
Cohesió social i igualtat
d’oportunitats per infants
i joves



Qui som

Incidim activament en activitats que 
fomenten la inclusió i la cohesió social, 
especialment en el barris de Cifuentes, 
Can Rull i Merinals de Sabadell. 

L’Esquitx som una entitat que fa més de 25 anys ens 
dediquem a l’educació en el lleure i l’acció social per 
infants i joves, compromesa amb els drets dels infants.

o Educació integral en el temps de lleure 
o Compromís 
o Solidaritat 
o Igualtat 
o Respecte a la natura i a la persona 
o Interculturalitat 

Els nostres valors



Com treballem

No volem ser dependents dels ajuts assistencials

El nostre treball diari es basa en els següents pilars:  

Som una entitat que treballa perquè les persones 
siguin autosuficients, perquè sabem que l’educació 
i l’acció social  són transformadores.

Volem contribuir a fer una societat inclusiva 

Mitjançant la proposta d’un treball comunitari, la 
defensa dels drets dels infants i proposant 
polítiques que ajudin a fer una societat més justa



Com treballem

Fem una tasca de suport 

De suport a les necessitats dels infants i les seves  famílies, 
complementant l’acció social de l’administració pública.

Creiem en un model intercultural

I d’inclusió social, on totes i tots som ciutadans de 
ple dret.

Fem prevenció 

I ens anticipem als factors 
de risc.

Col·laborem amb les escoles, els instituts i les associacions, oferint serveis de 
qualitat referents a l’educació en el lleure

Coordinació i xarxa



Els nostres projectes

Centre de tarda i 
Esquitx Jove

Espai Familiar

Inserjove: ocupabilitat

Casals i colònies
d’estiu



Centre de Tarda 

Cada tarda quan surten de l’escola oferim les 
activitats de Centre de Tarda i Esquitx Jove. 

El 2015 es 
van atendre
64 infants de 
3 a 12 anys

Amb els nens i nenes de 3 a 12 anys treballem 
l’acollida, els hàbits d’higiene, el berenar,  
reforç escolar i l’activitat de lleure com un 
espai lúdic i educatiu.
Dins d’aquest espai també oferim el servei 
d’atenció psicològica.



Esquitx Jove

Als joves els oferim un espai de tarda on trobar-se amb
altres nois i noies de la seva edat. 

És un espai d’acollida, de joc
compartit amb altres joves. També 
es fa suport a l’estudi i una activitat
d’educació en el lleure. 

El 2015 es 
van atendre
30 joves de 
12 a 16 anys



Inserjove

La finalitat és acompanyar en el seu procés d’inserció 
ocupacional aquells joves en situació de vulnerabilitat que en 
aquests moments no treballen ni estudien.  

InserJove es el projecte de L’Esquitx d’intervenció 
sociolaboral per millorar la ocupabilitat dels joves.

Es treballen les 
competències bàsiques, 
les habilitats personals, 
les tècniques de recerca 
de feina i l’orientació
laboral. 

El 2015 es van 
atendre 70 
joves entre els
16 i 29 anys. 



Espai familiar

El 2015 hi van 
participar 8 

famílies de nens i 
nenes d’1 a 3 
anys amb els
seus pares i 

mares 

Aquest espai s’ofereix a les 
famílies en situació de 
vulnerabilitat. L’objectiu és
estimular educativament als
infants i ajudar en la relació i 
vincles pares i fills.



Colònies i casals d’estiu

Durant les vacances escolar realitzem casals i 
colònies, activitats que ens permeten  treballar 
l’educació en valors i donar continuïtat al treball 
fet al llarg de tot el curs amb els infants i joves

El 2015 han
participat 100 
infants i  joves



El Voluntariat

El voluntariat és molt important a la nostra 
entitat. Els principals projectes  són l’esplai 
de dissabtes, les colònies d’estiu i el suport a 
altres activitats de l’entitat.
També el projecte de Kilometre Solidari ha 
aplegat 60 persones que han corregut per 
l’esquitx.

El 2015 van 
passar 20 
voluntaris/es


