
        

 

       

PES SANT BOI – SALESIANS SANT JORDI Social 
Inclusió Social 

 

DEFINICIÓ La nostra és una institució socioeducativa sense ànim de lucre que té com a finalitat l’atenció als infants i joves, estant especialment receptius a 
les situacions d’exclusió social d’aquests i de llurs famílies. Es tracta d’una atenció des de l’Educació Social basada en el mètode preventiu salesià, 
que parteix de l’acollida incondicional de l’infant i el jove per arribar a l’acompanyament educatiu personalitzat. 
 
Com a organització, estem marcats pels valors del servei als infants i joves, per l’administració transparent i per la qualitat en l’atenció als seus 
destinataris. 

SERVEIS - Servei Centre Obert (infants de 6 a 18 anys) 
- Servei d'Aula d'Estudi (adolescents de 12 a 18 anys) 
- Projecte Atles per a adolescents nouvinguts (12 a 18 anys) 
- Servei d'acompanyament d'adolescents i joves (16 a 21 anys) 
- Servei d'Atenció a famílies 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Acompanyament psicosocial 
- Educació en el lleure 
- Educació no formal 
- Formació no formal 
- Inclusió social 

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

- Immigració/ nouvinguts 
- Famílies 
- Infants i joves 

La població a qui va destinada l’acció educativa de la PES Sant Boi la 
configuren, en especial, aquests infants i joves amb una major situació 
de vulnerabilitat causada pel seu context familiar, social, econòmic i/o 
acadèmic. Gran part d’aquests, reflecteixen algunes d’aquestes 
problemàtiques socials actuals: tendència al fracàs escolar, 
desarrelament cultural, problemàtiques socials i familiars, baixa 
participació en els recursos del barri i manca d’hàbits en són algunes 
d’elles. 
Cada curs s’incorporen nous infants i joves sota demandes 
d’intervenció d’altres agents i serveis, socials i educatius, com els 
equips de Serveis Socials, les escoles i instituts, entre d’altres, i 
conformen els grups juntament amb la resta de nois i noies arribats 



        

 

       

per detecció pròpia, a través de familiars o amics de l'Entitat o que ja 
participaven en alguns dels projectes de la PES.   
L'Entitat fa una especial aposta per a ells i les seves famílies, a qui 
destina un servei que intenta donar resposta a aquests reptes socials 
que se’ns plantegen. 

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

pes.santboi@salesians.cat // 
936543007 
https://www.facebook.com/centre
obertdonbosco 
https://twitter.com/pesdonbosco 
http://www.salesianssantjordi.org/ 

Horari d'atenció a infants i 
adolescents: De dilluns a 
divendres de 16h a 20h 
Horari d'atenció a families: 9 a 16 
(dll a dv) 

C/ Salvador Allende, 2 
Sant Boi de Llobregat (Marianao) 
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