
 
 

AEMA SCCL, DOCUMENT DE TRANSPARÈNCIA 

 

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, del 29 de desembre, accés a la informació pública i 

bon govern, a continuació posem a la vostra disposició el següent document. 

 

1. Missió, visió i valors 

 

La nostra missió és  Potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones –

majoritàriament en risc d’exclusió social i especialment focalitzats en infància, adolescència, joves i 

família- a partir de la seva realitat pràctica i des d’ una intervenció socioeducativa i/o  terapèutica, amb 

l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn i promoure, en conseqüència, la seva 

salut des d’una perspectiva biopsicosocial. Per tant, busquem Apoderar les persones perquè siguin 

protagonistes i assumeixin, des de la responsabilitat i coherència, el seu projecte vital. 

Partim de l’educació i l’acompanyament socioeducatiu i terapèutic per tal de promoure l’adquisició 

d’habilitats que afavoreixin l’autonomia, el reconeixement de les pròpies capacitats i l’abordatge de les 

limitacions des d’un enfocament constructiu. 

Val a dir que apostem per la intervenció integral, amb l’individu i el seu entorn, i per el treball en xarxa 

per tal d’afavorir la creació d’un teixit social que afavoreixi en sí mateix l’assoliment de la missió 

esmentada, per ser, simultàniament, un factor de 

protecció i de prevenció. 

 

La nostra entitat es vol posicionar com una entitat referent en la intervenció socioeducativa i 

terapèutica  en infància, adolescència i famílies en situació de risc social. 

En aquest sentit apostem per desenvolupar un model d’intervenció propi elaborat a partir de 

l’experiència, el coneixement i la innovació pedagògica adreçant-nos als col·lectius més desfavorits i a la 

societat en general per tal de sensibilitzar i generar noves oportunitats, trencant cicles d’exclusió i 

violència, en definitiva, contribuint a la construcció d’un món més just i respectuós per tothom. 

Tot plegat ho volem fer a partir de la consolidació i posada en marxa de nous serveis i programes 

d’atenció socioeducativa integral que atenen les necessitats dels diferents cicles vitals, que escolten la 

realitat de les persones afrontant també els reptes de la nostra societat actual.  

Així doncs, esperem aprofundir en la reflexió al voltant d’eines i models d’intervenció que ens permetin 

abordar amb èxit la realitat que atenem tot plegat, al servei d’infants, adolescents, joves i famílies.  

Així doncs, apostem per crear nous serveis i programes d’atenció socioeducativa i terapèutica integral 

que puguin recollir les necessitats de la societat actual així com establir un model d’acompanyament als 



 
 
professionals que desenvolupen aquesta tasca que parteixi del reconeixement, l’experiència, el 

coneixement i la reflexió contínua. 

 

En la nostra tasca com a agents educatius així com en el sí de la cultura empresarial és fonamental 

conèixer i reconèixer quines són les creences que ens mouen i ens configuren una determinada visió del 

món, a partir de la qual ens posicionarem i actuarem convertint aquestes creences en la nostra certesa i, 

per tant, en els nostres valors. 

En qualsevol tasca i, en especial, en el tracte amb altres persones és fonamental tenir clars els valors que 

mouen i regeixen la nostra conducta. Com a entitat ens hem fet aquest qüestionament i hem intentat 

resumir-los en uns pocs que puguin explicar el nostre sistema i el marc de funcionament en el que ens 

trobem. 

Els nostres valors són: 

- La Responsabilitat vers la tasca que tenim encomanada i la gestió de les persones. Aquest fet 

implica ser professionals de la nostra feina i prioritzar sempre les persones usuàries dels 

nostres projectes així com vetllar per la qualitat del projecte en sí. 

- La ètica professional que implica ser molt curosos en el tracte amb les persones, respectant els 

seus processos, escoltant les seves necessitats i protegint la intimitat. La ètica implica també la 

honestedat i la transparència, fets fonamentals per nosaltres i intrínsecament lligats a la 

manera de ser i estar a l’empresa i en els diferents projectes. 

- Eficiència en la gestió de processos. Els recursos cada cop són més escassos i la societat, cada 

cop més, demanda claredat i austeritat en la gestió de recursos públics. Des de la nostra entitat 

promovem el valor de l’eficiència com a aspecte clau per fer la nostra feina ben feta amb els 

recursos necessaris. 

- Compromís amb les persones. 

 

 


