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CARTA DE SERVEIS DEL CENTRE OBERT MUNTANYÈS  

Com podeu accedir al nostre servei / Dades de contacte 

Adreça: C/ Gòngora, 62-66, local soterrani (entrada per C/Robert, Robert,7) 08042 de 
Barcelona.   

Tel. 93 463 57 68 (infancia@paremanel.org)   

Horari d’obertura: de Dilluns a divendres de 16h a 19.30h 

Horari d’informació i gestions administratives: de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

Núm. S08831     Regidoria Responsable: Drets Socials  

Objectiu fonamental del servei, qué fem? 

Proporcionar atenció a totes les persones menors d'edat en situació de risc, afavorint el seu 
desenvolupament personal i la seva integració social, així com l'adquisició d'aprenentatges, 
prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits 
socioeducatius. 

Prestacions servei, Què oferim? 

El servei de centre obert és un recurs diürn, fora de l’horari escolar, adreçat a infants i 
adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el 
suport d'una persona adulta o que es troben en risc d'exclusió social. 
 Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents: 

• Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat del menor. 

• Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies. 
• Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola. 
• Compensar dèficits socioeducatius. 
• Adquirir aprenentatges i competències. 
• Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus 

fills i filles. 

Les activitats que es desenvolupen al centre obert són les pròpies de lleure i esbarjo amb la 
finalitat de treballar l'empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així 
com activitats psicomotrius i esportives. 

També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l'adquisició dels hàbits d'estudi en el 
cas que sigui necessari. 
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Persones destinatàries  

Infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la 
supervisió i el suport d'una persona adulta o que es troben en risc d’alta vulnerabilitat. 

Vies d’accés  

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:  

a) els establerts en el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l'atenció social primària: els infants i 
adolescents han de viure en l'àmbit de l'àrea bàsica respectiva, cal la comunicació dels pares, 
tutors o guardadors; tot menor que estigui en situació de desemparament amb mesura 
protectora d'atenció en la pròpia família, haurà de ser admès, si així ho requereixen els equips 
que intervenen; b) la resta dels requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent. 

Normativa aplicable 

• Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials 
• Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció social primària.Llei 12/2007, d'11 

d'octubre, de serveis socials. 
• Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència. 
• Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011. 
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