MEMÒRIA 2015

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

INDEX

MEMÒRIA GENERAL 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valoració general de curs.........................................................................
Objectius referents a infants i famílies.....................................................
Objectius referents al territori...................................................................
Objectius referents al plantejament educatius: àmbits d’actuació............
Objectius referents a l’equip directiu........................................................
Objectius referents a l’àmbit d’administració i gestió...............................

4
6
11
18
34
37

EL CLUB EN XIFRES
1. Els socis....................................................................................................
2. Les activitats.............................................................................................
3. L’equip educatiu........................................................................................

45
47
50

RECULL DIFUSIONS
1. Activitat vacances......................................................................................
2. Activitat diària............................................................................................
3. Activitat comunitària..................................................................................

53
53
54

2

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

MEMÒRIA GENERAL 2015

3

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

1. VALORACIÓ GENERAL DE CURS
El 2015 ha estat un any de consolidació i creixement de projectes. Portem dos anys de
bona acollida i participació, on els nostres usuaris han estat fidels i constants i on el
territori ha respost molt satisfactòriament a les propostes educatives plantejades per
treballar la cohesió d’aquest.
Destaquem durant aquest any el treball conjunt amb les entitats i institucions
escolars, amb les quals, a través del temps d’oci, s’ha pogut construir un escenari de
creació i promoció de la cultura i l’educació en el lleure com a vehicle de transformació
social. Aquest treball en xarxa ha estat clau per esdevenir referents educatius del barri
que transversalment fomenta la dinamització comunitària com un element important.
El treball comunitari, així, ha estat de vital importància. Al 2015 s’han projectat
diferents activitats amb la finalitat de revifar la vida al barri i fer dels seus ciutadans,
una població activa que s’implica i n’és part del lloc on viu. Els projectes generats amb
el i pel barri, han estat satisfactoris i han apropat als veïns a les places i carrers com
un espai de relació i oci. L’objectiu és generar espais de vida als espais públics, on
trobar-se, fer vincles i gaudir. Això ha estat una branca d’intervenció molt important
durant aquest any.
El projecte d’Espai lúdic, seguint aquesta línia de treball, ha obert la seva oferta a la
població veïna, enfocant activitats de dissabte lúdiques per a infants i les seves
famílies. L’espai de la ludoteca ha estat un espai actiu on realitzar els projectes
d’espai familiar per la petita infància, un espai diari de joc i joguina per els més petits i
un espai de cap de setmana on gaudir amb la família i els amics. La programació de
l’espai lúdic ha estat adaptada a les necessitats dels usuaris de manera que els seu ús
està en funció de la comunitat educativa.
En quant a l’activitat diària, hem continuat treballant segons la metodologia per
projectes com un mitjà de participació necessari per garantir activitats plantejades
segons les motivacions i interessos dels infants i joves. S’han definit i executat
projectes a la mida dels infants i joves, adaptats a les seves capacitats i plantejats per
donar resposta a les seves inquietuds. La valoració d’aquest plantejament és força
positiva ja que ens permet ser flexibles en la programació i que aquesta es vagi
modificant i ajustant conforme als objectius educatius dels infants i el grup d’edat.
El Casal de Joves continua creixent. Durant el 2015, l’espai ha estat referent per al
col·lectiu jove, el qual ha estat molt vinculat als projectes i activitats realitzades.
Aquestes han comptat amb la participació activa dels adolescents, els quals proposen,
defineixen i es corresponsabilitzen del projecte juntament amb l’equip educatiu que el
condueix.
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Per altra banda, un aspecte a destacar, és el nou enfocament metodològic amb el
treball amb la famílies. Per nosaltres, garantir la implicació i participació de les
famílies en el nostre quotidià és un repte pel qual treballem. Aquest 2015 s’han
establert diferents estratègies educatives amb la finalitat d’enfortir vincles entre
famílies i amb l’entitat, de manera que esdevinguin un nucli d’intervenció transversal
amb el treball amb els infants. Incorporar a les famílies en les activitats de lleure i
contemplar-les com una població activa en el projecte, ha estat present en tots els
nostres projectes. El resultat ha estat molt satisfactori, ja que l’impacte que produeix en
el desenvolupament dels infants és molt positiu així com en els nuclis familiars.
Alhora, un aspecte que ens continua preocupant i pel qual treballem any rere any, és
la situació socioeconòmica de les famílies. Un tant per cent de les famílies ateses
manifesten necessitar ajuts pel manteniment de les despeses quotidianes i cerquen
suport econòmic i social pel benestar dels seus fills/es. El nostre ideari contempla la
participació de la població infantil vulnerable garantint així la igualtat d’oportunitats a
l’accés al lleure de la població atesa.
Respecte a l’equip educatiu, aquest 2015 s’han consolidat les funcions dels seus
membres. Fa un parell d’anys que el projecte fa fer un canvi en el seu organigrama,
reorganitzant les responsabilitats i protocol·litzant processos. Aquest any valorem que
l’organització de l’equip ha donat els seus fruits. S’han incorporat nous perfils
professionals que han donat qualitat al projecte, complementant la feina realitzada
des d’una visió educativa més innovadora, enfocant la intervenció educativa mitjançant
una atenció individualitzada als infants amb necessitats socials i educatives.

S’ha continuat treballant per l’enfortiment amb les relacions institucionals, sobretot
ampliant-ne a col·laboradors com Probitas, Ajuda en acció, Educo i Càritas. El treball
en xarxa s’ha mantingut intensificant les coordinacions amb els agents educatius i
socials degut al perfil infantil i juvenil al que s’atén.
Enguany, l’entitat ha treballat a fons per assegurar la generació i la consolidació dels
fons econòmics pel bon funcionament i estabilitat de l’entitat.
Per últim, s’ha començat amb la preparació del 40è aniversari de l’entitat. Durant
aquest 2015 s’ha començat a treballar per comissions, definint diferents activitats
lúdiques i educatives, que tindran com a finalitat mostrar el treball realitzat durant
aquest 40 anys al barri i que culminarà tot el procés al juny del 2016.
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2.

OBJECTIUS REFERENTS ALS INFANTS I FAMÍLIES

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Afavorir la participació dels
infants i famílies amb
dificultats
socioeconòmiques

ALT
Els protocols de detecció i derivació dels infants i famílies amb vulnerabilitat
han estat òptims. S’han creat canals de comunicació amb els diferents
òrgans de derivació dels territoris, com són serveis socials i les escoles i
instituts.
Aquests canals han estat àgils i eficaços, de forma que han esdevingut una
estratègia molt útil per garantir la igualtat d’oportunitats de l’accés al lleure al
col·lectiu amb menys possibilitats socioeconòmiques.
La coordinació posterior a la derivació ha sigut indispensable per treballar
plegats segons uns mateixos objectius educatius i un pla de millora elaborat
conjuntament.
En el cas de les escoles, la nostra participació a les Comissions
Socioeducatives ha sigut un element vital per abordar els casos plegats.

Realitzar un seguiment
individualitzat dels infants

ALT
L’àrea social de l’entitat s’ha reestructurat per tal de millorar la definició del
seguiment individualitzat dels infants amb dificultats socials i educatives.
Durant aquest 2015 hem augmentat els perfils professionals amb experiència
en el l’àmbit educatiu i social, definint la figura del “referent social” segons la
ratio 1/10. Aquest rol dintre de l’equip educatiu ha garantit un seguiment

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)
Propiciar l’augment dels ajuts de
lleure d’atenció primària
Establir coordinacions
periòdiques amb els agents
derivants amb un pla de treball
conjunt

Donar continuïtat a la
participació de les Comissions
Socioeducatives de les escoles
dels barris

Concretar una nova metodologia
amb els infants i les famílies en
situació de risc social
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Possibilitar mecanismes
d’inscripcions i apropament
a les famílies que permetin
una participació més oberta
i flexible.

Fer de l’esplai un espai de
socialització enriquidor que
promogui les relacions
entre els iguals des del
respecte, la diversitat i el
creixement personal

Estimular en els infants la
participació i el compromís

òptim dels infants i les famílies, ja que en part, les seves funcions han estat
establir un PEI (Projecte Educatiu Individualitzat) amb cada infant en
seguiment, el treball en xarxa amb els agents socials i educatius que
intervenen, amb la família i amb el mateix equip educatiu del Club.
Aquesta estructura ha permès que el treball realitzat sigui més curós, amb un
mateix interlocutor que lligui les informacions i les validi.

Redefinir el document PEI com
la eina essencial per realitzar el
seguiment

ALT
Per tal de donar a conèixer els recursos dels projectes a noves famílies i
possibilitar que despertin la seva curiositat per l’entitati, hem realitzat
diferents activitats a l’espai públic per donar visibilitat a tot allò que som i fem.
Aquestes actuacions han estat positives per obrir-nos al barri i permetre que
participin de les activitats puntualment i sense inscripció.

Creació d’espais de lleure de
lliure accés els dissabtes al matí
pels infants i famílies

ALT
La proposta d’activitats i el quotidià a l’entitat s’han realitzat tenint en compte
la importància de generar espais creatius i de convivència que fomentin en
els infants habilitats socials, de participació i compromís. L’espai de joc i
aprenentatge de l’esplai garanteix el foment de la socialització de l’infant com
un eix de desenvolupament sa, on créixer, descobrir-se, aprendre i fer
amics/es.
Les activitats han contemplat la formació i cohesió del grup com un objectiu
primordial.
MIG
Les dinàmiques participatives i les eines generades s’han anat consolidant al
llarg d’aquest any: la bústia de suggeriments, les assemblees,.. Valorem que
s’han fet avanços en la incorporació d’aquestes metodologies però que hem

Determinar més activitats
intergrupals, on petits, mitjans i
joves comparteixin espais de
relació i joc.

Contemplar en la programació
diària un espai fixe d’assemblea
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en la creació i disseny de

de continuar treballant en aquests aspectes.

les seves pròpies activitats i La programació i disseny de les activitats ha partit dels seus interessos i
tallers.
propostes. Hem creat espais on els infants han aportat idees, com el “Dia
Verd”, una activitat especial on el grup decideix conjuntament allò que vol fer.
Tot i això, valorem que cal aprofundir més en les eines a posar en marxa
amb els grups dels infants més petits on la dinàmica té més dificultats
d’aplicació.
Per altra banda, les pròpies característiques del grup de mitjans, un grup
difícil per l’establiment de pautes i límits i manca d’hàbits, dificulta la creació i
acompanyament de processos de construcció de projectes. Les dificultats del
propi grup han impedit que alguns projectes no es dugin a terme o bé, que
les expectatives marcades no es puguin assolir.
Per últim, valorem positivament la metodologia emprada al Casal de joves,
emmarcada amb una programació trimestral feta a la mida del grup.

Mantenir els protocols
d’acollida, seguiment i
participació dels infants
derivats de serveis socials i
del projecte de centre
obert.

ALT
Aquest any 2015 ha estat important pel nostre projecte de Centre Obert. Hem
generat un treball conjunt pel reconeixement de noves places al territori,
possibilitant que els infants en risc i les seves famílies tinguin accés a un
treball més específic segons les seves necessitats.

per grups amb una metodologia
activa.
Establiment als grups de petits
centres d’interessos en les
programacions que ajudin a
situar als infants com un fil
conductor a treballar. D’aquesta
manera, permetrà que els infants
no parteixin de zero i que les
seves idees estiguin
acompanyades d’un
emmarcament.
Construcció d’un document de
“límits i conseqüències” elaborat
pels propis grups de grans on
definir una normativa educativa
consensuada i redactada en
positiu.

Articular nous protocols de
derivació amb el referent de
centre obert de l’entitat amb el
de serveis socials

Hem mantingut el protocol establert per l’entitat, adequant-lo a cada situació i
amb un pla de treball conjunt amb els referents de l’atenció primària.
El projecte, que avala una metodologia inclusiva amb la resta de participants
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del quotidià, respecta a cada usuari segons allò que es vol treballar.
La motivació dels referents per coordinar-se amb serveis socials ha estat
sempre activa, amb implicació i predisposició, ja que defensem una línia de
treball amb fils de connexió en la tasca realitzada per avalar la seva
efectivitat.
ALT
S’ha mantingut el treball en xarxa amb els recursos externs garantint així
coordinacions que avalin una bona tasca en el territori.
Coordinar la intervenció
socioeducativa amb tots els
agents educatius del
territori.

Per una banda, destaquem la tasca realitzada amb Caritas, la Creu Roja,
Educo i Ajuda en Acció com organitzacions que estan tenint un paper clau en
les accions educatives i socials dels barris. Durant aquest 2015 hem creat
projectes nous i aliances que enforteixen les accions ja realitzades
complementant-nos i esdevenint un treball més qualitatiu.
Accentuem un altre cop, el rol que hem establert a les Comissions
socioeducatives de les escoles. La nostra presència ha sumat recursos i ha
permès una major efectivitat dels casos, així com una altra òptica a través del
lleure.

Generar espais de
participació per i amb les
famílies.

ALT
Per fomentar la participació de les famílies es va elaborar un petit projecte
que aquest 2015 s’ha posat en marxa. El document recull diferents accions a
dos nivells amb les famílies: individual i grupal
A nivell individual, una de les estratègies emprades durant aquest any va ser

Establir plans de millora familiars
formals a tres bandes: serveis
socials, entitat i serveis socials

Establir aliances de treball
coresponsabilitzat amb les
entitats del territori que treballen
amb infància, famílies i per la
comunitat educativa.

Donar continuïtat a la
participació de les Comissions
Socioeducatives de les escoles
dels barris

Convidar a les famílies als
òrgans assemblearis com un
espai de participació on implicar-
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un canvi en l’estructura de la sortida dels infants de l’activitat diària, on hem
convidat a les famílies a entrar a les sales per tal de facilitar la comunicació
amb elles i entre elles. Aquest fet ens ha facilitat el contacte amb elles i els
ha ajudat a connectar amb la tasca educativa realitzada amb els seus fills/es.
A nivell grupal, estem força satisfets amb el treball desenvolupat i amb la
resposta de les famílies. Les accions realitzades han tingut un bon impacte,
sobretot per als infants, els quals responen molt favorablement quan veuen
que els seus familiars es vinculen i són part del seu espai de lleure.

se, compartir i expressar les
seves idees i inquietuds.
Crear un grup de famílies que es
reuneixi setmanalment per
construir accions, fer vincle i
millorar el projecte educatiu de
l’entitat amb les seves idees i
implicació.

ALT
Millorar la comunicació amb
les famílies i aconseguir
que aquesta sigui una
comunicació directa,
regular i fluida.
Proposar el servei de
Teràpia Familiar a aquelles
famílies que ho poden
necessitar i aprofitar per
treballar aspectes de la
criança i educació dels
seus fills/es dintre del
context familiar

Com s’ha explicat en el punt anterior, la dinàmica de les sortides dels infants
ha millorat notablement aquest punt. El contacte diari amb elles ha provocat
que la comunicació amb elles sigui més fluida i fàcil.
Per altra banda, l’activació de les xarxes socials, correu electrònic i difusions
en paper han estat elements claus en el Pla de comunicació de l’entitat que
han estat molt efectius.
MIG

Incentivar la participació de les
famílies en les nostres xarxes
socials propiciant una
comunicació interactiva

Som privilegiats per comptar amb el servei de Teràpia familiar. Ens permet
tenir una visió diferent de la família així com complementar el treball realitzat
amb elles des d’un altre vessant.
Durant aquest 2015 valorem que s’han pogut vincular algunes famílies però
que essent un projecte tan profitós, caldria intensificar el treball de vinculació
i permetre que més es puguin beneficiar.

Augmentar el nombre de famílies
que s’adhereixin al servei
Establir coordinacions mensuals
entre la Terapeuta familiar i
l’equip educatiu per tal de
garantir un bon treball entre tots
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3. OBJECTIUS REFERENTS AL TERRITORI
Barris de Sanfeliu i Sant Ildefons
OBJECTIU

Ser un referent educatiu en
l’àmbit sociocomunitari
d’ambdós barris.

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
Continuem participant activament en les comissions de festes de tots dos
barris, col·laborant en les activitats culturals, infantils i juvenils que es
realitzen en el marc de la Festa Major. A més a més, celebrem activament
tots els actes i festes vinculats a les festes populars i tradicionals amb la
finalitat de dinamitzar els barris amb i per la comunitat
Aquest any ha tingut lloc l’activitat “Un barri en imatges” amb l’entitat cultural
Fotoviva del barri de Sanfeliu i el grup de Joves de l’entitat. Ha estat una
experiència molt enriquidora per tots, on s’ha treballat a partir de la
metodologia Aprenentatge i Servei. Aquesta iniciativa ha permès un treball
intergeneracional. Els nostres joves han conegut amb profunditat el seu barri
a través del treball de l’entitat mitjançant la fotografia i la seva història. El
projecte, estructural en diferents sessions, ha culminat amb una exposició a
l’aula de cultura oberta al barri.

OBJECTIUS DE MILLORA

Articular una programació de
dissabtes oberta al barri amb
activitats específiques per la
petita infància, grups de petits,
mitjans i famílies

Establir activitats de lleure a
l’espai públic en diferents places
dels barris per dinamitzar l’oci al
carrer com un element
comunitari i educatiu.

També destacar que aquest any hem ampliat l’oferta d’activitats lúdiques i
culturals obertes als barris: portes obertes, espai lúdic, l’esplai a la plaça...

Mantenir el treball en xarxa
amb les diferents entitats

ALT
La pròpia dinàmica encetada i la nostra presència a les Comissions de festes
permet mantenir un bon treball en xarxa amb totes les entitats.

Definir nous projectes amb
l’entitat cultural Fotoviva
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dels barris.

Intensificar les relacions
amb les escoles i instituts
dels barris

D’aquest 2015 destaquem que hem obert noves vies de col·laboració amb
l’hospital de dia, de la Fundació Orienta, que treballa amb joves amb
problemes de salut mental.
ALT
Aquest any hem recuperat notablement les relacions amb les diferents
AMPES de les escoles i hem treballat per poder establir vies de col·laboració
i coneixement mutu, ampliant el treball que es realitza amb els centres
educatius no exclusivament amb l’equip docent sinó també amb les AMPEs.
Amb l’escola Bressol “La Casa de la Muntanya” del barri de Sanfeliu s’ha
establert una col·laboració que ha tingut molt bons resultats. Hem donat a
conèixer el nostre projecte educatiu a les famílies i hem realitzat una activitat
amb elles a l’espai de la Ludoteca. Aquesta activitat, dinamitzada per la
responsable de l’Espai Familiar, va estar un èxit. També, els infants de 2-3
anys de l’Escola van venir de visita i van passar un matí ple de jocs i
joguines.
Als centres de primària se’ls ha ofert el projecte de Millorem l’Èxit Escolar, el
qual dóna suport educatiu als infants amb dificultats d’aprenentatge i manca
d’hàbits d’estudi. Aquest projecte es realitza en conjunció amb els referents
de l’escola.
S’ha continuat treballant per la concreció de línies de col·laboració a
l’Apel·les Mestres i la definició de projectes d’Aprenentatge i Servei que
encara no s’han concretat.

Dinamitzar accions de caire
cultural al barri conjuntament
amb la regidoria i altres entitats

Continuar treballant amb
l’Escola Bressol del barri per
acordar noves accions
educatives que donin resposta a
les seves necessitats

Definir un catàleg de serveis per
les escoles i instituts que
enriqueixi el treball curricular
des de la vessant lúdiceducativa

Persistir en la relació amb
l’Institut del barri de Sanfeliu per
definir projectes d’APS que
beneficiïn als joves i la
comunitat
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Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Mantenir les relacions amb
la Regidoria de Districte,
Regidoria de Cultura,
Benestar i Família,
Cooperació.

MIG
S’han mantingut unes bones relacions amb la Regidoria de Districte,
Regidoria de Cultura, i Cooperació al llarg d’aquest curs. Les relacions amb
l’àrea de Benestar i Família han estat condicionades pel reconeixement del
Centre Obert de l’entitat i l’articulació dels protocols pertinents.

Ser eficients, transparents i
accessibles en tot el que fa
referència als processos de
sol·licitud i justificació de
les convocatòries.

MIG
S’ha treballat per l’eficiència, la transparència i l’accessibilitat en tot el que fa
referència als processos de sol·licitud i justificació de les convocatòries.
S’han facilitat les dades i les llistes dels participants en els controls
trimestrals realitzats. S’ha de continuar treballant per millorar els calendaris i
la planificació.

Mantenir una bona
coordinació i traspàs
d’informació amb els
referents de Serveis
Socials que realitzen
derivacions d’infants i
joves.
Participar en el Consell
Social de Ciutat , en el

ALT
Els traspassos de casos, derivacions i el seguiment d’aquests han estat
adequats. Hem acordat un sistema de derivació que permeti fer una valoració
inicial de les necessitats de cada infant i/o jove permetent fer una oferta
adient. El seguiment ha estat bo, amb coordinacions regulars i una
comunicació solvent.

OBJECTIUS DE MILLORA

Mantenir el sistema de derivació
amb els referents de Serveis
Socials

ALT
L’entitat i els seus representants han participat de les diferents convocatòries
dels Consells Socials de ciutat i de les Taules Territorials que les agendes
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Consell de Districte i en el
Consell Municipal de
Serveis Socials i en les
diferents taules territorials i
grups de treball que es
generin.

han permès. Enguany, s’ha participat en l’Assemblea d’Infància.
Hem assistit al Grup de participació mediat per referents de l’equip d’infància
de la ciutat i format per diferents entitats que treballen amb els infants, joves i
famílies de l’Hospitalet. El treball realitzat ha estat molt satisfactori i s’han
engegat accions participatives que tenen com a finalitat fomentar la
participació infantil

Participar en la Xarxa
d’Espais Familiars de la
ciutat.

ALT
Aquest any ens hem incorporat en la Subxarxa d’espais familiars dinamitzada
per l’equip d’infància de la ciutat i hem participat de les accions concretades i
impulsades per les entitats membres

Donar continuïtat a la nostra
participació en aquest espai
formatiu que impulsa noves
accions a la ciutat orientades a la
petita infància

Consell de l’Esplai de L’Hospitalet
OBJECTIU

Participar en el Secretariat.

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
Dos membres de l’entitat, la direcció i coordinació, han participat d’una forma
activa en el Secretariat i en els diferents actes i reunions convocats pel
Consell.

ALT
Col·laborar de forma activa Diferents membres de l’equip educatiu han participat de forma activa en la
en la preparació de les
preparació de les activitats col·lectives que s’han programat com la Trobada
activitats col·lectives que es Jove i la setmana de la solidaritat
programin.

OBJECTIUS DE MILLORA

Agafar el càrrec de
vicepresidència del Consell,
fomentant la nostra implicació a
nivell
Proposar noves activitats
col·lectives per la infància i
adolescència de la ciutat amb les
entitats membres

14

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

Augmentar la visibilitat del
treball socioeducatiu que
realitzen les entitats
d’esplai a la ciutat de
l’Hospitalet.

ALT
Des del Consell s’ha treballat per la visibilitat del treball socioeducatiu que
realitzen les entitats d’esplai a la ciutat de l’Hospitalet, el qual correspon a un
dels eixos claus del pal Estratègic elaborat en el marc del Secretariat que
està format per totes les entitats membres.

Col·laborar en l’impuls de
l’Observatori de la Infància
de L’H

ALT
Actualment, l’entitat forma part del grup de treball que ha impulsat
l’Observatori de la infància de L’Hospitalet i dinamitza la Xarxa
d’Observadors de Proximitat.

XEASC (Xarxa d’Entitats d’Acció Social i Comunitària), FEDAIA (Federació d’Entitats d’atenció a la Infància i
l’Adolescència) i Altres Institucions
OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Participar en la Xarxa
d’Entitats d’Acció Social i
Comunitària, la qual té per
missió treballar pel
desenvolupament de l’acció
social i comunitària als
barris, construint un espai
de participació, vertebració
territorial i d’interlocució

ALT
S’ha participat activament en la consolidació de la XEASC i en tots els
òrgans d participació que s’han establert. Un aspecte important ha estat la
participació de les Jornades d’intercanvi i formatives que des d’aquesta
Xarxa s’han organitzat.

OBJECTIUS DE MILLORA
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Realitzar activitats
col·lectives amb les entitats
membres de la XEASC.

Participar en els fòrums i
espais de la FEDAIA
vinculats amb els Centres
Oberts

Participar de les activitats
formatives de FEDAIA

Mantenir les relacions amb
les organitzacions que
donen suport a les famílies
en les activitats d’estiu amb
la presentació d’un projecte
i amb un treball amb les
famílies per detectar
necessitats.
Mantenir les relacions de
Proinfància de l’Obra Social
La Caixa per les activitats
d’estiu. Assegurar els
procediments i mecanismes

ALT
Durant tot l’any s’han realitzat diferents activitats col·lectives i formatives amb
les entitats membres de la XEASC que han estat molt enriquidores pels
projectes de les entitats. .
ALT
Durant aquest curs hem estat present a la Comissió de centres oberts de la
FEDAIA com a membres actius, preparant la Jornada formativa anual
juntament amb altres entitats que es va celebrar al mes d’abril. També, tant
la direcció com coordinació de l’entitat van assistir al Fòrum celebrat al mes
d’octubre.
ALT
Hem estat als espais de treball i reflexió proposats per la Federació,
Assemblea anual i d’altres actes constituïts pel benestar de la infància i la
adolescència. La nostra participació ha sigut en tot moment activa.

Continuar vinculats a la Comissió
de Centres Oberts de la FEDAIA i
a altres espais formatius

Continuar treballant juntament
amb la Federació per aconseguir
recursos i suport en la tasca vers
els infants i adolescents

ALT
S’ha treballat conjuntament amb les següents organitzacions pel projecte
d’activitats d’estiu: Educo, Càritas, Ajuda en Acció i Probitas amb totes elles
s’ha presentat el projecte de l’activitat i la seva avaluació.

ALT
S’han obert les relacions amb els representants de l’Obra Social La Caixa
pels projectes de Proinfància i s’ha aconseguit recursos pe run nou projecte
en el marc d ela convocatòria de Lluita contra la Pobressa .
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de sol·licitud de les famílies
i els requisits necessaris
per poder realitzar
l’activitat.
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4.

OBJECTIUS REFERENTS AL PLANTEJAMENT EDUCATIU: AMBITS D’ACTUACIÓ

4.1 Activitats de Curs
Activitat diària
OBJECTIU

Mantenir una proposta
d’activitats de dilluns a
divendres per totes es
edats: petita infància,
infància, adolescents i
joves, adults.

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
La programació de les Activitats diàries s’ha dissenyat amb una proposta de
dilluns a divendres i tenint en compte totes les franges d’edats: petita
infància, infància, adolescents i joves. La programació ha sigut diversa i
equilibrada segons la intensitat de les activitats per grups. Ha estat una
programació atractiva que ha permès una participació dels infants i joves.
Hem distribuït espais i materials de manera que s’adeqüin a les necessitats.
Aquest any hem tingut la possibilitat de realitzar un taller de teatre amb la
Companyia Plaudite Teatre dintre de la programació setmanal. Ha estat una
gran experiència d’èxit per als infants i per l’equip, el qual ha après de la seva
metodologia i tècnica.
Donat que la situació econòmica d’un tant per cent elevat de les famílies
ateses és desfavorida, hem definit una proposta d’activitats econòmiques,
que estigui a l’abast de les possibilitats dels usuaris.

OBJECTIUS DE MILLORA

Consolidar la proposta educativa i
de lleure per als infants i joves de
dilluns a divendres fóra de l’horari
escolar

Donar continuïtat al taller de
teatre juntament amb l’entitat
cultural Plaudite teatre

Analitzar la possibilitat d’ampliar
les hores d’atenció directa per al
col·lectiu de petita infància
donant resposta a les demandes
de les famílies

Respecte a la petita infància, ha hagut força demanda d’ampliar l’atenció
directa en horari de tarda. Ens plantegem de cara al curs que ve, establir
més espais educatius per aquesta franja d’edat i les seves famílies
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MIG
Definir una nova proposta
de metodologia de treball
per projectes engegada a
partir d’assemblees que
facilitin la participació
directa dels infants i joves

Mantenir el projecte de
Millora d’Èxit Escolar en el
marc de les activitats
diàries

Treballar l’autonomia
personal, l’autogestió de
grup i el compromís social
mitjançant la metodologia
d’Aprenentatge i Servei.

Hem continuat treballant per abordar en equip la metodologia per projectes,
ens espais de formació intern i amb reunions per grups d’edats. Degut als
canvis que hem fet entre els membres de l’equip durant aquest any, vam
decidir fer una revisió de la metodologia perfilant i ultimant el procés
educatiu, les estratègies i eines emprades.
Valorem que ens cal perfeccionar la tècnica i continuar treballant en
l’establiment de l’assemblea com un òrgan decisiu de participació infantil. Els
infants no estan gaire acostumats a escoltar, ser escoltats i els hi manquen
habilitats de comunicació i raonament, sobretot.

Aprofundir en l’assemblea com
l’eina de participació infantil en la
nostra metodologia per projectes
Engegar projectes educatius
entre els infants i la comunitat
que tinguin un efecte positiu en
els dos.

ALT
Dins de l’activitat diària s’ha tornat a realitat el projecte de Millora d’Èxit
Escolar. Aquest any el projecte s’ha consolidat i la valoració és notablement Consolidar el projecte de Millorem
bona. S’han ofertat pels infants de primària de 3r a 6è de primària i pel 1r i 2n l’Èxit educatiu, donant continuïtat
cicle de l’ESO. El projecte, coordinat amb els referents d’escoles i instituts,
als infants i joves que ja l’han
ha possibilitat que els infants tinguin un espai de suport escolar per tractar estat realitzant per a què tingui un
dificultats d’aprenentatge i hàbits d’estudi. A finals de curs, la persona
major impacte a llarg termini
referent ha realitzat un informe individual amb el procés d’aprenentatge dels
alumnes per a les escoles i instituts
ALT
Les activitats programades han fomentat l’autonomia personal, l’autogestió
de grup i el compromís social. Destaquem els projectes realitzats al grup de
joves, que han emprat metodologia APS. Per exemple, un projecte que van
realitzar amb els usuaris del CAS de Sants on els joves van elaborar amb
ells, una escenografia de música corporal per als Jocs Florals.

Fomentar els projectes amb
metodologia d’aprenentatge i
servei als grups de petits i mitjans
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Fomentar l’ús de la llengua
catalana en les relacions
entre iguals.

ALT
Respecte a la cultura les activitats han estat espais de foment de l’ús de la
llengua catalana en les relacions entre iguals i espais de recuperació de les
tradicions i cultures com a tret d’identitat.

Recuperar les tradicions i
cultures catalanes com a
tret d’identitat, potenciant el
seu coneixement i la seva
estima.

ALT
S’han mantingut les àrees tradicionals de: teatre, música –percussió, contacontes, tallers de circ,.. Aquests tallers han tingut una exposició comunitària
en moltes de les celebracions de Festes Populars i Tradicionals que hem
realitzat durant el curs.

Activitat de dissabte

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

ALT
Oferir activitats obertes als Les activitats de dissabte, aquest curs, s’han construït amb una oferta
barris el dissabte al matí:
d’activitats més obertes on tinguessin cabuda una gran varietat d’activitats:
activitats de caire lúdic, de activitats de caire lúdic, de caire cultural, de recuperació de
caire cultural, de
tradicions,....Aquestes activitats s’han anat simultaniejant amb la proposta
recuperació de tradicions, d’excursions i matinals proposats. Les activitats que han tingut més alta
de descoberta de l’entorn.... participació han estat les excursions i els matinals, on s’han realitzat més
activitats de descoberta de l’entorn i activitats culturals i artístiques.

OBJECTIUS DE MILLORA

Estimar una programació els
dissabtes dirigida a diferents
públics i amb accions concretes
amb la finalitat de fomentar
l’educació en el lleure en família,
la dinamització comunitària i la
promoció de la cultura en els
barris

20

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

Conèixer i implicar-se en el
propi territori, amb una
actitud de voluntariat i
compromís amb el seu
entorn.

ALT
Les pròpies activitats programades han promogut la curiositat i el
coneixement del territori des d’una visió respectuosa, fent que els infants i
joves facin un ús d’aquest des de l’estima.

ALT
El projecte realitzat amb l’entitat Fotoviva, “Un barri en imatges”, ha estat
Dur a terme accions d’APS executat en horari de cap de setmana i ha estat una experiència molt
a l’entorn més proper
satisfactòria per als joves, als quals els hi ha permès conèixer a fons la
història del seu barri.
ALT
Fomentar l’excursionisme a S’han realitzat diferents excursions durant tot l’any, acotades segons les
l’activitat de dissabte.
franges d’edat. Les sortides d’excursionisme sempre són un èxit pel nostre
col·lectiu, on gaudeixen molt de la natura i la convivència.

Fomentar el respecte a la natura i
el propi entorn des del
coneixement i l’estima d’aquest

Crear noves accions d’APS als
barris que es desenvolupin els
dissabtes

Establir una excursió al trimestre
per cada grup d’edat amb
l’objectiu de fomentar l’educació
ambiental

Activitats a l’Espai lúdic
OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Estructurar les activitats i
els espais tenint en compte
la participació de les
diferents edats: petita
infància, infància i famílies.

ALT
Hem continuat donant vida a l’Espai Lúdic amb els nostres projectes de
Petita Infància, activitat diària amb els petits i les famílies. Les activitats s’han
organitzat durant la setmana equilibrant el seu ús segons la demanda dels
usuària, fent d’aquest espai un lloc viu on el joc i les joguines són les
protagonistes. Hem realitzat activitats com l’Espai familiar, Ludoteca en
Anglès, activitat diària per P3, Ludoteca en família, Espai lúdic de dissabte...

OBJECTIUS DE MILLORA

Equilibrar l’oferta d’activitats en
l’Espai lúdic segons l’anàlisi de
necessitat dels projectes per als
barris i els usuaris.
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Mantenir l’hora del conte i
la utilització de l’espai lúdic
com a servei per aquelles
escoles que així el
sol·licitin.

MIG
La demanda de l’hora del conte s’ha reduït. Justament aquest curs les
escoles han fet altres demandes: tallers amb famílies, dinamització de la
Castanyada, espai de ludoteca en família...
Tot i així, la nostra disposició segueix estant segons la necessitat de les
escoles amb la intenció d’aprofitar els nostres recursos i que estiguin a
l’abast del sistema educatiu formal.

Realitzar una oferta
d’activitats lúdiques en el
marc de la Ludoteca oberta
a tots els públics.

MIG
Aquest any hem dissenyat una programació de l’espai lúdic oberta al barri,
amb la intencionalitat de què els infants i famílies facin un ús flexible i obert
del seu espai. S’ha obert esporàdicament amb una bona valoració, encara
que creiem que cal realitzar més difusió entre el públic interessat dels barris,
ja que sobretot són socis els que venen a gaudir de les activitats.

Realitzar una programació
de ludoteca al carrer al mes
de juny i traslladar l’activitat
a diferents places dels
barris.

BAIX
La ludoteca al carrer aquest curs no ha estat possible donat que el calendari
no l’ha possibilitat. Hem realitzat altres activitats a la plaça i hem potenciat
l’espai lúdic com un espai obert al barri.

Treballar amb les escoles les
seves necessitats educatives,
creant activitats col·laboratives
amb elles que els donin resposta

Concretar més accions de difusió
ens els barris per donar a
conèixer l’espai lúdic com un
espai obert a la comunitat per
jugar i aprendre.

Recuperar l’activitat de Ludoteca
al carrer per infants i famílies,
potenciant l’ús de l’espai públic
com un espai educatiu
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4.2 Activitats de Vacances

OBJECTIU

Continuar cercant vies de
finançament i realitzar
propostes d’activitats que
permetin una major
participació a les activitats
d’Hivern i Primavera
Realitzar una proposta
d’estiu assumible
econòmicament per les
famílies.

Treballar amb previsió la
programació de les
activitats de vacances.

Treballar per aconseguir
una bona participació
d’infants a les activitats
d’estiu.

GRAU D’ASSOLIMENT
MIG
Durant aquest curs la demanda de realitzar activitats en Hivern i Primavera
ha estat per part dels nostres usuaris, sobretot a la Primavera. Valorem que
donar resposta a aquesta necessitat és la nostra responsabilitat i treballem
per fer-ho, malgrat la manca de recursos econòmics que garanteixin una
oferta econòmica assequible. Cal continuar treballant per assolir noves fonts
de finançament.
ALT
La nostra proposta d’estiu ha estat assequible per les famílies. S’han buscat
diferents recursos econòmics que possibilitin quotes assumibles per a les
famílies, les quals tenen situacions socioeconòmiques inestables i
vulnerables.
ALT
Aquest estiu hem estat molt previsors i hem calendaritzat amb temps la
programació de les activitats: difusió, inscripcions, configuració de grups...
aquesta organització ens ha ajudat molt i ens ha fer ser curosos amb les
dates, garantint una bona programació de les activitats.
ALT
Donada la bona organització i la major difusió de les activitats, ha facilitat que
podem preveure un nivell de participació alt, en augment al darrer any.
Aquesta dada reflexa una resposta molt positiva per part dels participants
dels barris, els quals han valorat molt satisfactòriament l’estada i la seva
experiència.

OBJECTIUS DE MILLORA

Continuar treballant per assolir
noves fonts de finançament per
les activitats d’Hivern i Primavera.

Mantenir els recursos econòmics
obtinguts per facilitar preus
assequibles de les activitats
d’estiu i així assegurar una bona
participació
Establir un calendari organitzatiu
de la programació de les
activitats d’estiu per treballar amb
previsió
Mantenir la participació infantil i
juvenil de les activitats d’estiu,
valorant el seu augment a la mida
de les possibilitats dels nostres
recursos i la demanda.
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Mantenir els ajuts
econòmics per la realització
d’activitats al mes d’agost
adreçades als infants amb
més dificultats.

ALT
La necessitat de fer activitats al mes d’agost és una realitat que es consolida.
El nivell de participació ha estat superior al darrer any i s’han atès famílies
amb fortes necessitats socioeconòmiques. Valorem que el manteniment del
recurs és vital i que cal continuar dotant-lo amb fonts econòmiques que el
sostinguin.

Consolidar els recursos
econòmics que fan possible la
realització del casal d’agost com
a projecte socioeducatiu
preventiu.

4.3. Activitats de Joves

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
Durant l’any passat, el grau d’assoliment sobre la consolidació dels
projectes i dels participants ha sigut força alt. S’ha establert un grup
de participants amb constància i motivats a participar de les
activitats, projectes i tallers del Casal Jove.

La constància i el compromís per part del participants ha afavorit la
Consolidar els projectes del continuïtat del projectes al llarg del curs o de més d’un trimestre,
Casal de Joves i fidelitzar als donant resposta a la demanda realitzada per part dels propis joves.
joves participants.
Hem comprovat que com més alt és el nivell d’implicació i
participació en el procés de creació d’un projecte/activitat/taller per
part dels i les joves, més fidels i constants són en el seu
desenvolupament.
La retroalimentació dels joves en la creació i el consum de les
activitats ha fidelitzat la seva participació activa al Casal Jove,
donada la satisfacció amb els resultats obtinguts.

OBJECTIUS DE MILLORA

Incrementar el nombre de participants
del grup de joves grans per poder dividir
el Casal Jove en dos grups, i poder crear
més projectes que atenguin els diferents
interessos dels i les joves en funció de
l’edat.
Implicar als participants en la creació de
nous espais, tallers, activitats i projectes.
Establir espais fixes de participació
activa per tal d’escoltar les seves
necessitats i d’aquesta manera establir
línies d’acció que donin resposta als
seus interessos.
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ALT
Per tal de treballar el compromís social del grup de joves, hem
realitzat diferents projectes amb entitats externes, com ara el
projecte “Jugant amb flors” amb els usuaris del CAS de Sants, amb
qui hem dut a terme un espectacle de poesia i percussió corporal. O,
de forma més propera, a l’entorn pròxim al Casal, hem realitzat el
projecte “Un barri en imatges” sobre la memòria fotogràfica i
històrica del barri Sanfeliu i treballant conjuntament amb l’entitat
Grup FotoViva.
L’autogestió del grup, ha pres el seu inici en la cohesió entre els
participants. A través d’activitats i dinàmiques hem aconseguit teixir
una xarxa relacional entre els i les joves de les diferents edats, que
Treballar
la
autonomia permetrà treballar més endavant de forma autogestionada. Durant
personal, l’autogestió del aquest any hem enfocat la nostra feina a trobar interessos comuns i
preocupacions compartides dintre del grup, ja que considerem
grup, el compromís social.
fonamental aquest teixit relacional per afavorir la creació i viabilitat
d’espais d’autogestió.
El grup ha participat en diversos projectes proposats de forma
corporativa i col·laborativa, d’aquesta manera s’ha pretès despertar
certes inquietuds en el grup per tal d’autogestionar-se i veure que és
possible.
El projecte de la Nit de Por, un projecte d’autogestió del grup i amb
una llarga trajectòria dintre el Club, és cada any un bon incentiu per
a la prospecció de nous projectes d’autogestió per part del grup. Ja
que el resultat sempre és molt satisfactori per part dels participants i
dels beneficiaris de l’activitat.

Crear activitats obertes als barris de
l’entorn des del grup de joves.
Participar activament en el procés de
creació de les activitats adreçades a
joves de Festa Major.
Promoure la dinamització dels espais
públics.

25

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2015

Assegurar una proposta
d’activitats que reculli els
interessos de tots els joves.

Promocionar la participació i
la implicació comunitària
dels joves.

ALT
La proposta d’activitats, tallers i/o projectes que des del Casal ha
donat resposta als seus interessos en un grau de assoliment bastant
alt. Per tal d’arribar a aquest nivell d’assoliment al llarg de l’any hem
anat incorporant mecanismes a través dels quals els i les joves han
pogut expressar el seu grau de satisfacció vers a la proposta que
se’ls hi ha ofert.

Crear instruments de recollida
d’informació, com ara qüestionaris o
petits grups de discussió abans de
començar les activitats i tallers.

MIG
Fer un anàlisis de les entitats que hi ha al
A nivell de participació i implicació comunitària s’ha de continuar territori per poder establir contacte i crear
treballant. En l’àmbit comunitari es manté la participació del grup de
espais de treball conjunt.
joves en totes aquelles activitats més estretament relacionades amb Crear espais de treball que permeti als i
tradicions i festes populars, com Sant Jordi, Carnestoltes i/o Festa
les joves fer una detecció real de les
Major, però considerem que cal seguir avançant per ampliar aquesta
necessitats del seu entorn, per poder
implicació a nivells més de caire social, mantenint i consolidant definir projectes que donin resposta i que
aquelles intervencions que ja duem a terme en l’àmbit cultural.
comportin una implicació més intensa per
part del Casal Jove.

MIG
A nivell d’aprenentatge i servei hem mantingut el treball conjunt amb
els instituts del territori, ja que creiem que aquestes experiències
eleven el grau de compromís social en els i les joves que hi
Mantenir
els
projectes
participen.
d’Aprenentatge
i
Servei
impulsats amb els joves dels
Paral·lelament a la realització dels projectes d’Aps que venim
INS del territori
realitzant amb els centres, hem iniciat una nova col·laboració amb
dos dels instituts, aquesta s’emmarca en la implementació del
“Servei comunitari” a les aules, obtenint un resultat molt positiu.

Definir conjuntament amb els instituts
noves experiències d’aprenentatge i
servei que donin resposta a les
necessitats reals del territori.
Mantenir la nostra col·laboració dins del
“Servei comunitari” als instituts.
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ALT

Articular el projecte conjunt
amb l’Associació Foto Viva i
el reportatge fotogràfic del
barri.

Durant aquest curs s’ha posat en marxa el projecte “Un barri en
imatges”, tal i com es va plantejar en un inici aquest s’ha portat a
terme amb l’entitat Grup FotoViva.

Mantenir el treball conjunt amb el Grup
FotoViva i ampliar el treball de
col·laboració amb altres entitats del
territori.

Totes dues entitats hem estat part activa en les diferents fases i
activitats del projecte, garantint una col·laboració real amb l’objectiu
de garantir un resultat final de qualitat.

4.4. Activitats Comunitàries
Activitats obertes al Carrer
OBJECTIU

Realitzar les activitats
culturals i tradicionals
obertes al barri:
Castanyada, Caga tió,
Carnaval, Sant Jordi..

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
Seguint la tradició, hem celebrat a l’espai públic la Castanyada, el Tió i el
Carnaval a la Plaça de les Comunitats, just davant del Club. Dites activitats
han estat obertes a la participació del barri on han estat dinamitzades per
l’entitat. En totes tres activitats s’ha fomentat la participació de les famílies
amb la programació de tallers enfocats a elaborar juntament amb els seus
fills/es, familiars, amics...
Creiem però que ens hem de replantejar l’espai de realització de les festes,
ja que situar-nos en la Plaça de les Comunitats limita la participació de les
persones que viuen al voltant. Estem valorant poder traslladar activitat a
altres espais públics del barri on pot haver més afluència d’infants i famílies.

OBJECTIUS DE MILLORA

Traslladar alguna festa
comunitària a un altre espai de la
ciutat per arribar a altres públics
de la ciutat, valorant aquells
espais amb més afluència
d’infants i famílies
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Participar en les Festes
Majors dels barris,
proposant activitats infantils
i juvenils en els diferents
programes de festes.
Mantenir el Festival de
famílies obert a tot el barri
Sanfeliu.

Intercalar activitats en la
Plaça de les comunitats i
en altres indrets del barri
Sanfeliu.

Potenciar la Plaça de les
Comunitats com un espai
de joc, de trobada i de
cohesió social, dinamitzant
activitats i posant els
recursos lúdics que tenim a
l’abast de tothom.

ALT
La nostra implicació, en la preparació i realització de la Festa Major dels
barris, ha estat un any més, molt activa. Hem proposat i planificat diferents
activitats en el marc de la programació de la festa, donant un caire lúdic i
educatiu i dinamitzant l’espai infantil i juvenil: tallers, manualitats, jocs...

Donar continuïtat a la nostra
participació a les Festes majors
dels barris veïns des de la
vessant lúdica i educativa

ALT
Aquest any el festival de famílies es va celebrar a finals del mes de maig a la
Plaça de les Comunitats. Va ser un moment molt especial pels infants i les
famílies, les quals van gaudir de l’espectacle preparat pels seus fills/es. El
festival va tenir de centre d’interès el CINEMA. Els nens, per grups de
diferents edats, van preparar diferents escenificacions segons diferents
gèneres de pel·lícula (musical, infantil, ciència ficció...) amb un decorat
magnífic i un vestuari encara millor.
BAIX
Un dels propòsits d’aquest curs era traslladar alguna de les nostres activitats Intercalar activitats a la Plaça de
a un altre espai que no fos la Plaça de les Comunitats. Aquest curs encara les comunitats i en d’altres indrets
no ho hem assolit, però ens ho tornarem a proposar pel següent
del barri Sanfeliu
ALT
Aquest curs hem potenciat molt l’espai de davant de l’entitat, la Plaça de les
Comunitats. Ha estat un espai més pels nostres infants, joves i famílies, on
han desenvolupat activitats però també on s’han trobat i socialitzat.
Sobretot hem fet molt d’ús durant els espais d’acollida de l’activitat diària (de
16:30h a 17:30h) on hem realitzat diferents activitats i jocs però també durant
el casal d’estiu, on els nens i nenes han gaudit de l’espai per fer activitats a
l’aire lliure. Valorem que tenir aquest espai just davant de l’entitat, és un
privilegi del qual ens hem d’aprofitar i on hem de gaudir.
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Mantenir la planificació i
realització d’activitats
exteriors per donar a
conèixer la nostra tasca i
activitats als infants i joves
dels barris.

ALT
Valorem que realitzar part de la nostra activitat a la plaça, fa visible la tasca
educativa que fem al l’entitat. Ens fa més propers al la població veïna, alhora
que possibilitem la dinamització del barri i la participació dels infants i joves a
través del lleure educatiu.

Llaços. Espai Familiar
OBJECTIU

Consolidar el projecte
Llaços amb una oferta
d’activitats dos matins a la
setmana i una tarda
setmanal

Generar un espai de
prevenció i de millora de
desigualtats socials amb
una proposta d’ activitats
que incideixin en la qualitat
de vida dels infants menors
de 3 anys

GRAU D’ASSOLIMENT

OBJECTIUS DE MILLORA

ALT
Aquest any ha sigut un any important pel projecte Llaços. Hem mantingut els
espais d’intervenció socioeducativa amb dos espais matinals i una tarda.
Pensem que esta estructura ha donat resposta les necessitats de la població
diana; de manera que tant els nens que van a l’Escola Bressol com els que
no han accedit, poden beneficiar-se del servei. Aquest esquema ha estat
adequat i de cara al curs que ve valorem donar-li continuïtat.
ALT
Una de les finalitats del projecte és que l’espai familiar funcioni com un
dispositiu preventiu des de la intervenció amb la petita infància i les seves
famílies, establint un treball educatiu des de l’edat primerenca.
El projecte ha fixat una quota molt reduïda i s’ha coordinat amb els
educadors d’atenció primària i els professionals de Caritas per tal de detectar
infants i famílies que hi puguin participar, arribant així a un sector de la
població amb menys oportunitats d’accés. Aquesta coordinació ha estat clau
per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i generar així un espai inclusiu i
enriquidor.
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Difondre el projecte en les
Escoles Bressol dels barris
i en els recursos adreçats a
la petita infància.

Oferir un espai de suport
educatiu i formatiu a les
famílies.

Establir un projecte comú
amb la Biblioteca que
fomenti el gust per la
lectura així com que els
ajudi a conèixer llibres de
qualitat que els faciliti la
tasca de ser pares i mares

ALT
El projecte ha establert amb l’Escola Bressol del barri de Sanfeliu una
col·laboració on hem treballat conjuntament. Les accions realitzades han
estat:
- Reunió amb famílies de l’escola Bressol per presentar el projecte
- Activitat a l’espai familiar amb famílies i els fills/es. Espai de joc,
manipulació i experimentació
- Visita dels infants de 2-3 anys a l’espai familiar. Activitat dirigida i
ludoteca
ALT
El projecte contempla l’acompanyament a les famílies en el seu rol com a
“pares” i/o “avis”. Una de les vessants que hem treballat és la capacitació i
apoderament dels referents adults, des de la xarxa de suport mutu i
l’orientació dels professionals. Valorem que aquest plantejament és idoni per
possibilitar que les famílies es vinculin i generin sinèrgies que els permetin
donar resposta a inquietuds, dubtes o tots aquells aspectes en relació a la
criança dels seus fills/es.
ALT
Aquest curs s’ha realitzat, en col·laboració amb la Biblioteca Sant Ildefons,
un projecte amb les famílies de l’espai familiar. Ha estat un projecte molt
enriquidor per ambdós recursos; per una banda, les famílies han conegut
millor la Biblioteca i l’han identificat com un espai educatiu on anar amb els
seus fills. Per altra, amb les sessions realitzades del projecte, han aprés
tècniques i recursos que poden posar en pràctica amb els seus fills des de la
lectura, el treball de les emocions...

Donar continuïtat al projecte de
col·laboració entre l’Escola
Bressol “La Casa de la
muntanya”, enfortint el treball
conjunt i sumant esforços per
ampliar els recursos per la petita
infància.

Formalitzar un espai formatiu de
les famílies amb un espai fixe
dintre de l’estructura de l’activitat,
mitjançant “cafès tertúlies”,
debats, assemblees...

Buscar altres entitats i/o recursos
dels barris per crear noves
col·laboracions i/o projectes per
desenvolupar amb la petita
infància.
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MIG
Valorem que les famílies de l’Espai Familiar es poden vincular més la resta
d’activitats i projectes de l’entitat. Cal treballar més aquesta vinculació, fentlos partícips i generant “rols” que puguin assumir segons l’activitat i el seu
nivell de participació.

Potenciar la participació de les
famílies de l’espai familiar en les
activitats comunitàries del centre:
Cagatió, Carnaval, Sant Jordi...

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

OBJECTIUS DE MILLORA

Mantenir l’oferta de
formació i accés dels
diferents recursos i eines
referents a les TIC que
siguin necessaris.

ALT
Ja fa molts anys que el projecte Punt Omnia funciona a l’entitat, amb una
resposta excel·lent i un grau de participació molt alt. Els nombre de tallers i
activitats realitzats s’ha mantingut, així com s’ha innovat amb activitats
extraordinàries i l’impuls de noves formacions TIC segons les propostes i
necessitats dels usuaris.

Aconseguir la implicació i
participació de les famílies
de la petita infància en els
projectes generals de
l’entitat.

Projecte Òmnia

Garantir la universalitat del
projecte, assegurant l’accés
al Punt Òmnia de totes les
persones, grups i col·lectius
que vulguin participar.

ALT
Com en tots els projectes que gestionem, volem garantir la igualtat
d’oportunitat en el seu accés. Ens hem coordinat amb diferents entitats,
associacions i atenció primària per donar a conèixer tot allò que fem per
possibilitar derivacions i l’acompanyament dels usuaris sense que la seva
situació socioeconòmica sigui un impediment.

Generar nous espais innovadors
al projecte on potenciar espais
socials entre els usuaris

Contactar amb entitats,
associacions i altres recursos
dels barris per generar nous
projectes de col·laboració
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Continuar mantenint l'espai
d'Aula Oberta, per tal de
posar a l'abast de la
població un recurs dels dos
barris. Potenciant la seva
participació i diferenciant
els espais d'Aula Oberta
per adults i per a infants.
Mantenir l’espai
d’alfabetització
desenvolupat amb algunes
famílies, fomentant el
coneixement d’altres
llengües utilitzant el recurs
lúdic com a eina
d’aprenentatge.
Posar en marxa l’espai
ANEM per FEINA ofertat
als centres escolars
desenvolupant un
programa adreçat a les
famílies.

ALT
Hem mantingut l’espai d’Aula Oberta en horari de 19h a 20h, com un espai
de lliure accés per socis i no socis. Aquest espai és ben acollit pel barri, tant
pels adults com els infants i joves. Aquest espai s’ha fet servir per accedir a
Internet, reforçar coneixements, fer consultes al dinamitzador, socialitzar-se..
etc

ALT
Aquest any el grup d’alfabetització de les dones d’origen marroquí ha
funcionat dos dies a la setmana; dimarts i dimecres de 15h a 16:30h.
Valorem molt positivament aquest espai, que no té la finalitat només de com
un espai de coneixement de la llengua, sinó també com un espai de
socialització, adaptació i vinculació de les dones. S’ha treballat també altres
aspectes de l’educació dels fills/es amb les dones que han vingut amb els
seus nadons.

ALT
Aquest any s’ha desenvolupat dintre de l’Escola Sant Ildefons el pack
formatiu de l’Anem per feina per les famílies que es troben a l’atur i
necessiten acompanyament i orientació laboral en la recerca de feina,
reforçant les seves capacitats professionals. Ha estat un projecte molt ben
acollit per l’escola i les famílies, les quals han assolit els coneixements de
manera satisfactòria.

Analitzar la demanda del servei
dels nostres usuaris i cercar
recursos econòmics que
possibilitin el seu finançament per
ampliar l’activitat

Donar a conèixer el servei a
altres escoles dels barris per
impulsar l’experiència.
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Serveis
OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Mantenir la gestió del
Menjador Escolar de
l’escola Pablo Neruda

ALT
S’ha mantingut la gestió del Menjador Escolar de l’escola Pablo Neruda.
Destacar l’increment d participació d’aquest dos últims anys.

Mantenir les activitats de
caire extraordinari
sol·licitades per les escoles
dels barris: festa fi de curs,
conta-contes, dinamització
biblioteques escolars,...

MIG

OBJECTIUS DE MILLORA

Des de les escoles s’han realitzat diferents serveis d’activitats
extraordinàries, en la majoria de casos vinculats amb festes culturals Oferir a les escoles l’espai d ela
tradicionals. L’escola Bressol ha visitat la ludoteca i ha realitzat ludoteca per realitzar una activitat
diferents activitats, una d’elles amb les famílies. Aquest últim recurs matinal.
pensem que hauria de ser més visbilitzat per les escoles i poder
utilitzar aquest espai durant el curs.
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5.

OBJECTIU
Consolidar l’ organització i
distribució de
responsabilitats i funcions
de tot l’equip de l’entitat

Potenciar la visió global i el
treball en equip, per
garantir un millor
funcionament.

Fomentar el Pla formatiu de
l’entitat donant resposta a
les necessitats de l’equip, i
alhora a la formació pel
desenvolupament dels
nous projectes.

OBJECTIUS REFERENTS A L’EQUIP EDUCATIU
GRAU D’ASSOLIMENT

ALT
Ha sigut un any molt positiu per l’equip educatiu. L’organització engegada el
darrer any ha donat els seus fruits i ha permès un clima de treball molt bo,
articulant una coordinació sòlida entre els seus membres, els quals han
configurat un engranatge excel·lent que ha possibilitat la complementació i
cohesió de l’equip.
ALT
Hem establert durant tot l’any tres Jornades de treball amb tot l’equip on hem
treballat aspectes generals de l’entitat. En aquest espai de treball s’han
compartit els objectius trimestrals de cada projecte i s’han establert
conjuntament les línies estratègiques del centre en qualitat de millora.
MIG
A nivell individual, s’ha fomentat i facilitat el reciclatge formatiu de l’equip,
participant en diferents espais de treball externs que han generat estats de
reflexió entorn als projectes desenvolupats. Creiem per això, que cal
aprofundir en les necessitats formatives individualment i fer-ne un seguiment
per validar la seva intervenció.
A nivell grupal, es va realitzar una formació de Mediació i resolució de
conflictes on vam aprofundir sobre tècniques entorn aquesta temàtica.
També, s’han creat altres espais de formació interna on s’ha revisat la
metodologia educativa en quant a les intervencions realitzades amb els
infants i les famílies, establint una línia consensuada i incorporant elements
de millora.

OBJECTIUS DE MILLORA

Acompanyar a l’equip en les
seves funcions, dotant-lo
d’autonomia, amb una actitud
d’autocrítica i positivisme

Establir tres Jornades d’equip a
l’any per treballar les línies
estratègiques de l’entitat i
compartir reptes de futur
Incidir en el pla formatiu individual
dels professionals de l’entitat,
aprofundint sobre les seves
necessitats i potenciant
capacitats i aptituds.
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Mantenir els procediments i
mecanismes d’incorporació
de les persones en
pràctiques i voluntàries .

ALT
Dos persones de l’equip han estat les responsables de garantir un bon
seguiment de les persones que arriben a l’entitat per fer voluntariat o bé per
conveni de pràctiques.
Pel voluntariat, s’ha seguit un protocol dissenyat per l’entitat que ha estat
executat amb èxit.
Hem signat conveni de pràctiques amb: fundacions que realitzen el curs de
monitor/a de lleure i un Institut de la ciutat per acollir alumnes en pràctiques
dels CFGS d’Integració social i Animació sociocultural. S’ha fet un seguiment
exhaustiu pel responsable i per l’equip, facilitant la seva adaptació i garantint
un procés d’aprenentatge qualitatiu.

Fomentar el voluntariat en l’entitat
com un eix enriquidor dels
projectes
Ampliar els convenis de
pràctiques amb altres institucions
educatives, establint noves línies
de col·laboració

ALT
Mantenir el compromís i
responsabilitat per part de
l’equip actual, garantint el
bon ambient de treball.
Treballar cap a l’acció
autònoma en el treball des
dels diferents àmbits,
projectes i comissions, de
la mateixa manera que s’ha
d’enfortir la xarxa de
coordinació i participació
entre totes les àrees, per tal
d’augmentar les
responsabilitats i
compromisos de tot l’equip

Dins de l’equip de treball s’ha mantingut un bon clima de treball, treballant
des dels diferents projectes i comissions. S’han consensuat diferents vies de
comunicació que han possibilitat la coresponsabilitat de l’equip, fent partícip a
tothom.
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Consolidar els espais de
Coordinació entre l’equip
educatiu i la persona
referent del Centre obert
pel seguiment dels infants
participants.

Generar una comissió de
treball pels preparatius del
40è. Aniversari.
Informar l’equip sobre les
pòlisses contractades i
sobre els protocols
d’actuació davant de
qualsevol eventualitat, tant
de Responsabilitat Civil i
Accidents com relacionada
amb les instal·lacions.
Assegurar el coneixement
de l’equip educatiu pel que
fa a la informació sanitària
dels infants, mitjançant una
recollida àgil i exhaustiva
d’aquesta informació i el
corresponent traspàs de la
documentació.

ALT
S’han realitzat reunions setmanals de seguiment de casos per abordar-los
conjuntament. Aquests espais de coordinació han estat molt profitosos per
treballar els casos des d’una òptica més global, ampliant la mirada de l’equip
i intervenint mitjançant un treball integral. Les reunions s’han realitzat per
seccions d’edats amb els equips d’atenció directa de petits, mitjans i joves.
ALT
S’ha creat la comissió amb diferents persones que han estat vinculades a
l’entitat durant els 40 anys d’història. La comissió s’ha reunit per pensar el
plantejament de l’aniversari, donant-li forma, definint els diferents actes que
s’executaran el pròxim any.
ALT
S’ha informat a l’equip de les pòlisses contractades i aquesta documentació
ha estat disponibles en tots els dossiers elaborats per cadascuna de les
activitats que s’han realitzat.

Establir espais de treball
mensuals amb els referents
socials del Centre Obert fent un
bon seguiment educatiu dels
casos, fonamentant les bases de
la metodologia de treball
Coordinar la comissió de treball
del 40è, garantint el seu
funcionament i acompanyant les
seves accions

ALT
Des de l’equip de secretaria s ‘han facilitat les fitxes sanitàries dels infants i
joves, així com un quadre resum dels aspectes més destacables.
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6 . OBJECTIUS REFERENTS A L’ÀMBIT D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Infraestructura, Equipaments, Recursos Materials

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Vetllar pel bon
manteniment de la
infraestructura i les
instal·lacions tècniques
dels espais que ocupa
l’entitat, perquè permeti el
desenvolupament de
l’activitat de manera
correcta i segura.

ALT
La infraestructura i la preocupació constant de tenir unes instal·lacions
acondicionades per realitzar l’activitat diària són elements claus en el dia a
dia de l’entitat. Durant aquest anys s’han acabat les obres dels lavabos, la
reparació i acondicionament de la caldera. A més a més, s’han restaurat i
pintat les fustes del hall. Tot plegat, ha donat una imatge nova a l’entitat de
cura i control de les instal.lacions.
El mobiliari i els espais han estat acondicionats i recollits per la realització de
l’activitat i s’ha millorat molt l’ordre en els espais col.lectius i de treball
conjunt.

Dur a terme decoracions
atractives i cridaneres
aprofitant els recursos que
tenim.

ALT
L’equipament ha estat en tot moment decorat amb decoracions atractives i
cridaneres que han fet els espais agradables i confortables. En aquest sentit
destaquem molt en positiu les habilitats creatives de l’equip i la sensibilitat
per tenir els espais ben acondicionats i atractius pels infants i famílies.

OBJECTIUS DE MILLORA

Millorar els aires acondicionats
dels espais de treball dels
monitors/es.
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Continuar amb el treball de
conscienciació vers la
importància de la reducció
de residus, l’aprofitament
dels materials, el reciclatge
i l’estalvi energètic.

Mantenir l’ordre i control de
la sala de material.

Fer un bon ús dels
materials mirant de no
malbaratar-los.

MIG
Cal millorar en el treball de conscienciació i sensibilització per la gestió de
residus en el dia a dia i en les pròpies activitats diàries, fent participes als
infants i joves articulant la metodologia adequada per què sigui possible i
efectiu.

Treballar per la gestió dels
residus amb l’equip educatiu i els
infants i joves

MIG
L’ordre a la sala de material ha estat en funció de l’època del curs i les
activitats a realitzar. En èpoques com el carnaval i les activitats d’estiu hem
tingut més dificultats per mantenir aquesta sala en perfecte estat d’ordre.
Malgrat les èpoques amb major dificultats és un espai que s’autogestiona
amb l’equip educatiu de manera positiva, tenint en compte les seves jornades
i els espais de treball indirecte.

Millorar l’ordre de la sala de
material en les èpoques de major
activitat

ALT
L’equip educatiu és un equip auster que té en compte l’ ús dels materials
mirant de no malbaratar-los. És un equip creatiu i amb altes capacitats per
generar activitats de gran qualitat amb un cost reduït.

ALT
Mantenir la línia oberta amb Enguany s’ha aconseguit novament una donació d’equips informàtics.. S’ha
institucions que ens fan
establert un seguiment periòdic dels ordinadors i del servidor de l’entitat que
donació d’equips
ha assegurat poder treballar amb una major qualitat.
informàtics.

Renovar els equips informàtics
del Programa omnia
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Administració / Secretaria

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

MIG
Consolidar els
procediments i mecanismes
de control i elaboració de la S’ha continuat treballant per l’establiment dels procediments i la coordinació
documentació
entre l’equip de secretaria i d’administració, de forma que l’atenció a les
famílies si les tasques administratives en general avancin en operativitat i
eficiència.
MIG
Garantir una bona atenció a
les famílies proporcionant S’ha millorat els procediments d’inscripció de les famílies a les activitats
tota la informació
d’estiu però encara en aquesta activitat continuem tenir dificultats per la
necessària relacionada
recollida d’informació prèviament a la realització de l’activitat.
amb les activitats i alhora
S’han implementat sistemes àgils i eficients de recollida d’informació de les
assegurar l’intercanvi
famílies, així com de les inscripcions que han facilitat la feina de l’equip
d’informació amb l’àrea
educatiu i l’àrea social.
educativa i social.
Mantenir el bon seguiment i
control d’impagats tenint en
compte l’alt índex de
famílies que paguen a la
finestreta de l’entitat.

OBJECTIUS DE MILLORA

Definir procediments més senzills
per les famílies i per la gestió
administrativa en general.

Posar en marxa amb l’inici de
curs la documentació necessària
per tenir el màxim de
documentació actualitzada,
facilitant d’aquesta forma les
inscripcions d’estiu

ALT
S’ha articulat un procediment de control dels impagats, reduint-se el volum
d’impagats i analitzant cada cas, per tal de facilitar a les famílies el cost i la
participació a les activitats.
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Calendaritzar els processos
relacionats amb
subvencions i licitacions
treballant amb planificació i
previsió.

MIG
S’ha elaborat un calendari per treballar la planificació de les subvencions i
justificacions que ha estat clau en el procés però la dinàmica diària ha
dificultat en molts moments poder treballar amb més planificació. Les
memòries i els projectes han estat distribuïts per tot l’equip coordinador
facilitant d’aquesta forma la feina

Impulsar la revisió i
establiments de criteris pel
que fa a l’arxiu històric.
Mantenir l’orde del’arxiu de
gestió i l’arxiu de recursos
humans
Posar en marxa el nou
arxiu virtual de l’entitat i
implementar els
procediments d’arxiu i
vigència de la
documentació.

ALT
S’ha posat en marxa i s’ha mantingut en ordre tots els arxius a excepció de
l’arxiu històric que resta pendent. S’han resolt els problemes informàtics que
han facilitat la posada en marxa de l’arxiu virtual.

Mantenir i millorar els processos
de
justificació
respecte
al
calendari

ALT
Consolidar els
procediments i mecanismes S’han consolidat els procediments i mecanismes articulats a través de la
articulats a través de la
posada en marxa de la LOPD.
posada en marxa de la
LOPD.( Llei Orgànica de
Protecció de Dades)
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Comunicació

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Difondre totes les activitats
que es realitzin, utilitzant
les escoles com a mitjà de
difusió.

ALT
A través de les escoles i els instituts s’ha realitzat difusió de totes les
activitats i en especial d’aquelles de caire comunitari que han contribuït a una
major participació i a una bona coordinació amb els agents socials i
educatius del barri.

Consolidar el funcionament
de la Comissió de
Comunicació.

Mantenir la incorporació de
les imatges de les activitats
a través del blog com a
eina de comunicació amb
les famílies que permeti en
tot moment conèixer el que
s’està realitzant.

MIG
La comissió de Comunicació continua en procés de consolidació del seu
funcionament . Des d’aquesta comissió s’ha articulat i s’ha realitzat el
seguiment de les estratègies i els canals de comunicacions com l’ús de
xarxes socials i d’altres
BAIX
Fruit de l’elaboració del Pal de Comunicació es va decidir utilitzar la pròpia
web i no el blog com a mitja de comunicació amb les famílies, reduint i
simplificant els canals de comunicació, així com facilitant més entrades a la
web.

OBJECTIUS DE MILLORA

Continuar avançant en la definició
del Pla de Comunicació

Treballar per un nou disseny de
web més dinàmica i fer difusió per
una major visbilització per part d
eles famílies
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Fer del Blog del Punt
Omnia un espai de
participació pels nostres
usuaris on ells mateixos
participin de la visualització
de les diferents activitats
que realitzem al Punt
Òmnia, i alhora facin servir
les eines pròpies d’Internet
2.0.

ALT
S’ha maximitzar el Blog del Punt Omnia, sent una bona eina per tots els
participants d’aquest projecte.

Economia i finançament
OBJECTIU

Millorar la
corresponsabilitat de tot
l’equip en els pressupostos
de les diferents activitats.
Mantenir el nivell de control
de l’economia general de
l’esplai, tant pel que fa al
control pressupostari com
de tresoreria.

GRAU D’ASSOLIMENT

OBJECTIUS DE MILLORA

ALT
S’ha millorat la corresponsabilitat de tot l’equip en els pressupostos de les
diferents activitats, facilitant més informació als responsables de cada
activitat de les despeses a realitzar.

ALT
S’ha continuat treballant per controlar l’economia general, tant pel que fa al
control pressupostari com de tresoreria.
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Treballar per consolidar les
noves fonts d’ingressos
aconseguides així com
buscar-ne de noves.
Vetllar per l’equilibri
pressupostari.
Mantenir i millorar les línies
de tresoreria amb les
entitats financeres.

MIG
Cal continuar treballant per consolidar les noves fonts d’ingressos
aconseguides aquest curs i que ha garantit la participació de més infants a
dificultats socials i econòmiques. així com buscar-ne de noves.

Continuar treballant per la
consolidació de noves fonts
d’ingressos

ALT
S’ha vetllat per l’equilibri pressupostari
ALT
S’han mantingut les línies de tresoreria amb les entitats financeres que ja
teníem.
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EL CLUB EN XIFRES
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1. ELS SOCIS
Nombre de socis i famílies
NOMBRE TOTAL DE SOCIS
(Persones diferents)

662

En aquest apartat es comptabilitzen tots els infants atesos en els diferents projectes
1.2. Organització dels socis per edats

NOM DEL GRUP

EDATS

TOTAL

Espai Familiar

0–2

21

Estels

3–4

46

Xamosos

5-6

110

Sol-Solet

7-8

96

Rebombori

9-10

125

Massagrans

11-12

71

Kon-tiki

<13

143

Adults

+18

50

1.3. Atenció a la diversitat

Participants amb discapacitat
FÍSICA

SENSORIAL

PSÍQUICA

INFANTS

1

2

19

JOVES

1

8

ADULTS

1

1

TOTALS

3

2

28
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1.4. Participants en situació de dificultat social
Participants a les activitats en situació de
dificultat social

384

1.5.- Infants i Joves becats

Número d’infants diferents que han estat becats per a les activitats
NÚM. INFANTS

QUI ATORGA LA BECA
AJUNTAMENT de Cornellà
AJUNTAMENT de L’Hospitalet
Proinfància – Obra social la Caixa

384

Càritas
Fundación Probitas
EDUCO
Ajuda en Acció
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2. LES ACTIVITATS

2.1. Excursions

DATA

LLOC

PARTICIPANTS

Gener 2015

Riu Llobregat

30

3-12

Febrer 2015

Excursió Turó Park

22

3-6

Febrer 2015

Excursió Puiggraciós

28

7-17

Març 2015

Sortida matinal“Foto Viva”

12

12-17

Març 2015

Trobada jove

24

12-17

Abril 2015

Parc Torreblanca

20

3-9

Abril 2015

Penya del Moro St. Feliu

24

3-9

Maig 2015

Vilanova i la Geltrú

33

7-17

Octubre 2015

Font de la Budellera

18

3-9

Novembre 2015

Castell
Begues

21

9-12

Eramprunyà

EDATS
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2.2.Activitats extraordinàries
ACTIVITAT

LLOC

Setmana oberta inici de curs

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

250

Festa del Pilar

Plaça del
Ildefons

180

Castanyada

Plaça de les comunitats

180

Drets dels infants

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

100

Jornada Solidaries L’H

Rbla. Just Oliveres

Setmana de la Solidaritat

Rbla. Marina

Caga tió

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

100

Dijous gras

Plaça de les comunitats

125

Carnestoltes

Plaça de les comunitats

200

Dimecres de cendra

Plaça de les comunitats

125

Sant Jordi

Plaça de les comunitats

80

Festa major
Corpus

de

Cornellà. Plaça del
Ildefons

ASSISTEN.

Mercat

mercat

de

de

Sant

Sant

125

Festa Major Barri Sanfeliu

Plaça de les comunitats

125

Festival de final de curs

Plaça de les comunitats

200

Ludo Oberta

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

20

Espai Lúdic 0-3 anys

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

20

Espai Lúdic Petits

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

20

Espai Lúdic Mitjans

CIJ Sanfeliu – Sant Ildefons

20
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2.3. Activitats de vacances

ACTIVITAT

LLOC

Casal Primavera

CIJ Sanfeliu Sant Ildefons

75

Casal Hivern

CIJ Sanfeliu Sant Ildefons

88

Colònies petits

Batet de la Serra

31

Campament Mitjans

Planoles

40

Campament Joves

Planoles

27

CIJ Sanfeliu Sant Ildefons

253

CIJ Sanfeliu Sant Ildefons

144

Casal d’estiu Juliol
Casal d’estiu Agost

PARTICIPANTS

EDATS
3 a 12
anys
3 a 17
anys
3 a 8 anys
9 a 12
anys
13 a 15
anys
3 a 17
anys
3 a 17
anys
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3. L’EQUIP EDUCATIU

3.1. Número de monitors/es i voluntaris/es
13 Titulacions
monitors/es
Número de Monitors/es

24
7 Titulacions
Directors

Número de Voluntaris

5

Número de persones en pràctiques

10
ESO: 4
Cicle Formatiu Superior :
Integració Social: 1
Animació Sociocultural : 1
Gestió Administrativa: 1
Sanitari:1
Estudiant àmbit social i educatiu: 5

Formació
Grau Pedagogia :2
Grau Educació Social: 1
Grau Periodisme: 1
Grau Educació Infantil : 1
Grau Educació Primària: 2
Grau Logopedia : 1
Grau Educació Especial : 1
Grau Treball Social: 1
Direcció i Administració Empreses: 1
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3.2. Llistat de la formació realitzada
FORMACIÓ

ENTITAT
ORGANITZADORA

PERSONES

18é Fòrum FEDAIA

FEDAIA

2

Erasmus Plus

XEASC

2

Jornada de Bones pràctiques

XEASC

7

Ajuntament de l’Hospitalet

1

Taula Tercer Sector

2

Ajuntament de Cornellà

2

Manipuladors d’Aliments

Assessoria HigienicoSanitària i gestió de
Qualitat

4

Resolució de conflictes

Fundació Pere Tarrés

11

GEFA

23

Lideratge i Innovació social

ESADE

1

Congrés d’infància

Educo

1

Fundació Pere Tarrés

2

Relacions i reproducció amb joves

SEAIA

1

Adolescència i consum de drogues

Fundació EDEX

1

Artteràpia

XEASC

5

Jornada de Salut Mental

FEDAIA

1

Ajuntament Cornellà

3

FEDAIA

5

Formació APS
Com fer
confiança

memòries

que

generin

XIAC

Formació Riscos laborals

Congrés Lleure Socio educatiu

Jornades de Pobresa i exclusió social
Trobada de Centres Oberts
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RECULL DIFUSIONS
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1. Activitats de Vacances

2. Activitats diàries
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3. Activitats Comunitàries
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