
 
 
 
 

ATENCIÓ ADREÇADA A LA INFÀNCIA I A LA ADOLESCÈNCIA 
 
Els Serveis Socials d’Atenció Primària, constitueixen el punt d’accés immediat al ciutadà. 
Pel que fa a la atenció adreçada a la infància i l’adolescència aquesta atenció té l’objectiu 
principal és contribuir al benestar i garantir els drets dels infants i adolescents dins el propi 
context familiar, social i comunitari. 
Aquest servei compren un conjunt d’activitats que tenen com objecte d’atenció els menors 
de 0 a 18 anys del municipi de Gurb. 

 
 ORIENTACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS GENERALS  

- Informació i assessorament a les famílies, centres educatius, entitats... del 
municipi sobre l’accés temes relacionats amb la primera infància i la prevenció 
de problemàtiques socials.  

 
 ATENCIÓ SOCIAL   

- Informació , valoració , orientació  i assessorament a les famílies amb infants 
que ho sol·licitin i realitzar plans de millora si s’escau. 

- Aplicació i avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component 
educatiu de la intervenció amb els infants i adolescents que tenen especials 
dificultats en el seu procés de socialització. 

- Atenció als infants i adolescents que poden partir situacions de risc per 
desemparament negligència i abandó. 

- Atenció a infants i adolescents víctimes de violència domèstica o abusos 
sexuals  

- Valoració i propostes de beques d’escoles bressol municipals  
- Valoració i propostes dels ajuts a l’escolarització i beques de menjador per als 

infants que estan en seguiment social 
- Valoració i propostes de les beques per activitats de lleure i casals d’estiu per 

als infants que es troben en situació de seguiment social. 
- Orientació i assessorament en temes d’incorporació a recursos educatius i al 

mon laboral  
 
Projectes: 
 
- PROJECTE DE DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA EN RISC  
- La raó de ser d’aquest projecte en treballar en una  xarxa intersectorial formada pels 
estaments polítics, educatius, sanitaris i socials del municipi és produir un benefici  directe 
per a la infància i llurs famílies amb l’objectiu d’oferir un suport homogeni i ben ampli a les 
famílies de Gurb. 

 
 
 
 


