants es demanarà un mínim de 4 alumnes.
S’iniciarà el mes de maig de 2022.
El servei continuarà al mes de setembre a desembre i fins juny de 2023, sempre que
s’hagi complert amb la normativa establerta i prèvia autorització del Departament
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Dates i horaris
El primer període del servei serà de l’11 de maig al 21 de juny de 2022, com a projecte
pilot.
El servei es prestarà durant el període de curs acadèmic, en les franges de dilluns a
divendres, en horari de tarda.
MUNICIPI

ESPAIS

DIES

HORARIS

Arnes

Escola “La Miranda”

Dimarts

de 17:30 a 19:30 h

Batea

Casal Jove (Av.
Terra Alta , 60 2 pis)

Divendres

de 17:00 a 19:00 h

Bot

Escola Sant Blai

Dimecres

de 17:30 a 19:30 h

Caseres

Ajuntament
Vell

Dimecres

de 17:30 a 19:30 h

Escola “Doctor Ferran”

Dilluns

de 17:30 a 19:30 h

La Fatarella

Sala de vídeo del
Casal de la Vila

Dijous

de 17:30 a 19:30 h

Gandesa

Ca la Vila
Vella

Dimarts

de 17:00 a 19:00 h

Horta de Sant Joan

Biblioteca Municipal

Dilluns

de 17:00 a 19:00 h

El Pinell de Brai

Biblioteca Municipal

Dijous

de 17:30 a 19:30 h

Casal Municipal

Dimecres

de 17:30 a 19:30 h

Casal Municipal

Dimarts

de 17:30 a 19:30 h

Antic Escorxador

Divendres

de 17:30 a 19:30 h

Corbera d’Ebre

La Pobla de Massaluca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs

Preu
El servei serà gratuït.
Destinataris
Tot i que es tracta d'un servei que tendeix a la universalitat, es prioritzaran els/les
responsables d'unitats familiars amb nens/es de 3 a 12 anys a càrrec, preferentment
empadronats en algun dels 12 municipis de la comarca de la Terra Alta.
En especial es prioritzaran els següents col·lectius:





Família monoparental de categoria general*
Família monoparental de categoria especial*
Les mares/tutores víctimes de violències masclistes*
Dones en situació d'atur de llarga durada o majors de 52 anys*

*Aquestes situacions especials seran admeses amb justificació dels documents
que ho acreditin, si es dona el cas que es demanin.

Aquests documents són:





Família monoparental de categoria general. Carnet expedit per la Generalitat de
Catalunya.
Família monoparental de categoria especial. Carnet expedit per la Generalitat de
Catalunya.
Família que hagi patit alguna situació de violència de gènere. Caldrà adjuntar algun
document acreditatiu, recollit en l'art. 33 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, del Parlament de Catalunya.
Dones en situació d'atur de llarga durada o majors de 52 anys. Caldrà adjuntar al
formulari online el document acreditatiu del SOC.

Capacitat del servei




Cada espai podrà acollir un màxim de 20 infants.
Cada espai estarà atès per monitors/es, segons normativa.
Les inscripcions es realitzaran per rigorós orde d’inscripció.

Normativa de l’espai
Es comunicarà a l’entitat organitzadora les possibles anomalies i/o desperfectes que
es puguin trobar al començament de l’activitat.
A partir del mes de setembre, en funció de l’evolució del primer període, l’espai
disposarà d’un armari per col·locar exclusivament el material, jocs..., emprats en les
activitats.
Les persones participants estan obligades a deixar la sala com s’ha trobat i el material
en els armaris que indicaran els monitors/res.
Les persones participants respectaran les indicacions dels monitors/es, especialment
les referents a seguretat, soroll, horari i normes de convivència.
L’entitat organitzadora no es farà responsable, en cap cas, de les possibles pèrdues
d’objectes personals de les participants.
No es podrà menjar en l’horari de l’activitat. Si que es permet portar una botella d’aigua
a les participants.
L’ús de la mascareta és opcional.
L’horari establert per a cada municipi és d’obligat compliment per part de les persones
participants.

L’incompliment en l’assistència a una de les sessions del primer període de maig a
juny, sense causa justificada, no donarà opció a inscriure’s al proper període
setembre/desembre, igualment, en el suposi’t de mala conducta per part del nen/a
participant.
Normativa
El servei està finançat en el marc de la RESOLUCIÓ IFE/3877/2021, de 29 de
desembre, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del
servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més
de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l'exercici 2021.

Inscripcions
Mitjançant formulari a la web: www.terra-alta.cat
Les inscripcions es poden fer per assistir a l’Espai del municipi que s’adapti millor a les
necessitats de les famílies.

Més informació
Al telèfon 977420018, de dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores, o al
correu electrònic: siad@terra-alta.cat

