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PROJECTE CRONOS 



Antecedents 

 Creació de la COMISSIÓ i establir un circuit de coordinació amb 

tots els serveis d’atenció a les persones i serveis d’ocupació del territori.  

 Compartir amb aquests agents que treballen amb  COL·LECTIUS DE 

RISC per: 

 Primer DIAGNOSI del PERFIL de les persones dependents a 

prestacions i AVALUACIÓ dels RECURSOS i serveis existents. 

 PROPOSTA D’ACCIONS I ASPECTES a TREBALLAR dins d’una 

estratègia comuna, a partir del perfil d’usuaris concret i la detecció 

de MANCANCES dels recursos territorials.  



Objectius del CRONOS 

 Ajudar a dotar d’EINES i millora dels RECURSOS 

PERSONALS a aquells col·lectius en situació de risc 

d’exclusió social o d’exclusió.  

 

 Promoure accions que FOMENTIN LA 

INTEGRACIÓ als recursos normalitzats 

d’ocupació, per tal de garantir amb èxit el seu 

procés de recerca de feina. 

 



El com? 

Oferir un recurs amb la màxima PROXIMITAT 

territorial. 

 INICIAT des del setembre de 2011 fins ara. 

Atenent a un TOTAL de 470 persones. 

La major part dels participants són receptors de 

prestacions, però no és un requisit indispensable. 

 

 



Accions 

  COMPETÈNCIES SOCIALS: 

 HABILITATS SOCIALS  

 TALLERS D’HORTICULTURA  

 COMPARTIR CUINANT 

 

 SERVEI PRE - LABORAL:  servei itinerant d’atenció 
individualitzada que atén a les persones derivades directament 
des de Serveis Socials. 

 

 COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: accions formatives de 
llengua catalana adreçades especialment als col·lectius de 
persones estrangeres amb nivells mínims que no poden 
incorporar-se a la formació d’adults ni a la formació realitzada 
des del Consorci de Normalització Lingüística. 
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COMPARTIR CUINANT 

 Dins del BLOC de COMPETÈNCIES SOCIALS 

  10 GRUPS A 7 MUNICIPIS, UN TOTAL DE 70 p. 

 A través de sessions GRUPALS (màx 10 persones) de 

2 HORES. 

 Treball des de lo QUOTIDIÀ amb la CUINA. 

 Intercalant una SETMANA bloc competències i un 

altra cuina. 

 

 

 



ACCIONS ORIENTADES A: 

 Incidir en problemàtiques reals: TREBALL PREVI amb 

les REFERENTS dels usuaris/es sobre el CONTINGUT  

 Treball en xarxa: SEGUIMENT dels usuaris amb 
Serveis Socials 

 Fer de pont de contacte, COMPARTIR i treballar amb 

la resta de departaments de l’àrea d’atenció a les 

persones les problemàtiques dels territoris 
 



LA CUINA 



 LA CUINA 

 Eix d’animació TRANSVERSAL: “el despertar dels 

sentits”, “la salsa de la vida”, “una bona base”, “algo 

bo per dins i per fora”... 

 Menjar BÀSIC: originalitat dins d’elements de la 

cistella de Caritas: casolà i auster!! 

 Metodologia de treball: des de L’EXPERTESA dels 

usuaris 

 Contingut EDUCATIU: piràmide dels aliments... 

 



COMPETÈNCIES SOCIALS 

 Bloc del MÓN: actualitat, estar situats i situar-nos-hi. 

Capacitat crítica, què ha marcat la meva vida? Àrees de la vida 

de major significat actualment, reflexió on sóc/que vull/on 

vaig. LA RESILIÈNCIA. 

 

 FLEXIBILITAT: tolerància a la frustració,  autocontrol, 

maneig de l’estres, posar límits, rebre una crítica, sentir-se 

segurs... 

 
 



COMPETÈNCIES SOCIALS 

 Bloc d’AUTOCONEIXEMENT: creixement i autoestima, 

capacitat crítica, pensaments distorsionats, reptes de superació,  

motivació,  expressió d’emocions... 

 Bloc de COMUNICACIÓ amb els altres, l’assertivitat, el conflicte 

com a oportunitat de canvi, el treball en equip,  els rols en el grup 

 Bloc ORGANITZACIÓ i gestió vida diària: conciliar, lladres del 

temps, la família i els fills, com trobar espais per a buscar feina... 

 



ALGUNES CLAUS DEL TREBALL 

 Des de l’obligació com a usuari de prestació a L’APROPIACIÓ DE L’ESPAI : 
 EL QUE JO VULL FER, CAL  ESCOLTAR 
 LA IDEA QUE ÉS UN PROCÈS 
 LA COHESIÓ EN EL GRUP 

 

 Treball de CONTINGUT EMOCIONAL:  
 DIFERENT A FER CLASSE  MAGISTRAL O ESPAI TERAPÈUTIC  
 DES DE LA SEVA EXPERIÈNCIA I BÚSQUEDA DE RECURSOS 
 

  EMPODERAMENT:       DONAR-LI LA VOLTA A LA TRUITA!! 
 EL TEMPS  ÉS A LES NOSTRES MANS 
 PROACTIUS/VES.... sentir que es pot fer algo 
 CADASCÚ A LA SEVA MANERA... 

 

 CONSCIÈNCIA DE GRUP: 
 GRUP EN UN POBLE?  
 SOCIALMENT ES GENERA UN ESPAI DIFERENT ALS HABITUALS 
 COMPARTIR PROBLEMES, BUSCAR SOLUCIONS CONJUNTES  

 

 



DONAR-LI LA VOLTA A LA TRUITA!!! 

 “Tinc ganes de seguir fent coses noves i col·laborar tots”  
 “Com ho he viscut doncs ha estat bastant distret” 
 “Pensava que només cuinaríem però ha estat molt be i interessant”  
 “Faré servir l’experiència compartida” 
 “M’he distret i he estat menys a casa, he conegut a gent i m’han ensenyat de 

tot una mica” 
 “M’ha anat be per desfogar-me” 
 “Encara no sé el concepte de per a què ha servit el curs”... 
 “Me n’anava amb la reflexió del dia” 
 “M’han agradat els temes que hem parlat i desenvolupat” 
 “Coses que em serveixin i m’aportin a casa i a la meva vida” 
 “M’agradaria tenir algun projecte amb el grup”   
 “M’ha aportat tenir més confiança en mi mateixa i saber que puc sortir 

endavant 
 He conegut gent del meu ambient diari que no havia parlat mai amb elles. 

 



DIFICULTATS:  

 CADA GRUP ÉS UN MÓN 

 CUIDAR L’ESPAI: NO EXPLICAR EL QUE PASSA FORA DEL 
GRUP. 

 L’ESPAI PER A CUINAR I PER A TREBALLAR CONTINGUT 
EMOCIONAL. 

 ARRIBAR AMB INGESTA D’ALCOHOL A L’AULA 

 

REPTES DE FUTUR: 

 COM ENCARAR LA DIVERSITAT DELS GRUPS, CADASCÚ FARIA 
UNA COSA DIFERENT 

 COM RESPONSABILITZAR ALS GRUPS DEL SEU 
FUNCIONAMENT  

 COM TROBAR PRESSUPOST   

 

 


