CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE CANGURATGE A
L’ESPAI D’INFÀNCIA ESTACIÓ DEL CARRILET
El següent text exposa el funcionament
dels aspectes que intervenen en el
desenvolupament del projecte Servei de Canguratge a l’Espai d’Infància Estació del
Carrilet, programa amb motiu de la transferència de Temps x cures del Departament
d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
És un servei puntual de cura en un espai lúdic i de qualitat per als infants. L’objectiu
és oferir una atenció 1ásica, ludicosocial i d’educació en el lleure als infants, alhora que
es facilita la conciliació de la vida, laboral, familiar i personal a les famílies i un temps
personal de respir.
Marc legal
El marc legal que regula aquest projecte és la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de
desembre de 2021, del Departament d’Igualtat i Feminismes, per la qual s'aprova la
transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nenes i
nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells
comarcals per a l'exercici 2021, i que es podrà executar durant el 2021 i el 2022.
L’article 15, sobre ludoteques temporals, del Decret 94/2009, de 9 de juny, de
Ludoteques.
Requisits d’accés
Per accedir al Servei de Canguratge a l’Espai d’Infància Estació del Carrilet cal estar
empadronat a Salou.
El servei està obert de 16.30 a 19.30 hores els dilluns, dimarts, dijous i divendres a
l’Espai d’Infància Estació del Carrilet.
Poden accedir al servei els infants de 3 a 10 anys.
El màxim diari que un infant pot fer ús del servei és de 2 hores i mitja al dia.
El màxim mensual que un infant pot fer ús del servei és de 12 hores i mitja.
Inscripcions
Per utilizar el servei cal omplir el full d’inscripció on es requereix la signatura, per part
d’un tutor/a legal, d’un document d’inscripicó i de compromís d’acceptació de la

normativa interna de funcionament del centre o una fitxa amb la informació necessària
i relativa al nen o nena (inclosa informació sanitària) i altres dades d’interès.
Després, per utilizar el servei cal apuntar-se a la llista diària on podrà escollir el dia i la
franja horària en que farà ús del servei. Aquesta llista estarà físicament a l’Espai
d’Infància i es podrà sol.licitar apuntar-se per telèfon o presencialment.
Diàriament es podràn apuntar 16 infants d’entre 3 i 10 anys.
L’infant ha de ser acompanyat i recollit del servei per el seu tutor/a legal, pare o mare
o en qui delegui. Ha de quedar constància de qui és aquesta persona.
Es recomanable que els pares i mares portin el material necessari per a la cura del seu
nen o nena (roba de recanvi, etc.). En cas que hagin de menjar durant l’estona que fan
ús del servei, cal que cada infant porti una motxilla amb el menjar que hagin de
consumir.
Criteris prioritaris
Tindran prioritat d’utilització del servei les famílies monoparentals i/o amb altres
responsabilitats de cura acreditada, les mares migrants, les mares en situació de
violència masclista, en situació d’atur de llarda durada, més grans de 52 anys. Aquests
col.lectius tindran prioritat en cas que s’omplin les places ofertades.
Llistes d’espera
Un cop cobertes les 16 places diàries es crearà una llist d’espera i en cas que s’esborrin
usuaris, s’avisarà als infants apuntats a la llista d’espera per ordre d’inscripció.
Drets d’imatge
L’autorització o no sobre els drets d’imatge de l’infant seran responsabilitat de la
família. Des de l’ajuntament es facilitarà la opció d’autoritzar o no l’ús de les imatges
segons el que estableix la llei.

