
INFANTS DE 0 A 14 ANYS

Servei de canguratge a domicili 
adreçat a famílies amb una alta 
càrrega de treball de cures
o amb especials dificultats per 
compatibilitzar el temps de cura 
amb la resta d’activitats.

Canguratge 
a domicili

TEMPS
PER CURES



Servei prioritari per a:  
 Famílies monoparentals 
 Famílies amb infants amb diversitat funcional
 Famílies encapçalades per dones en situació de violència 
 Dones amb una alta càrrega familiar i de cures ateses
 pels serveis municipals
 Famílies encapçalades per persones en situació d’atur de llarga durada 

Servei gratuït de caràcter continuat (una tarda a la setmana),

durant un trimestre (període ampliable segons valoració tècnica).

La via d’accés al servei serà per derivació interna

des dels serveis municipals

 Centre d’Atenció i Recursos per a Dones (CIRD)

 Serveis Socials

 Sírius

Què és?

Què ofereix?
El suport d’un/a
professional
(integrador/a social)
per cuidar els infants
a càrrec de 0-14
anys una tarda a la
setmana (3 hores).

El dia de la setmana
s’haurà de definir de
manera conjunta
amb el/la tècnic/a
de l’Ajuntament,
segons necessitat
i disponibilitat
del servei.

Les 3 hores
de canguratge
domiciliari
s’establiran entre 
les 16 i les 20 h.
Un cop acordat 
serà un horari fix.

La durada
del servei serà
de 3 mesos
(trimestral).
Es podrà valorar
l’ampliació
d’aquest període.



El/la professional podrà
fer les tasques o funcions 
següents:

Feines de la llar (cuinar, planxar, escombrar, etc.).

Cuidar persones que no estiguin en l’edat establerta pel servei (0-14 anys).

Anar a comprar o fer encàrrecs.

Portar els infants en vehicle motoritzat.

Acordar horaris o tasques fora de les establertes pel servei.

No es podran dur a terme
les tasques següents:

Tenir cura dels infants de 0-14 anys de les famílies usuàries del servei.

Fer propostes lúdiques i pedagògiques.

Donar suport als infants per fer els deures, estudiar o fer tasques
educatives o curriculars.

Donar-los el berenar o el sopar (però no cuinar).

Banyar els infants en cas que la família ho demani.

Sortir al carrer a jugar durant les hores de servei.

Recollir els infants a l’escola.

Jugar a casa durant les hores de servei.

Rebre les indicacions i explicacions de la mare/pare o tutor legal
dels infants, prèvies a l’inici del servei.

PER CURES



Com fer ús del servei? 

1

2

3

Contacteu amb el vostre tècnic/a de referència de 
l’Ajuntament (CIRD, Serveis Socials o Sírius) i comuniqueu-li
el vostre interès a accedir al servei de canguratge domiciliari.

Ompliu amb la seva ajuda la fitxa del servei (informació 
bàsica de la situació familiar, dels infants, necessitats de 
canguratge i definició de tasques, dia i horari acordat segons 
necessitats/disponibilitat del servei).

Firmeu un acord d’assignació de servei, en el qual la família 
es compromet a complir la normativa. En aquest document 
quedarà especificat l’horari, el dia acordat i el període
del servei.

Més informació:

www.granollers.cat/tempspercures

tempspercures@granollers.cat

Amb el suport de: 


