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SOAF 
ESPAI JOVE

ASSISTENCIAL
SERVEI D'ORIENTACIÓ I

ACOMPANYAMENT A LES
FAMÍLIES

CONTACTE

Telèfon 934 454 464 - 600 346 941
De dilluns a dijous de 8.30 a 19.30h

 
soaf@fchmsm.com

On estem?

Accés en transport públic:

LV7 Numància-Parc Les Corts
L66 Numància-Marquès de Sentmenat
Metro línia verda (3), Les Corts
Bicing: Veure plànol www.bicing.com

Carrer Numància 103-105, baixos
Barcelona 08029



QUI SOM?
L’equip de l'Espai Jove Assistencial està
format per psicoterapeutes infanto-juvenils
i familiars que treballem en coordinació
amb altres serveis des d’una perspectiva
preventiva, posant èmfasi en els aspectes
psicosocials i relacionals que promocionen
els bons tractes, la parentalitat positiva i la
salut relacional de les persones.

SOAF 
ESPAI JOVE
ASSISTENCIAL

El Servei d’Orientació i Acompanyament a les
Famílies (SOAF) de l’Espai Jove Assistencial és un
espai per parlar amb calma i confiança de les
relacions familiars. Acompanyem a les famílies
en els dubtes, dificultats funcionals o de relació
que tinguin i oferim un suport per trobar una
forma més saludable de gestionar els canvis,
incerteses o situacions relacionals complexes.

Què és?

Per a qui?

Intervencions orientades a donar eines i facilitar
estratègies a les famílies amb la finalitat de
mobilitzar els seus recursos i capacitats per fer
front a les dificultats amb què es troben,
millorant les seves habilitats mentalitzadores i
resilients. Ho fem amb un enfocament integral i
relacional sistèmic.

Què fem?

Adreçat a les  famílies que requereixen
orientació per qüestions relacionades amb
l’educació dels fills i filles o amb la convivència
familiar.

PER QUÈ HO FEM?
L’abordatge assistencial en fases inicials
de problemàtiques emocionals i socials
pot prevenir l’estructuració en forma de
patologia i pot millorar les relacions
familiars i capacitats resilients dels
membres de la família.

“Els bons tractes a la infància
asseguren el bon

desenvolupament i benestar
dels nens i nenes i són la base

de l'equilibri mental dels
futurs adults, i per tant, de

tota la societat.”
 

Jorge Barudy


