CENTRE OBERT SANT
FRANCESC
2019-2020
Passa-t’ho bé fent
tallers, jocs, excursions
i moltes coses més !!

Què és el CO. Sant Francesc
És un servei que duu a terme una tasca social i
educativa en l’àmbit del lleure. És un espai on els
infants aprenen mentre es diverteixen, participant i
creixent a través del joc, els valors i de la
convivència.
La nostra aposta pretén realitzar un treball més
global i inclusiu, proporcionant a les famílies i als
seus fills un espai de trobada que els faciliti la
possibilitat d’interactuar a través del seguiment
educatiu i l’oci, que s’adeqüi a les condicions
socioeconòmiques de la família i que acompanyi el
seu procés.
D’acord a les directrius que ens marca el Model
d’Acció Social de Càritas: “La nostra acció social
tracta sobre anar sent persones en societat en els
tres àmbits del desenvolupament humà integral: la
satisfacció de les necessitats, el sentit vital i la
participació o el paper de subjecte protagonista de la
pròpia vida i de la història".

A quí ens adrecem
Les activitats s’adrecen a infants d’entre 6 i 12 anys.

Equip educatiu
El centre compte amb un equip de professionals en
l’educació social i infantil que treballen conjuntament i
de manera complementària amb altres professionals
que intervenen en la vida de l’infant: mestres,
monitors, psicòlegs, etc.

Activitats
La proposta del centre és ser un lloc obert i plural, així
que tots hi són benvinguts/benvingudes. El Centre
Obert, però, el formen els infants, les treballadores de
Càritas i les famílies. Les monitores gestionem aquest
espai des de l’entitat, però les famílies també poden
jugar un paper molt important de suport,
reconeixement i participació en el dia a dia del Centre
Obert.

Quan
Del començament d’octubre fins a finals de juny.
De dilluns a dijous,
de 16:00 a les 19:00 hores.

ON ESTEM
C/ DOCTOR GUÀRDIA, S/N MAÓ
(BAIXANT LA COSTA DEL MUSEU DE
MENORCA I PUJADA COSTA DE SES
PIQUES)

Places limitades (30 participants).
Preinscripció i matrícula a
Càritas Diocesana de Menorca
(C/ Santa Eulàlia, 83) Maó.
Telèfon de contacte:
971361001/626546856

