
             

 

       

 

 

 

PROJECTE INTEGRACCIÓ 
 

CURS SOBRE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I INCORPORACIÓ DE CODIS CULTURALS I DE GÈNERE 

 

 

FITXA DE PROJECTE ELABORADA PER ALUMNAT DEL CURS 

 

TÍTOL DE L’ACCIÓ 
INTERVENCIÓ EN ASSENTAMENTS DEL BARRI DE LA FONTSANTA, 

VALÈNCIA  

IDENTIFICACIÓ I BREU 

RESUM DEL PROJECTE  

Ens trobem a la ciutat de València, i més concretament al barri de 

la Fontsanta. Allí trobem uns quants assentaments amb població 

majoritàriament immigrant. En els últims anys s’ha donat un 

augment de la immigració femenina i també de la infantil; famílies 

senceres es traslladen fins a la ciutat de València a la recerca de 

treball, sobretot en les temporades de recol·lecció agrícola. En 

molts casos aquestes famílies són de nacionalitat romanesa i entre 

els seus membres sol haver-hi menors d’edat. Com a conseqüència, 

les famílies queden fora dels recursos socials, no disposen de 

mitjans econòmics, no poden pagar el lloguer d’una casa i acaben 

vivint en assentaments. Açò fa que, en molts casos, no puguen 

tramitar el certificat d’empadronament i, per tant, no accedeixen 

als centres municipals de serveis socials. 

Els menors romanen en situacions de gran vulnerabilitat (ni 

escolarització, ni accés a recursos sanitaris). 

La majoria d’aquestes famílies acaben vivint en assentaments i 

dedicant-se a ocupacions precàries i a la mendicitat perquè la seua 

situació econòmica és precària com a conseqüència de la 

irregularitat dels seus ingressos. 

Cal destacar que aquest col·lectiu viu en velles instal·lacions 

abandonades, amb escassos recursos personals que presenten 



             

 

       

 

falta de mesures i pautes higièniques i d’alimentació. 

DURACIÓ TOTAL DE 

L’ACCIÓ (MESOS) 

12 mesos 

OBJECTIUS DE L’ACCIÓ 

I INDICADORS 

Objectiu general  

Millorar la qualitat de vida de les famílies als assentaments del 

barri de la Fontsanta, de la ciutat de València, a través de 

l’apoderament i reforç personal d’aquestes. 

 
Objectiu específic  
Disminuir el risc de salut produït per l’estil de vida adoptat. 

 

GRUP DESTINATARI <Beneficiaris directes> Veïns del barri XXX. 

<Beneficiaris indirectes> Policia, professionals i professorat del 

barri. 

 

RESULTATS ESTIMATS I 

INDICADORS 

RESULTATS 

R.1: Facilitats els recursos i les habilitats en matèria d’higiene 

personal  i de la llar 

-Indicador: El 90% de les famílies rep lots d’higiene personal i de la 

llar, i les formen en hàbits d’higiene durant els 12 mesos de duració 

del projecte. 

R.2: Adquirits hàbits d’alimentació sana  

-Indicador: El 90% de les famílies s’alimenta de forma adequada i 

saludable. 

R.3: Facilitada la informació de promoció de la seua salut i de 

prevenció de malalties   

-Indicador: S’han reduït un 70% les malalties i els embarassos no 

desitjats entre les famílies de l’assentament. 

R.4: Facilitada informació sobre els recursos socials, laborals, 

educatius i sanitaris de la zona i el maneig d’aquests 

-Indicador: El 90% dels usuaris i les usuàries han rebut informació 

sobre els recursos existents en el seu entorn i saben com fer-ne ús. 



             

 

       

 

 

ACTIVITATS 

PRINCIPALS 

R.1: Facilitats recursos i habilitats en matèria d’higiene personal  i 

de la llar 

A.1. Taller d’higiene i neteja personal per a adults 

A.2. Taller d’higiene infantil i higiene bucodental infantil 

A.3. Taller d’hàbits d’higiene de la casa  

A.4. Taller de gestió dels residus 

A.5. Taller de repartiment equitatiu de tasques de la llar, tant en 

adults com en els menors 

R.2: Adquirits hàbits d’alimentació sana  

A.1. Taller de nutrició saludable 

A.2. Repartiment de lots d’alimentació per a bebés i per a adults 

R.3: Facilitada la informació de promoció de la seua salut i de 

prevenció de malalties   

A.1. Taller d’educació sexual 

A.2. Taller de prevenció de malalties 

A.3. Revisions i seguiment mèdic de l’embaràs al centre de salut 

corresponent 

A.4. Informació i repartiment de mètodes anticonceptius adequats 

a cada usuari i usuària distribuïts en planificació familiar 

A.5. Taller de seguretat viària per als menors 

R.4: Facilitada informació sobre els recursos socials, laborals, 

educatius i sanitaris de la zona i el maneig d’aquests 

A.1. Informació sobre la ubicació del centre sanitari, drets dels 

usuaris i les usuàries i orientació en els tràmits a realitzar 

A.2. Informació sobre la ubicació dels centres educatius, drets dels 

usuaris i les usuàries i orientació en els tràmits a realitzar 



             

 

       

 

A.3. Taller sobre el maneig dels tràmits administratius com: 

passaport, certificat d’empadronament, etc. 

 

ALUMNES QUE HAN 

ELABORAT LA 

PROPOSTA 

María González García 

Mercedes Calvo Nortes 

 

 

 


