
INTERVENCIÓ EDUCATIVA

Intervenció educativa de qualitat, a partir d’un sistema de 
treball en valors i d’activitats  especialment dissenyades per 
aquest projecte. A partir d’un temps de lleure de qualitat, 
es realitzarà una intervenció educativa amb els nens i 
nenes del Projecte Concilia fonamentada amb els valors 
de la coeducació, la participació, l’educació ambiental, la 
interculturalitat, l’educació emocional, l’art i la salut.

MESURES PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19

El projecte Concilia disposa d’un protocol específic per la 
prevenció de la COVID-19. En aquests sentit, s’han establert 
ràtios d’educadores i infants reduïdes per afavorir el bon 
funcionament del servei i l’acompliment  de les mesures de 
prevenció de la COVID-19. Per complir amb les mesures 
de prevenció de la COVID-19, s’utilitzaran materials de fàcil  
desinfecció, i es prioritzarà la intervenció a l’aire lliure, 
parcs i places.

PLA DE XOC COVID-19

El projecte Concilia forma part del Pla de Xoc Social que ha 
engegat l’Ajuntament de Barcelona per fer front als efectes 
socioeconòmics generats per la pandèmia de covid-19, en 
el marc del Pla de Barris i conjuntament amb l’Àrea de Drets 
Socials.

COM ES FA LA INSCRIPCIÓ?

A través del formulari que trobareu al web 
concilia.incoop.cat

Amb cita prèvia 
Acompanyem a les famílies a fer la inscripció en cas 
que no tinguin habilitats tecnològiques. 
S’ha de demanar cita prèvia trucant o enviant un 
Whatsapp als contactes que es faciliten en aquest 
document.
Una vegada feta la inscripció, es poden demanar 
canguratges sempre que es necessitin de manera 
senzilla i ràpida. El servei s’haurà de demanar amb 48 
hores d’antelació i es podran valorar casos d’emergència 
que impossibilitin aquesta d’antelació. També es podrà 
demanar el servei amb previsió a dues setmanes vista.

SERVEI MUNICIPAL
DE CANGURATGE
Projecte Concilia
per la conciliació de la 
vida laboral, familiar 
i personal



A QUI VA DIRIGIT?  

Els usuaris i usuàries d’aquest servei son nens i nenes 
d’1 a 12 anys disponible a disposició de les famílies 
residents als barris del Pla de Barris. 

QUINS HORARIS TÉ?

- Horaris de 3 a 12 anys: de dilluns a divendres, de 15 a 20 h.  
 Dissabtes de 10 a 14 i de 15.30 a 18.30 h.
- Horaris d’1 a 3 anys: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h.  
 Dissabtes de 10 a 14 i de 15.30 a 18.30 h.
Pots reservar cita prèvia per rebre atenció a famílies a 
través del contacte de cada punt Concilia.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Les famílies que ho necessitin i visquin als barris del 
Pla de Barris. Es prioritzarà les sol·licituds de famílies 
monomarentals o dones en situació de violència de 
gènere, i famílies sense xarxa, segons disponibilitat de 
places i amb criteri de cribratge establert pel Concilia.

QUAN ES POT DEMANAR?

Aquest servei es pot demanar de manera puntual o més 
recurrent, segons necessitats, i els motius poden ser 
laborals, de formació, gestions administratives, urgències 
o temps de respir.

QUIN COST TÉ?

Aquest servei és totalment gratuït.

El Projecte Concilia és un servei d’atenció i canguratge 
que acull infants fora de l’horari escolar. L'objectiu 
del Projecte Concilia és contribuir a l’harmonització de 
la vida laboral, familiar i personal mitjançant un servei 
que respongui a les necessitats de conciliació existents, 
principalment per part de les dones, pel que fa a la cura 
dels infants. 

CONTACTE I BARRIS ON ES TROBA PROJECTE CONCILIA

Al Besòs i el Maresme (d’1 a 12 anys) 
 Telèfon de contacte: 722 204 255   
 Correu electrònic: concilia.besosmaresme@incoop.cat 

A la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port 
(de 3 a 12 anys)

 Telèfon de contacte: 722 204 259  
 Correu electrònic: concilia.lamarina@incoop.cat 

Al Bon Pastor i Baró de Viver (de 3 a 12 anys)

 Telèfon de contacte: 623 221 311  
 Correu electrònic: concilia.bonpastor@incoop.cat

 
A la Prosperitat, Verdun, les Roquetes i la Trinitat Nova 
(de 3 a 12 anys)

 Telèfon de contacte: 623 346 317  
 Correu electrònic: concilia.prosperitat@incoop.cat

 
Al Raval, el Gòtic sud i el Poble-sec (d’1 a 12 anys)

 Telèfon de contacte: 722 204 495 
 Correu electrònic: concilia.raval@incoop.cat

A la Trinitat Vella i la Trinitat Nova (d’1 a 12 anys)
 Telèfon de contacte: 722 204 496 
 Correu electrònic: concilia.trinitatvella@incoop.cat

Al Turó de la Peira i Can Peguera (de 3 a 12 anys)
 Telèfon de contacte: 623 328 971 
 Correu electrònic: concilia.turodelapeira@incoop.cat

A la Verneda i la Pau (de 3 a 12 anys)
 Telèfon de contacte: 722 204 272 
 Correu electrònic: concilia.vernedalapau@incoop.cat

A la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona) 
(d’1 a 12 anys)

 Telèfon de contacte: 722 204 501 
 Correu electrònic: concilia.zonanord@incoop.cat


