SIGLES

APC

ASSIR

NOM

TASCA

A Partir de Carrer

Servei d'acció socioeducativa creat per treballar amb els grups d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai
prioritari de relació.
Els educadors i educadores de carrer entren en contacte amb els infants i joves a l'espai públic, a fi d'acostar-los a la xarxa
de serveis i d'equipaments de proximitat. Es treballa individualment, en grup i en comunitat, posant atenció, segons el cas,
en aspectes escolars, laborals, de salut, de lleure, de relacions veïnals...

Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva

ATE

Aquí T'Escoltem

CAAJ

Centre d'Assessorament
Acadèmic Juvenil

CIAJ

Centre D'informació i
Assessorament Juvenil

CIRD

Centre d'informació i
Recursos per a les Dones

CJAS

CRP

CSMIJ

Servei vinculat a l'atenció primària a i l'atenció especialitzada són equips formats per llevadores/llevadors, ginecòloguesobstetres/ginecòlegs-obstetres, infermeres/infermers, psicòlegs/psicòlogues i administratives/administratius.
Els serveis que ofereixen inclouen l'atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l'embaràs, el
diagnòstic prenatal, l'educació maternal, l'atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama,
l'atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l'activitat comunitària a persones adultes,
l'educació afectiva i sexual i l'atenció a la violència vers les dones.

Servei per a joves de 12 a 20 anys, que et proporciona eines i recursos per enfortir les teves habilitats personals i socials, i
fomentar el teu creixement personal.
S'ofereixen: Activitats grupals, tallers i espais de reflexió, on poder parlar de sentiments i emocions, on resoldre conflictes,
i treballar l'autoestima, el respecte, l'assertivitat a més amés d'un servei d'atenció individual i confidencial.

Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil

DEPENDÈNCIA

Joves

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

WEB

Tothom

Generalitat de Catalunya

http://salutintegralbcn.gencat.
cat/ca/ambits/atencio-a-la-salutsexual-i-reproductiva-assir/

Joves de 12 a
20 anys.

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem

Drets Socials, Justicia Global,
https://ajuntament.barcelona.
Feminismes
Ajuntament
de
A través de l’atenció individual i personalitzada per part d’un/a professional, al CAAJ trobaràs resposta a tots aquells dubtes i neguits
Joves
que tinguis
en relació ialLGTBI.
teu itinerari
acadèmic.
cat/joves/ca/canal/serveis-joves-0
Barcelona
Espai en què els i les joves poden trobar: Punt infoJOVE (PIJ) Paral·lel, un servei dedicat a la informació juvenil, Serveis
d'assessorament per a joves a càrrec d'especialistes en l'àmbit acadèmic i laboral, en mobilitat internacional,
emprenedoria i habitatge compartit i un punt "Aquí t'escoltem!" (ATE).

Joves

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

http://www.ciajbcn.cat/

Servei municipal que ofereix informació, assessorament i recursos per a promoure la participació de les dones en la vida
pública de la ciutat, contribuint a eradicar les desigualtats i discriminacions que viuen les dones per raons de gènere.

Dones

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/dones/ca

Servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial servei d’atenció específica
als adolescents i joves i sempre gratuit, confidencial i preservant al màxim l'anonimant. El CJAS és un centre acreditat pel
Centre jove d'Anticoncepció i
Catsalut de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
Sexualitat
Objectiu: atendre i acompanyar els joves i el seu entorn, en el procés de creixement per afavorir la vivència d’una
sexualitat positiva i responsable.

Centre de Recursos
Pedagògics

DIRIGIT A

Dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat.
Realiza atenció pluridisciplinar psiquiàtrica, psicològica i social que es concreta en: Diagnòstic i tractament
Suport a l'Atenció Primària de Salut, desenvolupament de programa d’atenció específica per a nens, nenes i adolescents
que presenten trastorns mentals greus i les seves famílies (PAE-TMG), treball en xarxa amb altres serveis sanitaris (unitats
d’hospitalització complerta i parcial), educatius (escoles, instituts i Equips d’Assessorament Psicopedagògic) i socials
(serveis socials datenció primària i especialitzats).

Joves

Professionals
pedagògics

Joves

http://centrejove.org/

Consorci d'Educació de Barcelona

https://serveiseducatius.xtec.
cat/eixample/categoria/crp/

DGAIA

Direcció General d'Atenció a Organisme que promou el benestar de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social amb l'objectiu de
la Infància i Adolescència
contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats.

servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les
seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals
del sector.

EAP

Equips d'Assessorament
Psicopedagògic

ELIC

Equip d'assesorament i
orientació en llengua,
interculturalitat i cohesió
social

Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’
atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat

JIP

Jove, Informa't i participa

Iniciativa, adreçada a estudiants de 12 a 16 anys, té com a objectius: Apropar a nois i noies tota la informació que pugui ser
del seu interès (opcions d'estudis desprès de l'ESO, instal·lacions per fer esport, qüestions vinculades a la salut jove o a la
mobilitat estudiantil...) i fomentar la participació i l'associacionisme juvenil.

Oficina Jove

Servei de la Direcció General de Joventut, pensat especialment per facilitar l’accés dels joves al món del treball, aconseguir
la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions.

OJ

PIAD

Punt d'informació i Atenció a Serveis públics, gratuïts i confidencials on s’ofereix informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits.
les Dones
També s’ofereixen serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic.

PIJ

Punt d'informació Juvenil

Serveis juvenils on podràs trobar tota aquella informació que t'interessa mitjançant l'atenció personalitzada i gratuïta de
professionals. També hi trobaràs activitats informatives, taulers d'anuncis, materials d'autoconsulta, exposicions,
ordinadors amb connexió a Internet, serveis d'assessorament...

SAH

Servei d'atenció a Homes

Intervenció que es porta a terme a partir de la voluntat dels homes de voler canviar i millorar les seves relacions personals
per evitar l’ús de qualsevol tipus de violència.

SAH
Joves

Servei d'atenció a joves.

Atén els joves i adolescents que comencen a mostrar comportaments abusius i violències masclistes, tant en àmbits de la
parella, el familiar o el social, com són l’assetjament (bullying) escolar o sexual, i evitar-ne així la cronificació en el temps.

Infància i
Joventut

Professionals
de centres
educatius
implicats en
l'atenció a
l'alumnat

https://treballiaferssocials.gencat.
cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_ado
lescencia/proteccio_a_la_infancia_i_la
Departament de Treball, afers socials
dolescencia/el_sistema_catala_de_pro
i famílies. Generalitat de Catalunya
teccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/di
reccio_general_datencio_a_la_infancia
_i_ladolescencia_dgaia/

Consorci d'Educació de Barcelona

https://www.edubcn.
cat/ca/centres_serveis_educatius/serv
eis_educatius/serveis_educatius_de_zo
na/eap

Professorat

Consorci d'Educació de Barcelona

https://www.edubcn.
cat/ca/centres_serveis_educatius/serv
eis_educatius/serveis_educatius_de_zo
na/lic

Joves

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/joves/ca/canal/punts-jip

http://jovecat.gencat.
cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_t
reball/qui_som/

Joves

Generalitat de Catalunya

Dones

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/dones/ca/informacio-iatencio/punts-dinformacio-i-atencioles-dones-piad

Joves

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/joves/ca/canal/punts-infojove-debarcelona

Homes més
grans de 21
anys

Joves de 12 a
21 anys

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/dones/ca/informacio-iatencio/informacio-i-atencio-alshomes/programa-datencio-homes-sah
https://ajuntament.barcelona.
cat/dones/ca/informacio-iatencio/informacio-i-atencio-alshomes/programa-datencio-joves-sahjoves

SAIF

Servei a Adolescents i
Famílies

Serveis d' informació, formació i orientació amb els objectius com: afavorir l'autoconeixement, la revisió i reconeixement
de la funció parental, contribuir a la formulació concreta dels aspectes que generen dificultat, acompanyar en l'exercici
empàtic sobre l'etapa adolescent, millorar l'assertivitat i la capacitat de posar límits millorant, si escau, les habilitats
comunicatives, proporcionar experiències en un context grupal i/o individual en què es pugui viure la diversitat i el
conflicte com una oportunitat d'aprenentatge.
Els i les joves de 12 a 20 anys disposen d'un servei que treballa en estreta relació amb el Centre per a Famílies amb
Adolescents, és l'Aquí t'escoltem.

SARA

Servei ambulatori d’àmbit ciutat i de titularitat municipal que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes
Servei d'Atenció, Recuperació de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper
i Acollida
directament afectades per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones
de l'entorn de les víctimes.

SEZ

Serveis Educatius de Zona

SOAPI

Serveis d'Orientació i
Assessoramnet per a
Persones Immigrants

SOD

Serveis d'orientació sobre
Drogues

Col·laboren i donen suport als professors dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics d’educació obligatòria
no universitària d’una zona geogràfica educativa determinada per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada
centre. Els serveis educatius, en actuar en els mateixos centres i en una zona determinada, coordinen les seves actuacions
entre ells i amb altres institucions que també hi actuen.
Servei expert en acollida i immigració que té per objectius principals els següents: Sessions fixes a la seu del districte:
mensualment. S’adrecen prioritàriament a persones recentment empadronades, tot i que són obertes a tothom. Es
tracten diferents temes: territori, empadronament, accés a salut, aprenentatge de llengües, homologació d’estudis,
tràmits d’estrangeria, normes de conviència, etc… Sessions itinerants generals i/o temàtiques especifiques: a demanda d’
altres serveis i entitats, com pot ser aules de normalització lingüística, escoles d’adults, escoles, centres cívics, religiosos,
etc.,
Entrevistes
i acompanyaments.
i més... precoç de consum de drogues per a joves consumidors fins als 21 anys i les
El SOD
és un servei
de prevenció i intervenció
seves famílies, als que assessora i atén gratuïtament.

Persones que
exerceixen el
rol parental
(pares, mares o
tutors/es)

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

Dones, infants i
Drets Socials, Justicia Global,
adolescents, i
persones LGTBI, Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona
o persones de
l'entorn proper

Professorat

Joves fins 21
anys

http://ajuntament.barcelona.
cat/familia/ca/centre-familiesadolescents

https://ajuntament.barcelona.
cat/bcnantimasclista/ca/serveisdatencio/sara

Consorci d'Educació de Barcelona

https://www.edubcn.
cat/ca/centres_serveis_educatius/serv
eis_educatius/serveis_educatius_de_zo
na

Drets Socials, Justicia Global,
Feminismes i LGTBI. Ajuntament de
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.
cat/eixample/ca/noticia/acollida-iacompanyament-a-persones-migrantsa-leixample_289554

Consorci Sanitari de Barcelona??

http://193.146.189.69
/quefem/orientaciodrogues.htm

