
        

 

       

ASSOCIACIÓ LA SEMILLA DE TRIGO Social 
Inclusió Social 

 

DEFINICIÓ La Semilla de Trigo és una entitat associativa d´inspiració cristiana dedicada des de 1996 al desenvolupament de projectes de caràcter 
socioeducatiu dirigits a la infància i la família. 
La Semilla de Trigo treballa en la promoció i organització d´activitats socials i de temps lliure infantil i familiar amb la finalitat de fer una 
contribució positiva al desenvolupament integral de la persona en valors cristians. 

SERVEIS - "LLAVORS": Projecte matern-infantil adreçat a 10 famílies en situació de vulnerabilitat social amb fills de 0 a 3 anys d'edat. 
- “JUGUEM”: Projecte matern/patern/infantil per treballar el vincle afectiu des del joc i temps lliure. Atenem a 10 famílies un dia per setmana. 
- “MOTIVANT A ESTUDIAR”: Activitat per motivar i orientar en el temps de deures. Dirigida a 15 menors 3 dies per setmana. 
- ESPLAI: Activitat de temps lliure dirigida a 25 menors entre 4 i 12 anys d'edat un dia per setmana: dissabtes a la tarda. 
- CASAL D'ESTIU: Activitat educativa oferta les 5 setmanes després de finalitzar el període escolar per gaudir d'un temps lliure sà i educatiu. 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Acompanyament psicosocial 
- Animació sociocultural 
- Educació en el lleure 
- Educació no formal 
- Inclusió social 
- Oci i temps lliure 
- Promoció i prevenció de la salut 

DESTINATARIS EDAT COL·LECTIU CARACTERÍSTIQUES 
Petita infància (0-3 anys) 
Infants (3-12 anys) 
Adolescents (12-18 anys) 
Joves (18-35 anys) 
Adults (35-60 anys) 

- Dones 
- Famílies 
- Immigració/ nouvinguts 
- Infants i joves 
- Persones en situació de pobresa 

Projectes socials: 
- Famílies amb escassos ingressos econòmics 
- Famílies desestructurades i dificultats d'adaptació social 
- Famílies monoparentals o en situació de ruptura amb dificultats 
de sostenibilitat personal i parental 
- Famílies que presenten dificultat afectiva i/o educacional en la 
criança dels fills 
- Famílies amb importants manques en habilitats socials i 
organitzatives per diferents motius estructurals 
- Famílies que, per una situació de vulnerabilitat social, necessiten 
el tutoratge i acompanyament de professionals per desenvolupar 
una vida familiar estructurada i educativament sana 



        

 

       

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

936308239 / 647708231 
subdireccion@lasemilladetrigo.org 
www.lasemilladetrigo.org 
 

Llavors: dilluns, dimecres i divendres 
de 9:30 a 12:00 hrs 
Motivant a estudiar: dimarts, 
dimecres i dijous de 17:30 a 19:00 
hrs 
Juguem: Dijous de 17:30 a 19:00 hrs 
Esplai: Dissabtes de 17:00 a 19:00 hrs 
Casal d'estiu: De dilluns a divendres 
de 9:00 a 13:00 hrs 
 

Plaça de la Bòbila 1, local 2 
Marianao 
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