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No reglada

ESPAI FAMILIAR EL CALIU, FUNDACIÓ MARIANAO
DEFINICIÓ

Espai Familiar El Caliu és un projecte d’intervenció psicosocial i acompanyament integral a la família, orientat a atendre pares i mares amb fills de
0 a 3 anys.
El projecte Espai familiar El Caliu dibuixa un espai per estimular les relacions de parentalitat positiva entre pares i fills; també un espai per a la
reflexió i el creixement en el si de les famílies joves, i per fomentar espais i factors de protecció. Aquest projecte, respon a la necessitat de moltes
famílies de tenir un espai on poder créixer i millorar les seves capacitats i competències en el nou rol de cura d’un fill. Entre aquestes capacitats,
destaquem la millora en la capacitat d’autonomia, la necessitat de disposar de formació i suport, la possibilitat de compartir experiències amb
d’altres famílies, així com establir xarxes de suport que els permetin gaudir de situacions positives i de benestar en la criança dels seus fills.

SERVEIS

- Acollida inicial: Aquest primer moment és la primera estona compartida, per tant la que marca l’inici de la sessió. La seva funció és donar la
benvinguda i acollir de forma positiva als participants.
- Activitat central: La realització d’activitats té l’objectiu de promoure una experiència positiva i comuna entre el pare i/o la mare amb l’infant
- Compartim : Espai formatiu per a les famílies dinamitzat per les educadores del espai familiar.
- Espai de Respir: És tracta d’un espai que es contempla al projecte com a servei de guarda de la petita infància per donar un temps personal de
descans o respir a la mare o pare que en té cura, per tal de poder realitzar activitats puntuals o no previstes durant un temps determinat.

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Educació en el lleure
- Educació no formal
- Inclusió social

DESTINATARIS

EDAT
Petita infància (0-3 anys)

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
93 630 30 62
espaifamiliar@marianao.net
www.marianao.net

COL·LECTIU
- Famílies

CARACTERÍSTIQUES
L’espai familiar El Caliu està adreçat a les famílies amb infants de 0 a
3 anys, no escolaritzats, de Sant Boi de Llobregat. Aquesta
experiència vol esdevenir un projecte normalitzador amb prioritats,
és a dir, s’adreça a qualsevol perfil de família, però contempla amb
prioritat en l’accés les famílies més vulnerables derivades pels
serveis socials municipals i per la resta de serveis de la xarxa social,
de salut i d’educació de la ciutat.

HORARI
De dimecres a divendres de 10.00 a
13.00 h

ADREÇA
Fundació Marianao
Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
Marianao

