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Servei d'Intervenció Educativa (SIE) 

El Servei d’Intervenció Educativa (SIE) ofereix suport social i educatiu a infants i joves que 
presenten dificultats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar 
desfavorit. Es tracta d’un recurs complementari a l’escola en el que treballa  els continguts, les 
actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés d’aprenentatge i de socialització. 
Es conte amb la participació d’un equip de voluntariat social i el suport d’un equip de 
professionals. 

Els objectius de treball del SIE s’agrupen en tres grans àmbits: 
 

1-Oferir acompanyament personalitzat i recursos a infants i joves amb dificultats en el seu 
procés escolar  (Desenvolupar hàbits bàsics de treball, conducta i higiene, reforçar 
l’aprenentatge dels continguts curriculars, treballar les habilitats cognitives necessàries en el 
seu procés d’aprenentatge, i incorporar actituds i valors adients que facilitin la socialització) 

2-Acompanyar a les famílies dels menors atesos durant tot el seu procés d’aprenentatge, 
oferint eines que l’ajudin a donar suport als seus fills/es 

 3-Treballar per la implicació social de tota la comunitat 

Incorporar, acompanyar i formar voluntaris qualificats, capaços de comprometre’s activament 
en la implementació del projecte, i sensibilitzar a partir dels resultats i les conclusions de la 
memòria anual del Projecte. 

Les poblacions on es  desenvolupa  aquest projecte són:  Banyoles, Bonmatí, Cadaqués, 
Castelló d’Empúries, Cornellà de Terri,  Figueres,  Girona (La creueta, Font de la Pólvora, Pont 
Major,Taialà-Domeny) La Bisbal d’Empordà, L’Escala, Llançà, Lloret, Palafrugell, Palamós, 
Porqueres,  Roses,  Salt, Santa Cristina d’Aro,  Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i 
Verges. 
 
En determinades poblacions, en els alumnes del SIE, se’ls hi ha ofereix la possibilitat de 
participar en activitats lúdiques i formatives durant l’estiu, per tal de continuar oferint 
l’acompanyament acadèmic als infants i joves  del servei durant aquest llarg període no lectiu. 
Aquestes activitats són: 
 casals  de contes per treballar la lectura,  diversos  jocs per fer  treball d’actituds i valors per 
establir relacions positives amb el grup, Tallers de jocs matemàtics, diferents espais de deures 
d’estiu,... 
 

El projecte SIE es porta a terme amb el suport del Ministeri de Treball i Afers Socials IRPF i amb 
Programa Integrant Accions de l’Ajuntament de Girona i el Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i fons propis de les Càritas participants. 

 


