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CENTRE OBERT
SANT MARTÍ
Espai socioeducatiu de suport a infants,
adolescents i a les seves famílies.

El Centre Obert municipal Sant Martí és un
servei d’intervenció socioeducativa adreçat a
infants i adolescents de 4 a 16 anys i a les
seves famílies, especialment als que es
troben en situacions de vulnerabilitat social.
Funciona fora de l’horari escolar.
Atenem i acompanyem infants i adolescents
en el seu procés d’estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, i
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i treballem per potenciar les capacitats i
compensar les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb
la comunitat.

Què oferim?
Espai d’acolliment i convivència.

Com ho fem?
Acollida i berenar.
Reforç escolar.
Plans educatius i tutories individualitzats .
Tallers diversos:
Cuina
Hort
Psicomotricitat
Jocs i esports
Manualitats i creació artística
Teatre
Expressió corporal i artística
Informàtica.
Casals: de primavera, estiu i hivern.
Activitats de suport a les famílies: tutories, xerrades,
sortides, etc.

Activitats educatives i de lleure.
Suport a l’aprenentatge.
Educació emocional.
Expressió corporal i artística.
Promoció d’hàbits saludables.
Participació al barri i a l’entorn comunitari.
Acompanyament familiar en el procés educatiu dels seus fills i filles.
Atenció individualitzada i de grup.

Horari
De dilluns a divendres de 16.30h a 20h
durant el curs escolar. En períodes de
vacances escolars oferim casals en
horari intensiu de matí: de 9h a 14h.

Més informació
i inscripcions:
Centre Obert Sant Martí
C/ Huelva, 36 baixos.
Telf. 93 307 48 88
centreobert_sm@bcn.cat
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