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Entitat
L’Entitat

La Fundació Privada Gentis és una entitat
sense ànim de lucre que té els seus orígens en
l’Associació Gentis de Teràpia Familiar. Aquesta
es va constituir l’any 2000 i es va transformar en
fundació el desembre de 2007, restant inscrita al
registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2337.
L’entitat va néixer com a associació de teràpia familiar. L’afany i l’objectiu per treballar pel benestar
de les famílies va impregnar els nostres orígens, i
així ha estat al llarg de tot aquest temps.

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS
Fundació Gentis té per Missió:
• Esdevenir un centre d’excel·lència i de referència a Catalunya i amb projecció internacional
en el desenvolupament de la formació, supervisió, investigació, recerca i suport psico-pedagògic vers les persones, professionals, serveis, etc de l’àmbit social i en el desenvolupament d’espais a la família i creixement personal i professional.
• La Fundació Gentis és una entitat que té per missió promoure el creixement personal i professional des de la vessant de la formació, supervisió, investigació i suport psicològic. Ofereix assessorament, suport i orientació a infants i famílies des d’una vessant de prevenció i
tractament amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones.
• Crea, transmet i difon el coneixement contribuint a la riquesa intel·lectual i el benestar de
les persones.
• Dissenya i desenvolupa un pla formatiu per aconseguir el desenvolupament qualificat
d’intervencions i la competència professional en l’àmbit social, amb la finalitat de facilitar
la planificació, millorar la intervenció i promoure l’intercanvi d’experiències professionals.
• Desenvolupa línies de recerca per a la millora de la qualitat de vida i benestar de les persones i/o col·lectius amb els que treballa.

PRESÈNCIA TERRITORIAL
Fundació Gentis té el domicili fiscal a Deltebre (Baix
Ebre) però desenvolupa serveis i activitats arreu de
Catalunya.
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Aquest 2012 ha tingut presència a:
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- Gironès (Girona i Salt),
- Pla de l’Estany (Fontcoberta),
- Maresme (Tordera),
- Vallès Occidental (Rubí),
- Tarragonès (Tarragona),
- Baix Ebre (Tortosa i Deltebre) i
- Montsià (Amposta)

Entitat
L’Entitat

Fundació Gentis té per Visió:

MISSIÓ

• Ser una entitat respectuosa amb les persones i el medi ambient.

• Integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats
que emergeixen de manera complementària.
• Treballar amb iniciativa i amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant la investigació
i l’anàlisi permanent de necessitats.

• Viure en un món més just, treballant amb responsabilitat, fomentant la qualitat de vida i la
igualtat social.
• Basar l’acció en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i transparència.

VALORS

Fundació Gentis assumeix els següents Valors Institucionals:

RESPONSABILITAT SOCIAL i COMPROMÍS. Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

JUSTÍCIA. Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat
i fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.
COMPLEMENTARIETAT. Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de
proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent
INNOVACIÓ. Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica,
fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.
TRANSPARÈNCIA. Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.

OBJECTIUS
Els objectius principals de la Fundació FORGEN són:
• Oferir assessorament, suport i orientació psicològica a les famílies.
• Elaborar i desenvolupar programes d’iniciativa social que afavoreixin l’equilibri i el benestar
de les famílies.
• Promoure la salut comunitària.
• Oferir formació especialitzada tant a professionals com a famílies.
• Desenvolupar projectes i programes, tant a nivell nacional com internacional, relacionats amb
l’àmbit de la família.

VISIÓ

• Desenvolupar serveis educatius adreçats a la primera infància

Els projectes de la Fundació Gentis s’emmarquen en 5 eixos:
1. Formació i desenvolupament de la carrera professional

4. Investigació, difusió i recerca

2. Formació per a la capacitació d’usuaris (PQPI, ...)

5. Suport psicopedagogic i terapèutic

3. Supervisió i facilitació de processos

6. Suport a les famílies
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EIXOS PRINCIPALS
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Entitat
L’Entitat

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat Social Corporativa és el compromís de l’entitat vers les necessitats dels seus
grups d’interès mitjançant una implicació voluntària i solidària més enllà de la legislació vigent.
Algunes de les iniciatives que s’han posat en marxa aquest 2012 ha estat:

1. Destinar un espai dins del Butlletí intern ‘Plataforma Informa’ un espai per recollir propostes
de millora dels treballadors/es per tal de millorar aquells aspectes que creguin oportuns.
2. S’ha desenvolupat el Portal de l’Empleat/da: un portal de conciliació on es poden consultar
els detalls de les condicions de totes les mesures conciliadores; les polítiques de l’entitat, els
procediments, la bústia de suggeriments, etc.
3. Tot el persona en plantilla disposa d’un compte de correu per tal de ser informat de qualsevol
aspecte o notificació de l’entitat i que alhora consitueix un canal de comunicació directe entre l’entitat i el treballador/a.
4. S’han realitzat diverses activitats mediambientals en el marc del projecte ‘Dóna valor als
teus residus’. Activitat que podeu seguir a través del bloc (http://donavaloralsteusresidus.
wordpress.com)

QUALITAT
Aquest any 2012, Fundació Gentis ha renovat el Certificat de Qualitat
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en auditoria de certificació. Des
del 2005, la nostra entitat és auditada externament amb resultats positius.
L’eficàcia del sistema de gestió ha estat verificada per mostreig aleatori per l’equip auditor degudament qualificat. Durant la verificació s’han avaluat les conseqüències de treball per saber si compleixen amb els requisits de la normativa i amb les descripcions de la documentació del sistema
de gestió. S’han tingut en compte les característiques pròpies de les activitats de l’entitat així com
també els requisits legals reglamentaris aplicables i altres documents principals.

ÈTICA
Fundació Gentis, com a entitat membre del grup d’entitats de Plataforma Educativa disposa d’un
Codi Ètic, el qual, està dinamitzat per la Comissió per a la promoció de l’ètica, en què hi participa
un tècnic de l’entitat.
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Aquesta Comissió està formada per una coordinació i per representants de cada sector del grup d’entitats
Plataforma Educativa i hi estan representats el personal directiu, d’administració, de serveis, personal
tècnic, educatiu i de producció. Aquests representants han estat proposats i seleccionats pels mateixos
professionals de cada sector, en votació anònima, i accepten el compromís de manera voluntària.
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PARTICIPACIÓ EN XARXES
La participació i la col·laboració configuren un element important en el que és el posicionament
de l’entitat en l’àmbit social en el que treballem. En aquest sentit, la participació en xarxes ens
facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i l’enriquiment a partir d’experiències
compartides. Aquest any hem col·laborat activament en la comissió de família d’ECAS.

Entitat
L’Entitat

COMUNICACIÓ

La Fundació Gentis com a entitat del grup Plataforma Educativa compta amb un departament de
Comunicació i Imatge del grup. La comunicació és l’eina estratègia que permet la relació i la interacció entre els diferents grups d’interès i, alhora, és fonamental en l’assoliment dels objectius
corporatius.
En aquest sentit, l’eix principal de la nostra acció és l’atenció a les persones que atenem és per això
que prenen importància els canals i les facilitats que aquests ofereixen per a mantenir una comunicació fluïda.
La Fundació Gentis té establerts els mecanismes i protocols de comunicació interna i externa amb
el suport de les TIC i a través de les xarxes socials. Aquest 2012 s’ha valgut de diferents vies:
• Difusió de materials de divulgació
• Eines 2.0:
• Lloc web: http://www.gentis.org

VALORS

• Bloc de formació Gentis: http://formacioforgen.gentis.org
• Bloc Plataforma Educativa: bloc.plataformaeducativa.org
• Xarxes socials (facebook de Plataforma Educativa Grup)
Eines de comunicació generades en el contacte amb els grups d’interès com, per exemple, les enquestes de satisfacció, tan a les famílies com amb el client. Aquestes enquestes una vegada complimentades suposen un feedback d’informació que permet a l’entitat la millora i qualitat del servei
que oferim i en definitiva la millora del benestar social.

VISIÓ
MEMÒRIA 2012
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Serveis
Serveis

1.- FORMACIÓ: Projecte FORGEN
- Any inici servei: 2009

El Projecte FORGEN promou el creixement personal i professional des de la vessant de la formació,
supervisió, investigació i recerca, i suport psicopedagògic i terapèutic.
Aquest 2012 ha dissenyat i desenvolupat un pla formatiu per aconseguir el desenvolupament qualificat d’intervencions i la competència professional en l’àmbit social amb la finalitat de facilitar la
planificació, millorar la intervenció i promoure l’intercanvi d’experiències professionals. Les entitats
que configuren el Grup Plataforma Educativa han participat en els cursos i accions formatives
d’aquest pla, el qual, ha recollit els interessos i necessitats que el col·lectiu de professionals ha
manifestat.
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L’entitat també té com a objectiu desenvolupar una línia de recerca per la millora de la qualitat de
vida i del benestar de les persones i/o col·lectius amb els que treballa, així com gestionar la borsa
de supervisors/es que la pròpia entitat ha format, així com la borsa de persones formadores.
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Tots els cursos inclosos al Pla de Formació FORGEN estan subvencionats per la Fundació Tripartita
del Ministerio de Educación.

Serveis
Serveis

DADES FORMACIÓ FORGEN

ESTADÍSTIQUES PER ENTITATS

altres
entitats
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Serveis
Serveis

2.- FORMACIÓ PER A LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL
2.1.- GENTIS CENTRE COL·LABORADOR DEL SOC
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DEP. DE TREBALL
- inici servei: curs 2012-13
- Ubicació del servei: Terres de l’Ebre, Maresme i Girona

- Cursos impartits convocatòria 2012-13: 4 Certificats de professionalització (1210h de formació)
- Import Subvenció: 84.589,50 €

La Fundació Privada Gentis ha obtingut, a la convocatòria 2012-13 l’autorització i finançament per
part del Departament de Treball de la Generalitat per impartir quatre certificats de professionalitat:
1. Auxiliar de Vivers i Jardineria - Tordera (Maresme)
2. Auxiliar de Vivers i Jardineria - Deltebre
3. Promoció Turística local i informació al visitant (Girona)
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4. Auxiliar de Perruqueria - Amposta
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1.- AUXILIAR DE VIVERS I JARDINERIA

2.- AUXILIAR DE VIVERS I JARDINERIA

Localitat: Tordera (Maresme)
Nombre total alumnes: 10

Localitat: Deltebre
Nombre total alumnes: 14

3.- PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL

4.- AUXILIAR DE PERRUQUERIA

Localitat: Girona
Nombre total alumnes: 16

Localitat: Amposta
Nombre total alumnes: 15

Serveis
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DEP. D’ENSENYAMENT
- Inici servei: 2012 - 13
- Ubicació del servei: Terres de l’Ebre - Deltebre
- Cursos impartits convocatòria 2011: Convocatòria Forma i Insereix (470 hores)
- Import Subvenció: 39.811 €

La Fundació Privada Gentis ha impartit la formació del Certificat de Professionalitat d’Atenció Sòciosanitària a persones depenents en institucions.
Aquesta formació s’executarà fins el juliol de 2013 amb una durada total de 470 hores i hi han particpat 19 persones (8 homes i 11 dones)

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
- Inici servei: 2012 - 13
- Ubicació del servei: Terres de l’Ebre - Deltebre
- Cursos impartits convocatòria 2011: Convocatòria PQPI (849 hores)
- Import Subvenció: 37.030,56 € Dep. de Treball i 20.000€ Ajuntament de Deltebre

La Fundació Privada Gentis ha impartit la formació de PQPI d’Auxiliar de Vivers i Jardineria com a
centre autoritzat del Departament d’Ensenyament.
La durada d’aquesta formació ha estat de 849 hores i ha comptat amb 12 participants (6 nois i 6
noies d’entre 17 i 16 anys)

A més, aquest 2012 s’han realitzat i impartició els continguts formatius del programa Reincorpora de l’Associació Acció Social Integral (ACSOI).
El finançament per aquesta acció va ser obtingut l’any 2011 hi les accions formatives pel programa
Reincorpora amb un total de 290h. Aquesta acció es durà a terme mitjançant un conveni entre la
Fundació Gentis i l’Associació ACSOI (Acció Social Integral de Terres de l’Ebre).
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2.2.- ALTRES PROGRAMES FORMATIUS 2011
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Serveis
Serveis

3.- SUPERVISIÓ I FACILITACIÓ DE PROCESSOS
- Any inici servei: abril de 2010
- Ubicació del servei: Girona

- Equips on s’implanta durant 2012: 20 equips

La voluntat de l’organització era i és que cada equip de professionals disposi d’un espai de treball
per desenvolupar un anàlisi més profund de la pràctica professional i de la dinàmica dels equips,
és per això que s’impulsa el model de la intravisió als equips.
La intravisió es conceptualitza com un espai de reflexió de la pràctica professional, d’assessorament
i suport entre professionals d’un mateix equip i des d’una relació d’horitzontalitat. Es pretén que
aquests espais serveixin per ‘descomprimir’, per posar en comú el sentir de l’equip, per escoltar i
ser escoltats. És un espai per parlar de temes, casos, situacions o dificultats que preocupen individualment o a l’equip en general.
Durant aquest any 2012, s’ha dotat a l’entitat d’una professional que acompanya, observa i dinamitza l’implementació i el seguimen de la Intravisió. Treballa amb l’objectiu d’identificar els punts
forts i febles, de realitzar un feedback als diferents equips referent a la realització de la intravisió i
suggerir noves propostes adaptades a l’equip.
A partir de les observacions i les valoracions dels propis equips, podem esmentar entre d’altres que,
la intravisió contribueix a:
• L’apoderament i l’augment de l’autoestima dels equips.
• Formalitzar i donar valor al cuidar-se a través del rol de l’amfitrió.
• Dialogar de forma més conscient i respectuosa entre els membres de l’equip a través del
moderador.
• Millorar les vivències de les dificultats i la generació d’estratègies.
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• Millorar la capacitat de prendre distància i contemplar / integrar altres mirades.
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Equip H
Serveis

4.- SUPORT PSICOPEDAGÒGIC I TERAPÈUTIC

4.1.- SAP - SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA
- Any inici servei: 2008

- Ubicació del servei: Demarcació de Girona
- Casos atesos durant 2011: 50 casos

- Equip tècnic: psicològa-terapeuta familiar

El servei s’adreça de forma general a totes aquelles persones que es troben en una situació conflictiva
que els genera patimenti, de forma concreta, als infants i joves que estan tutelats per l’administració
- DGAIA.

VALORS

El servei es fa extensiu a les famílies dels infants i joves tutelats amb l’objectiu que es facin conscients de la situació personal i familiar en la que es troben per iniciar el procés de canvi. El servei
també contempla fer assessorament als equips educatius des de la perspectiva psicològica per tal
de millorar l’atenció educativa als infants i joves atesos als CRAE’s.
La metodologia que contempla el projecte és la intervenció en sessions individuals i en sessions de
grup, així com la realització de tallers monogràfics.

Distribució per edat:

Distribució per gènere:

MEMÒRIA 2012

VISIÓ
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Serveis
Serveis

4.2.- ESPAI D’ATENCIÓ FAMILIAR - Ed’AF
- Any inici servei: 2000

- Ubicació del servei: Girona i Salt

- Casos nous atesos durant 2012: 48

/ visites de seguiment: 159

- Equip tècnic: 2 professionals de la psicologia especialitzats en teràpia familiar

MEMÒRIA 2012

L’Ed’AF és un servei que ofereix assessorament, informació, orientació i atenció terapèutica a totes
aquelles famílies que es troben en situacions o esdeveniements que els provoquen una inquietud o
malestar i que els dificulta el desenvolupament personal i familiar. Té un marcat caràcter preventiu,
tot i que desplega la vessant del tractament amb la teràpia familiar breu.
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TIPOLOGIA DE PROBLEMÀTIQUES:
Nombre total: 48 casos

DERIVACIONS:
Nombre total: 48 casos

Visites realitzades durant 2012

Distribució per gènere:

Equip H
Serveis

5.- SERVEI EDUCATIUS A FAMÍLIES
5.1.- Servei Estones

- Any inici servei: febrer 2008

- Ubicació del servei: Escola Bressol l’Olivera de l’Ajuntament de Girona
- Casos atesos durant 2011: 38 famílies en 2 grups
- Sessions realitzades: 67 sessions
- Hores de servei: 134 hores

- Equip Tècnic: 2 professionals (1 psicòloga terapeuta familiar i 1 educadora infantil)

El servei Estones es desenvolupa en conveni amb l’Ajuntament de Girona amb infants d’edats compreses entre els 0 i els 36 mesos i els seus pares i mares. S’inicia i acaba el servei d’acord amb el
curs escolar i s’ofereixen 24 places. Aquesta atenció s’ha fet en 2 grups: un espai de trobada i relació
per a mares pares i nadors; i un espai de trobada i relació per a mares, pares i infants d’1 a 3 anys.

VALORS

El fet d’haver atès, el curs 2011 - 12, 38 casos ens indica que hi ha hagut una rotació de famílies.
Els objectius d’aquest servei són:
1. Intercanviar i compartir experiències amb el suport de professionals
2. Treballar per a la igualtat d’oportunitats creant xarxes relacionals i d’acollida a les famílies i
3. Facilitar un lloc per escoltar i ser escoltat.

A traves de propostes diverses (tallers, materials, jocs,...) es genera un espai que facilita el compartir
sentiments, neguits, dubtes, alegries, inquietuds, expectatives,.. i adquirir més seguretat en el paper
de pares i mares i de contrastar opinions i fer debats relacionats amb l’educació dels seus fills i filles.

5.2.- Minuts Menuts
- Any inici servei: agost 2010
- Ubicació del servei: Salt
- Casos atesos durant 2012: 64
- Equip Tècnic: 2 educadores infantils

És un servei lúdic i de guarda d’infants d’edats compreses entre els 4 i els 36 mesos i llurs famílies.
La finalitat és facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar: oferir una atenció integral
en un espai lúdic i de guarda fora de l’horari escolar, per donar temps de respir a les mares i pares
dels infants i promoure hàbits de cura dels nadons mitjançant l’intercanvi d’experiències entre les
famílies.

VISIÓ

Aquest servei es desenvolupa mitjançant conveni amb el Consorci de Benestar Social del Gironès i
Salt.

MEMÒRIA 2012
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Serveis
Serveis

5.3.- Llar d’Infants

a.- LLAR D’INFANTS ‘ELS PLANÇONS’

- Any inici servei: 2010

- Ubicació del servei: Melianta - Fontcoberta
- Places ofertades: 41

Places ocupades: 35

- Grups: una línia de P0, P1 i P2

La Llar d’Infants Municipal ‘Els Plançons’ és un centre educatiu públic autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La gestió es delega a la Fundació Plataforma
Educativa l’any 2004 mitjançant contracte administratiu i és la Fundació Gentis qui en coordina el
projecte.
Horari: matí de 9h a 12h / tarda de 15h a 18h
Serveis complementaris:
Servei d’acollida matí: 7:45h a 9h
Servei menjador i migdiada: 12h a 15h
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Calendari: Obert de setembre a juliol (ambdós inclosos)
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Equip H
Professionals

PATRONAT

La Fundació Privada Gentis està dirigida per un patronat format per professionals de l’àmbit de
l’atenció a les persones conjuntament amb la Fundació Plataforma Educativa.
El Patronat està representat pel director general que delega en el gerent la gestió quotidiana dels
diferents projectes i serveis que porta a terme.
El patronat es reuneix de forma ordinària dues vegades l’any, al desembre per l’aprovació de la
memòria d’activitats i auditoria comptable de l’any anterior.

La direcció general i el seu equip (gerent, direcció de rrhh, direcció financera i direcció de recerca) es
reuneixen setmanalment en el marc de la reunió d’”Equip de Direcció Estratègica” des d’on es configura el Pla Anual de l’Entitat, el seu desenvolupament, seguiment i avaluació. La gerència de l’entitat
es coordina de manera setmanal amb la coordinació tècnica i la responsable d’administració.
La coordinació tècnica es reuneix mensualment conjuntament amb totes les direccions dels serveis
de l’entitat i també de manera individual en el mateix servei.
Organigrama

VISIÓ
La plantilla estructural de la Fundació GENTIS és d’11 persones però han treballat molts més professionals amb nosaltres
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Composició de la plantilla
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racions
Dades econòmiques
ORIGEN DELS FONS REBUTS
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DESTINACIÓ DELS FONS REBUTS
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Col·labo
s
Col·laboracions

ENTITATS i EMPRESES COL·LABORADORES

Sense la col·laboració d’entitats públiques i privades, així com de persones particulars, els projectes
de Fundació Gentis no serien possibles.
Us donem les gràcies per creure en els nostres projectes.

AJUNTAMENT DE
FONTCOBERTA
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Segell inclusiu
de Salt
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www.bloc.plataformaeducativa.org
www.facebook.com/plataformaeducativa

www.gentis.org

www.twitter.com/plateducativa
www.youtube.com/plataformaeducativa

