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1. VALORACIÓ GENERAL DE CURS
Ens hem enfrontat a un 2016 amb un context difícil, complex. Ens hem trobat a moltes
famílies davant de múltiples dificultats, famílies que demanen ajuda i suport davant
l’educació dels seus fills i filles. Pares i mares, avis i àvies, educadors i educadores
que davant la responsabilitat de garantir el benestar dels menors, demanen
acompanyament. Múltiples són les raons d’aquesta necessitat; situacions
socioeconòmiques desfavorides, relacions familiars difícils, manca d’eines i estratègies
educatives, manca de xarxa social i/o familiar, estrès i crisis produïdes per factors
externs, infants i joves amb dificultats personals, emocionals, d’aprenentatge...
Davant de tot això, el nostre compromís ha estat fer camí amb tots ells i elles. Hem
treballat molt i ens hem esforçat per escoltar cada necessitat, mimar-la i escoltar-la,
per ser bons acompanyants i lluitar plegats i plegades per tal de superar-les.
Aquest 2016 ha estat un any on aquest treball amb les persones ha estat clau. Hem
consolidat fermament el treball individualitzat amb els infants i els joves i hem enfortit
el treball amb les famílies, esdevenint referents socioeducatius en els quals puguin
trobar un alè d’esperança i confiança, potenciant les seves fortaleses i esvaint les
seves debilitats. En tots els nostres projectes socioeducatius hem cuidat aquest tu a tu,
aquest vincle tant important que garanteix que tothom tingui el seu lloc, sempre amb el
suport d’educadors i educadores que creuen en la seva capacitat de canvi com a el
vehicle de la seva millora. Els protocols i processos de derivació, seguiment i
coordinació han estat rigorosament establerts per tal de fer-ho possible.
Per altra banda, aquest treball personal no hagués estat possible sense el treball
comunitari establert amb la resta d’agents socioeducatius del barri en clau de millora i
enfortiment de la xarxa comunitària. La persona, unida a la comunitat, és garantia de la
cohesió social, com l’eix d’unió que avala que els seus ciutadans i ciutadanes disposin
de drets i oportunitats reals, compromesos amb la millora del seu entorn i de les
persones que viuen en ell.
Sanfeliu es caracteritza per ser un barri petit, amb una vida a l’espai públic empobrida,
amb una manca de xarxa comercial i d’equipaments que dificulten la seva dinamització
comunitària com a eix d’intervenció i participació ciutadana. L’envelliment de la
població i la seva ubicació, fronterera entre dos municipis, no contribueix en aquest
aspecte, sinó que el determina com un factor de risc elevat. Esdevé així un barri no
arrelat, amb veïns i veïnes moltes vegades de pas. Amb veïns i veïnes que presenten
problemes d’habitatge que els obliga a canviar d’habitatges als barris confrontants.
Aquest 2016 ha estat un any clau pel treball comunitari. Ha nascut la Xarxa
Socioeducativa Sanfeliu, formada per tots els centres socioeducatius del territori,
persones compromeses amb l’educació d’infants, joves, adults i famílies que conviuen.
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Aquest espai, creat amb la finalitat de compartir, sumar forces i sinèrgies, ha estat un
punt de partida en tot allò que cal millorar i fer en el nostre barri.
A més, el projecte Fem Barri infereix en el barri oferint així, un espai de temps d’oci
alternatiu i socioeducatiu a la via pública de la ciutat. Aquesta acció s’ha portat a terme
a través de la intervenció i la dinamització de la via pública. El projecte que va néixer
amb l’objectiu de planificar i realitzar una intervenció socioeducativa directe amb els
infants i les famílies que passen el seu temps lliure al carrer, ha estat un altre fonament
bàsic que ha possibilitat la millora del territori.
En aquest sentit, la dinamització de la Ludoteca els dissabtes als matins i la
participació conjunta en les activitats tradicionals conjuntament amb la resta d’entitats
del barri han estat accions que han sumat a la intervenció comunitària.
El treball en xarxa és un tret característic de la nostra entitat. A banda de la constitució
de la Xarxa socioeducativa s’ha realitzat un treball quotidià amb les escoles, instituts,
serveis socials... molt proper i coordinat. Les nostres relacions amb l’entorn segueixen
sent un element de treball en xarxa crucial per tal de contribuir en l’acció
complementària i coherent de les nostres intervencions. Volem accentuar sobretot, el
treball efectuat amb serveis socials, el qual s’ha optimitzat, de manera que s’han
pogut efectuar plans de treball familiars conjunts que han permès una intervenció de
qualitat.
Tant l’atenció a la petita infància com amb els joves, ha estat un altre punt rellevant
d’aquest 2016. Créixer i millorar en aquestes etapes evolutives ha estat un altre nucli
dels objectius generals de curs. Establir un treball preventiu amb els infants de 0 a 3
alhora que fer créixer el projecte de Casal Joves han estat dos accions molt rellevants
amb resultats molt positius.
L’Espai Familiar Llaços s’ha consolidat; l’equip educatiu, l’organització i
funcionament han estat alguns dels aspectes forts d’aquest projecte socioeducatiu que
fomenta la parentalitat positiva des de la prevenció i la capacitació. La participació i
implicació de les famílies ha sigut un dels indicadors més visibles de l’èxit d’aquesta
experiència que valorem de gran importància per tal d’ésser un dispositiu preventiu
davant les dificultats a les quals les famílies s’enfronten davant el repte de ser
educands.
Alhora que hem apuntat la nostra mirada a la petita infància, ho hem fet amb els
adolescents i joves que busquen un espai de referència i oci alternatiu. Aquest 2016, la
Nit Jove ha estat una de les activitats fortes del jovent, el qual ha sigut el protagonista
d’aquesta proposta socioeducativa. Ja des de l’any passat, es va proposar una acció
de lleure dirigida als més grans i adaptada als seus interessos. Així, la promoció de
l’oci alternatiu saludable ha estat un gran aliat en les nostres accions juvenils.
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Per últim, no podíem acabar aquesta breu valoració sense recordar la festa del 40è
aniversari. Que amb el lema “ Tu has estat clau “ ha suposat un moment molt
especial per a tots i totes que han estat i som el Club. La commemoració d’una
trajectòria de 40 anys va ser una trobada d’infants, joves, famílies i professionals que
han fet possible que el nostre projecte creixi i es desenvolupi en clau d’educació en
valors i participació comunitària, garantint que el lleure educatiu i l’acció social siguin
eixos de transformació social. L’esdeveniment es va celebrar gràcies a la participació
de moltíssimes persones que han format i formen part d’aquesta gran família, que amb
el seu compromís i creença continuen fent camí amb tots i totes nosaltres.
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2. VALORACIÓ D’OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

OBJECTIU GENERAL 1: ENFORTIR LA DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DEL BARRI SANFELIU, ESDEVENINT UN ESPAI DE
REFERÈNCIA EDUCATIU, CULTURAL I ARTÍSTIC DEL TERRITORI

OBJECTIU

Ser un referent educatiu en
l’àmbit sociocomunitari del
barri

Intensificar les relacions
amb les escoles i instituts

GRAU D’ASSOLIMENT
ALT
Ser referents socioeducatius del barri és un dels pilars bàsics dels nostres
principis educatius. Durant aquest 2016 hem establert relacions transversals
properes amb les diferents representacions en els diferents àmbits d’actuació
(cultural, educació, acció social, salut...) per tal d’establir connexions
relacionals i de crear i mantenir les sinèrgies establertes en clau de millora
del territori.
En quant a la intervenció plantejada, hem mantingut la nostra representació
activament en tots els espais de reflexió, determinació i actuació de
dinamització comunitària. A més, hem estat impulsors de la Xarxa
Socioeducativa Sanfeliu amb el propòsit de promoure actuacions col·lectives
envers la comunitat ciutadana amb garantia de participació i compromís.
ALT
Al 2016 les relacions ja establertes amb les escoles i instituts del barri, s’han
afermat; Escola Pablo Neruda, Escola Sanfeliu, Escola Ausiàs March, Escola

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)

Continuar treballant per la millora
del barri Sanfeliu des d’una
mirada comunitària i des del
treball en xarxa

Afermar les relacions, els
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dels barris

Bressol La Casa de la Muntanya, Institut Apel·les Mestre.
Per una banda, hem mantingut comunicació regular per abordar casos
conjuntament, compartint objectius educatius i observacions en quant a
abordar les dificultats detectades. També s’han realitzat diferents derivacions
pròpiament dels centres educatius al Club Sanfeliu, després de valorar
conjuntament la necessitat d’una intervenció socioeducativa complementària
fóra de l’horari escolar. Per altra, s’han compartit diversos recursos entre els
diferents centres per tal de garantir la suma col·lectiva i crear un projecte de
barri educatiu.

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

ALT
Com ja és tradició, som dinamitzadors de les diferents activitats comunitàries
del barri. Aquestes activitats, de caràcter obert, acullen als infants i les
famílies del barri i es realitzen en l’espai públic, alhora que es promouen els
valors de la cultura catalana. El nivell de participació és molt alt i esdevenen
un espai de trobada ciutadà que fomenta la cohesió social. Moltes d’aquestes
activitats s’organitzen conjuntament amb l’Associació de veïns i la Comissió
de festes del barri.

Participar en les Festes
Majors dels barris,
proposant activitats infantils
i juvenils en els diferents
programes de festes.
Intercalar activitats en la
Plaça de les comunitats i
en altres indrets del barri
Sanfeliu.

ALT
Dintre de la programació proposada per les Festes Majors, el Club Sanfeliu
sempre aporta la dinamització infantil i juvenil amb diferents activitats
lúdicoeducatives. Un any més, hem estat presents en la Festa major de
Sanfeliu i en la de Sant Ildefons, tant en la seva organització, realització i
avaluació.
MIG
El projecte Fem Barri s’ha consolidat i dins de la programació anual, , hem
estat presents en l’espai púbic com a propulsors d’un lleure educatiu i
inclusiu. La participació i la vida comunitària en el barri Sanfeliu és de gran

dispositius de derivacions i
seguiment dels infants, joves i
famílies i l’oferta dels recursos
de lleure.

Mantenir i incrementar les
activitats de caire cultural i festiu
com espais comunitaris i de
cohesió social.

Incorporar major presència
infantil i juvenil en les Festes
Majors dels barris.

Avançar en propostes de lleure
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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.

complexitat, ja que la majoria de veïns i veïnes opten per opcions de lleure
familiar fora del barri. Malgrat això, pensem que aquest projecte facilita que
els infants i famílies s’apropin a gaudir d’un oci familiar en comunitat..
Donades les característiques del barri, valorem de gran importància aquesta
actuació que fomenta la cohesió social i la vida activa del barri.
MIG-ALT
Valorem que la Plaça de les Comunitats és un espai idoni per a què infants,
joves i famílies es trobin i comparteixin moments. La plaça de les Comunitats
és el nucli estratègic del barri es creen moments rics participatius on es
generen relacions veïnals saludables.
Aquest any però, ens hem trobat amb algunes limitacions davant el seu ús
donades les queixes d’alguns veïns i veïnes de la mateixa comunitat del
c/emigrant. Valorem que amb aquestes queixes s’està vulnerant el dret al joc
dels infants en l’ús públic i que cal no cedir a aquesta pressió, no prioritzant
la infància i els seus drets davant dels interessos dels adults.

familiar i inclusiu a l’espai públic.

Fomentar les activitats a l’espai
públic com espais de
convivència i espais de
ciutadania

OBJECTIU GENERAL 2 : POSAR ELS INFANTS, JOVES I FAMÍLIES COM A EIX CENTRAL DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

Afavorir mecanismes que
possibilitin la participació
dels infants i famílies amb

ALT
Un dels nostres principis educatius és el lleure educatiu, com a mitjà
d’aprenentatge social i educatiu on els infants, joves i les famílies trobin un
espai de referència que els hi acompanyi en els seus processos personals.
Garantir que tots els infants i joves tinguin equitativament accés aquest lleure

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)

Mantenir els mecanismes
d’acolliment a infants, joves i
famílies en situació de
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majors dificultats
socioeconòmiques

és un dels nostres fonaments clars. Per això, aquest any novament hem
definit i executat diferents mecanismes de derivació i detecció per tal d’acollir
a perfils més desfavorits que per capacitat pròpia, no poden accedir a les
nostres activitats. Aquest mecanismes s’han construït conjuntament amb
organismes com Càritas, centres educatius, serveis socials...

vulnerabilitat social

Aquests mecanismes potencien accions d’igualtat d’oportunitats a infants,
joves i famílies que possibiliten la seva participació en accions de lleure,
cultural i formatives.
Fomentar la participació
dels infants i les seves
famílies a les activitats
diàries.

ALT
Promoure la participació dels infants, joves i les famílies en el
desenvolupament de l’activitat diària ha estat un objectiu clau. Durant aquest
2016, hem contemplat que els nostres projectes garanteixin la participació
activa en els diferents nivells d’intervenció, incidint en la formació de les
persones i garantint així la participació com un dret fonamental.
A diferent escala, s’han establert estratègies metodològiques que han donat
resposta a aquest objectiu: assembles, consells, bústia de suggeriments,
responsabilitats dintre de l’aula, grups de famílies, enquestes... Destaquem
en aquest sentit, les accions realitzades entorn al 40é. Aniversari, la
Comparsa de Carnaval, els projectes realitzats en el marc del Casal de Joves
i d’altres realitzades en els petits grups de cada edat.

Millorar les eines de
seguiment individualitzat
dels infants

ALT
L’atenció individual de totes les persones ateses durant aquest 2016 ha estat
essencial. Per tal de poder donar una resposta adequada a les necessitats

Continuar construint espais de
participació en les dinàmiques
generals d’entitat i en les
diferents activitats.

Consolidar i treballar per la
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de cadascú, hem generat mecanismes de seguiment amb els referents
socioeducatius. En coordinació amb la resta d’agents, s’han observat i
analitzat les necessitats, alhora que s’han treballat mitjançant objectius
educatius per tal de pal·liar-les.
Per això, hem continuat treballant amb el PEI (Projecte Educatiu
Individualitzat) coma eina metodològica elemental que recull l’anàlisi de
situació inicial, els objectius i estratègies a treballar així com el procés
avaluatiu. També, s’ha fet ús de; graelles d’observacions, coordinacions,
entrevista familiar.. així com s’han efectuat les reunions d’equip necessàries
per abordar els casos individualment amb tots els educadors i educadores.
Facilitar els processos
d’inscripcions i apropament
a les famílies que permetin
una participació més oberta
i flexible. Generant espais
de lleure de lliure accés
pels infants i famílies..

ALT
Des de l’equip d’administració de l’entitat s’ha facilitat l’espai d’inscripcions
amb una disponibilitat horària àmplia i amb procediments senzills i
acompanyats per a què les famílies es puguin informar, assessorar, i
executar les inscripcions a les activitats que els hi interessi. La secretaria ha
romàs oberta de 9h a 14h i de 15:30h a 20h de dilluns a divendres.
Per altra banda, s’han contemplat diferents accions i activitats obertes (portes
obertes, ludoteca els dissabtes al matí, activitats comunitàries, festa 40è...)
que han afavorit que totes les famílies, infants i joves del barri tinguin la
possibilitat de participar i de conèixer-nos.

Mantenir els espais
d’estimulació de la
participació i el compromís
en els infants i joves .

ALT
Un altre dels nostre principis educatius radica en el fonament dels valors i les
competències personals per tal d’ajudar a la persona a créixer en llibertat,
amb respecte a la seva identitat personal, promovent la seva autonomia per
a ésser una persona capaç de prendre decisions per si mateixa en harmonia
a les seves necessitats. Per això, la metodologia per projectes ens permet
treballar per la promoció d’espais que treballin en aquest sentit, espais que

millora de les eines de
seguiment individualitzat dels
infants i joves.

Continuar treballant per la millora
dels processos d’inscripcions i
per la generació d’espais de
participació oberts i puntuals.

Mantenir els espais d’estimulació
de la participació i el compromís
en els infants i joves .
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tenen en compte els interessos i motivacions dels participants i que són
substancials pel nostre projecte educatiu.
Reformar els protocols
existents de derivació amb
el referent de Centre obert
de l’entitat i amb l’Equip de
Serveis socials.

MIG
Durant aquest 2016 hem treballat per definir, conjuntament amb l’equip de
serveis socials, el protocol de detecció, derivació i seguiment dels casos de
centre obert. Aquest procediment està parat per l’Ajuntament de l’Hospitalet i
restem pendents que es pugui construir.
En tot cas, s’ha treballat fermament amb els educadors/es referents de
primària per acollir als infants, joves i les famílies en situació de risc, garantint
la plaça de centre obert amb el treball socioeducatiu de qualitat que
comporta.

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

MIG
Per la nostra entitat, el treball amb les persones és de gran importància. És
per això, que per avançar en els Plans de treball individual s’han elaborat
documents interns de l’entitat que han ajudat a establir els plans de millora
familiars. Aquests, tots han estat elaborats i compartits amb els usuaris, i ens
alguns casos, amb els referents de serveis socials.

Coordinar la intervenció
socioeducativa amb tots els
agents educatius del
territori.

ALT
Els responsables del seguiment educatiu dels infants, joves i les famílies,
contemplen en la seva metodologia de treball, el treball en xarxa com una
pràctica sistemàtica bàsica que garanteix la seva efectivitat. Tota acció
socioeducativa ha estat coordinada amb la resta d’agents professionals que
aborden els casos; referents de serveis socials, centres educatius, CSMIJ,
CDIAP, EAP, EAIA... L’assoliment del treball en xarxa és molt alt, encara que
no sempre es pugui donar amb efectivitat per les dificultats que sorgeixen
alhora de coincidir i trobar espais físics. En tot cas, s’han trobat altres

Avançar en el reconeixement de
centre obert que ens permeti
poder executar els protocols
necessaris i realitzar un treball
socioeducatiu de qualitat.

Consolidar els plans de millora
familiars com una eina de
qualitat i millora en el treball
socioeducatiu.

Mantenir la intervenció
socioeducativa amb tots els
agents educatius del territori.
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maneres de coordinació; correus electrònics, via telefònica...
Generar espais de
participació per i amb les
famílies

ALT
Aquest any hem engegat l’espai setmanal de “Grups de famílies”, un espai
de trobada entre famílies per tal de generar propostes, compartir
experiències, crear projectes, fer vincle i ser un motor d’ajuda mútua.
Aquest espai ha estat un èxit i ha estat molt ben rebut per les pròpies famílies
que han demandat la consolidació d’aquest espai com un espai de trobada i
de construcció col·lectiva. L’espai ha generat relacions positives entre les
famílies, les quals mostren tenir moltes ganes de fer coses juntes i amb els
seus fills/es.

Cercar eines i
procediments que ajudin a
millorar la comunicació amb
les famílies. Mantenir la
recollida dels infants en els
propis locals, com un espai
de visualització de l’activitat
realitzada i de conversa
amb les famílies de forma
més tranquil.la.

ALT
Un dels canvis proposats i efectuats en l’acollida i recollida dels infants és
l’entrada de les famílies. Aquesta pràctica, pensada per apropar a les
famílies al quotidià del centre i facilitar així, la comunicació diària, ha resultat
molt satisfactòria. Valorem que s’han establert relacions més properes amb
l’equip i també entre famílies. També, hem convidat a les famílies a entrar a
les sales de l’activitat, per tal de fer-les partícips de tot allò que es treballa,
mostrant allò realitzat, interactuant amb el grup d’infants i educadors/es.
Un espai clau també ha estat el hall de l’entitat com espai acollidor i espai de
trobada de les famílies. Aquest espai ha estat en tot moment decorat amb
plafons informatius que ens han ajudat a millorar aquesta comunicació
interna.
ALT
Valorem que el servei de Teràpia familiar és un recurs privilegiat del que
disposem. Estem molt satisfets dels processos relacionals i personals que les
famílies han fet i veiem canvis substancials alhora d’establir pautes
educatives, de crear vincles entre pares/mares i fills/es i d’afrontar les

Mantenir la proposta de
Teràpia Familiar a aquelles
famílies que tenen
dificultats en qüestions de
criança i educació dels

Consolidar el Grup de famílies
com un projecte de l’entitat que
s’autoorganitzi amb el suport de
l’equip educatiu

Continuar amb la cerca d’ eines i
procediments que ajudin a
millorar la comunicació amb les
famílies

Consolidar el servei de Teràpia
Familiar
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seus fills/es

dificultats que sorgeixen durant la criança i educació.
Aquest 2016, 10 famílies s’han beneficat del servei i amb èxit, han processat
la seva situació assolint eines que els apoderi davant la seva realitat familiar.

OBJECTIU GENERAL 3 : REFORÇAR ELS PROJECTES I LES ACTIVITATS. CONSOLIDAR I POSAR EN MARXA ELS NOUS
PROJECTES

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

ALT
Hem aconseguit una programació àmplia i complerta, donant resposta a les
diferents necessitats i interessos.
El centre ha articulat activitats i projectes amb una franja horària de matí i
tarda tenint en compte el públic a qui s’adreçava i les seves necessitats.
Totes les activitats i els tallers programats han contemplat una metodologia
per projectes que ha fomentat la participació dels infants, joves i adults, han
sigut variats i adaptant-se a les característiques dels grups i als seus
interessos.
Diàriament, es realitzen una mitjana de 150 usos diaris, aproximant-se als
23.000 usos anuals.
MIG
Continuar treballant amb la
Mantenir una proposta
d’activitats de dilluns a
divendres per totes les
edats:
petita
infància,
infància,
adolescents
i
joves, adults.

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)
Mantenir una proposta
d’activitats de dilluns a divendres
per totes les edats: petita
infància, infància, adolescents i
joves, adults.
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Valorem que l’educació no s’estableix únicament a través de l’equip educatiu
sinó que també existeix entre el grup d’iguals. La metodologia utilitzada s’ha
basat en la metodologia de projectes. El nivell d’implementació i resultats en
els diferents grups ha estat desigual, variant en funció dels projectes, en
funció de les característiques del grup. Les activitats també han comptat amb
els espais – racons que tenien l’objectiu de cridar l’atenció dels infants i
joves, per tal de potenciar el seu ús a partir de la motivació del propi infant i/o
jove. Aquests, han estat preparats amb recursos i materials concrets pensats
a partir de les dinàmiques i interessos del propi grup. Els recursos proposats
per l’equip ha tingut la intencionalitat d’apropar als infants i joves a la cultura i
el creixement personal. L’educació a l’esplai i al casal jove és activa, de la
pràctica a la teoria, a través de l’experimentació i la lliure circulació pels
racons, per tal de crear motivació, curiositat d’aprendre i relacions socials
positives. Per altra banda, l’assemblea ha estat el nostre mitjà de
comunicació i presa de decisions en grup. Aquest és un espai lliure i els
infants participen de forma voluntària. Entenem l’assemblea com a espai
d’informació, de reflexió, de creació i de comunicació, és un espai
d’adquisició de compromisos individuals i col·lectius i una eina per generar
activitats i/o projectes.
ALT
Mantenir el projecte de
Millora d’Èxit Escolar en el Aquest any el projecte de suport escolar, millorem l’èxit escolar, ha funcionat
marc de les activitats satisfactòriament. Un any més, hem atès a infants i joves amb l’objectiu
diàries
d’acompanyar-los en els seus processos d’aprenentatges escolars, enfortint
els seus hàbits d’estudi i millorant les seves dificultats formatives. El projecte,
encabit de dilluns a divendres i organitzat per grups d’edat, s’ha realitzat
conjuntament amb els centres educatius, en coordinació als tutors/es
referents i paral·lelament amb les famílies. Destaquem que alguns dels seus
participants han millorat el seu rendiment però sobretot ha destacat l’activitat
per l’adquisició d’una major motivació per les tasques escolars i/o un
proposta de metodologia de
treball
per
projectes
engegada
edicions
anteriors,
a
partir
d’assemblees que facilitin
la participació directa dels
infants i joves

Millorar la implementació de la
metodologia dels projectes i les
metodologies participatives

Ampliar l’oferta del projecte de
Millora d’Èxit Escolar en el marc
de les activitats diàries.
Consolidar l’espai de deures com
uns espai tranquil i dotat dels
recursos adients
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augment en l’autoestima dels participants.
Paral·lelament, tots els socis/es han comptat amb un espai de deures previ a
la realització de les activitats que ha permès a molts infants i joves poder
disposar d’un espai tranquil i adequat per fer les tasques escolars i utilitzar
diferents eines tecnològiques ( ordinadors, connexió internet,.. ) com a suport
a les tasques.
BAIX
Fomentar els projectes amb
Metodologia d’aprenentatge Els projectes d’Aprenentatge i Servei, i la seva metodologia, esta molt
i
servei
als
grups instaurada amb els joves i el Casal de Joves i durant aquest curs no ha estat
d’Educació primària.
possible començar a implementar algunes experiències amb els infants
d’Educació primària, concretament amb els de cicle superior. Valorem que
per fer –se possible és necessari avançar més amb la metodologia de
projectes, la capacitat organitzativa i la constància són elements claus per
poder fer aquest segon pas.
MIG/BAIX
Fomentar l’ús de la llengua
catalana en les relacions Els infants i joves presenten molts problemes per expressar-se en català,
entre iguals.
relacionant-se i jugant majoritàriament en castellà, i traslladant aquesta
dinàmica també dins l’equip educatiu que malgrat ser catalanoparlant passen
a un registre diferent i instaurant-se unes relacions majoritàriament en
castellà malgrat que totes les comunicacions escrites es realitzin en català.
ALT
Recuperar les tradicions i
cultures catalanes com a Moltes de les activitats extraordinàries que es realitzen al carrer tenen com a
tret d’identitat, potenciant el eix principal una festa tradicional, com és el cas del Carnestoltes, la
seu coneixement i la seva Castanyada, la Nit de Por, el Caga tió i el Sant Jordi. Aquestes festivitats
estima.
estan consolidades en els calendaris anuals de l’entitat. En aquests últims
anys, s’ha treballat per donar a conèixer la tradició de la festivitat, els seus
orígens,.. amb la població adulta estrangera.

Avançar en la implementació de
la metodologia dels projectes en
cada grup d’edat.

Fomentar l’ús de la llengua
catalana en les relacions entre
iguals.

Mantenir
les
activitats
extraordinàries vinculades a les
tradicions i cultures catalanes
potenciant el seu coneixement.
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ALT
Estimar una programació
els dissabtes dirigida a Aquest 2016 hem disposat d’una programació molt àmplia, dirigida als
diferents públics i amb diferents públics d’actuació; petita infància, petits, mitjans, joves, famílies i la
accions concretes amb la comunitat. Hem alternat activitats com:
finalitat
de
fomentar
 Espai lúdic i el Fem barri; obert a tothom, com a dinamització
l’educació en el lleure en
comunitària
família, la dinamització
 Excursions i matinals per grups; fomentant l’oci del cap de setmana,
comunitària i la promoció
l’apropament a la natura, activitats de cohesió de grup...
de la cultura en els barris.
 Activitats comunitàries; obertes a tothom, fomentant les tradicions
populars i la cultura catalana
 Activitats en família; sortides per a fomentar l’oci familiar i les
relacions intrafamiliars.
Tot plegat, ha esdevingut una programació complerta i complementària.

Equilibrar
l’oferta
d’activitats en l’Espai lúdic
segons
l’anàlisi
de
necessitat dels projectes
per als barris i els usuaris.

MIG-ALT
L’Espai lúdic és un projecte adreçat als infants i famílies dels barris que
promou la participació i vinculació de les persones a partir del joc com una
eina d’aprenentatge i transformació social. Aquest projecte, obert als barris
veïnals, ofereix una alternativa lúdica i educativa a la població infantil durant
els caps de setmana, esdevenint així un espai de referència i trobada on
gaudir i aprendre.
Aquest 2016, hem programat diferents activitats d’Espai lúdic, dirigides a tres
públics diferents:
- Petits Infància
- Petits
- Mitjans
Per als més menuts i les seves famílies, valorem que és una activitat ideal i
la resposta ha estat molt favorable. En canvi, per als mitjans (8-12 anys)
valorem que l’oferta lúdica no és tan atractiva i s’ha de dotar de majors

Mantenir el format de les
programacions de dissabtes
vinculats a l’acció comunitària.

Fomentar l’Espai lúdic . Dotar
aquest espai de més recursos
per infants de 9 a 12 anys.
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recursos per aquesta edat aquest espai. Estimem que cal promoure l’espai
lúdic en edats més primerenques, com un espai de joc i aprenentatge lúdic.
ALT
Enguany, ha estat un any favorable en aquest sentit, s’ha aconseguit un ajut
econòmic que ha permès a molts infants i joves participar en aquestes
activitats. En les activitats de primavera s’ha reduït el cost de les activitats i a
l’hivern s’ha pogut realitzar una estada a la neu per un preu molt simbòlic que
ha facilitat que molts infants i joves poguessin gaudir d’aquesta experiència.
El Casal de Setembre no s’ha realitzat, degut a una baixa demanda i que les
famílies amb més necessitats ja havien tingut una oferta continuada de juliol i
agost..
ALT
Realitzar una proposta
d’estiu
assumible Aquest 2016, hem continuat mantenint la proposta econòmica dels darrers
econòmicament per les anys, ja que valorem que és adequada per a la oferta lúdicoeducativa
famílies.
realitzada, i adaptada al perfil atès.
A banda dels preus fixats, hem cercat vies de finançament que ajudin a les
famílies ateses més desfavorides a participar durant aquest període de
vacances escolars.
Continuar cercant vies de
finançament
i
realitzar
propostes d’activitats que
permetin
una
major
participació a les activitats
d’Hivern ,
Primavera i
Setembre.

ALT
Consolidar els projectes del
Casal de Joves i fidelitzar El funcionament del casal de joves aquest curs ha estat molt positiu, s’ha
als joves participants.
consolidat la dinàmica i els participants. El nombre de participants de joves
d’edats compreses entre els 16-18 anys s’ha incrementat i consolidat
permetent la divisió per grups i la realització de propostes més adequades a
cada grup d’edat.
S’ha generat un sistema de recollida d’interessos i de propostes que han
ajudat a la construcció de la planificació trimestral, aconseguint d’aquesta
forma major constància i compromís per part dels joves.

Cercar vies de finançament i
realitzar propostes d’activitats
que
permetin
una
major
participació a les activitats
d’Hivern , Primavera.

Mantenir la proposta econòmica
a les famílies per les activitats
d’estiu, facilitant la seva
participació.

Fidelitzar els joves participants

18

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2016

Mantenir
els
projectes
d’Aprenentatge i Servei
impulsats amb els joves
dels INS del territori: Ma.
Aurèlia Capmany, Esteve
Terrades
i
l’Apel.les
Mestres
Ampliar l’oferta d’activitats
de dos matins a la setmana
i una tarda setmanal a
partir de les necessitats i
demandes realitzades per
les famílies a l’Espai
Familiar –Llaços .

Les assembles i els Espais oberts han estat espais que han ajudat a la
generació de dinàmiques participatives, on els/les joves han pogut manifestar
les seves necessitats i els seus interessos, també han estat espais
generadors de projectes i sensibilització entorn al compromís social i la
justícia social.
S’han generat activitats obertes al barri des del grup de joves a través de les
nits Joves, amb propostes sorgides pels propis joves.
Continuem treballant per la incorporació dels joves en les activitats de les
Festes majors, amb una major oferta d’activitats autogestionades pels propis
joves.
ALT
S’han mantingut els projectes d’Aprenentatge i Servei en els centres de
secundària: Ma. Aurèlia Capmany, Esteve Terrades. Continuem en el procés
de treballar amb l’INS Apelles Mestres, amb el qual s’ha iniciat una relació
amb un nou referent que pot ajudar a la concreció d’un projecte amb aquest
institut. La Xarxa socioeducativa Sanfeliu també pot ajudar a aquesta
concreció.
ALT
Llaços és un projecte que atén a famílies amb infants de 0 a 3 anys,
promovent la parentalitat positiva i incidint en el treball preventiu i
d’estimulació en edats primerenques.
L’acollida del projecte ha estat satisfactòria, un any més. El projecte ha
continuat funcionant dos matins i una tarda, davant la demanda de les
famílies de l’ampliació d’una tarda més.
S’han planificat diferents activitats d’experimentació, creació, psicomotrius
així com d’altres formatives i d’assessorament per les famílies.
Des d’aquest espai, s’ha donat continuïtat al projecte de col·laboració entre
l’Escola Bressol “ La casa de la Muntanya “, enfortint el treball conjunt i

Incentivar i motivar projectes
conjunts d’APS amb l’institut
Apelles Mestres.

Analitzar la viabilitat d’espais per
ampliar l’oferta de tardes per
aquesta edat.
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sumant esforços per ampliar els recursos per la petita infància. Aquesta
col·laboració ha estat molt positiva, i ha generat d’altres accions col·lectives
durant l’any.
S’ha incrementat la participació de les famílies de la petita infància en els
projectes generals de l’entitat i en les activitats comunitàries del centre:
Cagatió, Carnaval, Sant Jordi,...
Mantenir
l’oferta
de
formació i accés dels
diferents recursos i eines
referents a les TIC que
siguin
necessaris
mitjançant
el
Projecte
Omnia

ALT
El projecte Òmnia aporta tres línies de treball amb els adults a l’entitat;
aprenentatge, inserció i treball comunitari. Pels infants i joves, contempla
l’assoliment de capacitats formatives entorn a l’educació tecnològica,
enriquint la nostra programació diària amb projectes més innovadors i de
caràcter comunitari i intergeneracional.
Un any més, els seus resultats són mols satisfactoris. Aquest 2016 els joves
han fet un projecte de ràdio i els més petits, han creat la cançó del 40è
aniversari, així com han realitzat altres projectes d’experiments, cuina, la
creació d’un blog.. etc

Mantenir l’oferta de formació i
accés dels diferents recursos i
eines referents a les TIC que
siguin necessaris mitjançant el
Projecte Omnia

ALT
Mantenir els Serveis que
els
Serveis
actualment es gestionen
Hem mantingut els serveis de menjador, ludoteca i d’altres que gestionem. Mantenir
Tots amb un grau d’assoliment alt dels seus objectius educatius plantejats actualment es gestionen
per aquest 2016. Durant aquest any, s’ha incorporat un servei més vinculat
amb els joves i la seva alimentació.

que
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OBJECTIU GENERAL 4 : AVANÇAR EN LES COORDINACIONS I EL TREBALL DIARI DE L’EQUIP EDUCATIU PER UNA MILLOR
QUALITAT EN ELS PROCESSOS I EFICIÈNCIA

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)

Establir coordinacions de
l’equip educatiu per abordar
el seguiment individualitzat
dels infants així com un
seguiment dels grups
d’edat, fent revisió de les
dificultats que ens trobem i
construint conjuntament
pautes d’actuació
educatives.

ALT
Setmanalment s’han establert reunions d’equip, tant per petits, mitjans com
Mantenir les diferents
joves. En aquestes coordinacions han estat tots els educadors/es de cada
coordinacions
de l’equip educatiu
franja d’edat, per tal de construir conjuntament les pautes educatives amb els
iniciades aquest curs
infants i joves. En aquest espai, s’han treballat les dificultats que sorgeixen
del grup, i s’han creat propostes de millora per tal d’atendre qualitativament
les necessitats de cadascú, a nivell individual i grupal.
Valorem molt positivament aquest espai que permet una atenció adequada
per cada infant, així com una intervenció socioeducativa acurada i coherent
entre tot l’equip.

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.

ALT
Amb els infants de Centre Obert es fa un treball intensiu preventiu mitjançant
un seguiment educatiu que garanteix l’educador/a de referència. Aquest Mantenir reunions mensuals amb
els referents socials per
professional, realitza un PEI que acorda amb l’equip, compartint els objectius
l’abordatge dels casos
a treballar amb cadascú. Alhora, fa un treball familiar i en xarxa, establint un
pla de treball que permet millorar les necessitats i mancances presentades.
Els espais amb l’equip de centre obert és un espai molt necessari per tal de
revisar les places, la metodologia i les accions comunitàries d’aquest
projecte.
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Acompanyar a l’equip en
les seves funcions, dotantlo d’autonomia, amb una
actitud d’autocrítica i
positivisme.

ALT
Aquest any valorem que l’equip educatiu s’ha estabilitzat i això, ha permès
una cohesió de treball molt positiva. Per una banda, a nivell conjunt s’ha
detectat una bona complementarietat de les funcions (referents de grups,
referents socials, coordinadors...) amb una bona comunicació de la tasca
realitzada. Tot això ha estat possible gràcies a un bon treball individual,
responsable i compromès per part de tothom.

Establir tres jornades de
treball d’ equip per abordar
les línies estratègiques de
l’entitat , els reptes de futur
i les reflexions de la
pràctica quotidiana.

ALT
S’han realitzat 4 jornades de treball; l’inicial de curs i les avaluacions
trimestrals. En totes, han participat tot l’equip educatiu de l’entitat. Han estat
estructurades de manera participativa, permetent un treball compartit i
construït per tothom.
Cada projecte ha funcionat per objectius educatius, acords als generals de
l’entitat. Aquests han estat marcats per cada equip i compartits amb la resta.
Han estat espais col·lectius per abordar els reptes de futur de l’entitat així
com d’altres temes d’interès general.

Incidir en el Pla Formatiu
Individual dels
professionals de l’entitat,
aprofundint sobre les seves
necessitats i potenciant
capacitats i aptituds.
Fomentar el voluntariat en
l’entitat com un eix
enriquidor dels projectes

ALT
Aquest 2016 s’ha definit el Pla Formatiu de l’entitat amb l’objectiu de
fomentar la formació continuada de l’equip, adequant-la a les necessitats de
cadascú així com les dels nostres projectes socioeducatius. Aquest Pla ha
estat creat amb la finalitat de què tothom tingui accés a la formació del seu
àmbit d’actuació, incidint en la millora de la nostra tasca socioeducativa.
ALT
El voluntariat és un programa del nostre projecte educatiu que l’enriqueix i el
dota de solidaritat i implicació.
Aquest 2016 hem continuat treballant per tal d’aconseguir voluntaris/es que o
bé de forma puntual o continuada, vulguin col·laborar amb nosaltres a partir

Continuar avançar en
l’acompanyament de l’equip cap
a una major autonomia i treball
en equip.

Realitzar tres jornades anuals
amb caràcter formatiu i com
espai de programació i valoració
general.

Dotar de continguts i accions el
Pla Formatiu dissenyat.

Fomentar el voluntariat en
l’entitat com un eix enriquidor
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de la seva motivació, experiència i temps. Valorem que cal continuar captant
persones que de forma desinteressada, vulguin formar part de l’entitat.
Mantenir el voluntariat molt
qualificat incorporat aquest
curs en diferents projectes :
psicòleg amb la supervisió
de casos, la mediadora per
la resolució de conflictes de
s d’una vessant pacífica,
l’educadora infantil per
l’espai familiar i el gestor
cultural per la preparació de
les activitats comunitàries.

ALT
A part del programa del Voluntariat, aquest 2016 hem comptat amb d’altres
professionals externs que a partir de la seva col·laboració, hem dotat els
nostres projectes de noves eines metodològiques que han aportat qualitat.
Volem destacar, per una banda, la figura del psicòleg en la supervisió de
casos (reunits un cop al mes). En aquest espai hem:
- Construcció de casos. Seguiment individualitzat i definició de treball
conjunt
- Assessorament personal i de grup, en la metodologia de treball
Per altra banda, hem iniciat un projecte de mediació i resolució de conflictes
amb la supervisió d’una professional. El projecte, està en procés de definició
amb una comissió de treball que es reuneix un cop al mes.

dels projectes.

Mantenir el voluntariat molt
qualificat incorporat aquest curs
en diferents projectes : psicòleg
amb la supervisió de casos, la
mediadora per la resolució de
conflictes de s d’una vessant
pacífica, l’educadora infantil per
l’espai familiar i el gestor cultural
per la preparació de les activitats
comunitàries.

Aquestes col·laboracions continuaran al 2017, de manera que han possibilitat
la creació de dos programes transversals als projectes de l’entitat.
Ampliar els convenis de
pràctiques amb altres
institucions educatives,
establint noves línies de
col·laboració.

ALT
Aquest 2016 hem engegat noves relacions amb les facultats de Pedagogia
de l’Universitat de Barcelona i de la Pere Tarrés en quant a ser centre de
Pràctiques dels Graus d’Educació social. Aquesta col·laboració
s’implementarà en el 2017.

Realitzar convenis de pràctiques
amb altres institucions
educatives, establint noves línies
de col·laboració : UAB, Fundació
Pere Tarrés –Universitat Ramon
Llull

23

Memòria CIJ Sanfeliu - Sant Ildefons 2016

Establir una bona
coordinació entre l’àrea
social, l’àrea
d’administració i l’equip
educatiu en tot el que fa
referència als ajuts.

ALT
Amb la gestió dels ajuts econòmics interns de l’entitat així com els gestionats
per altres organitzacions (serveis socials, caritas..) hem definit procediments
que faciliten la coordinació entre els departaments de l’entitat que en fan el
seguiment. Aquest procediment ha afavorit una bona gestió d’aquests.

MIG-ALT
Per tal de tenir una bona planificació i gestió dels projectes, hem
calendaritzat les accions dutes a terme. Aquesta organització ha facilitat molt
la previsió, garantint una execució acurada i complint les expectatives
inicials.
En referència a les activitats d’estiu detectem que degut al nombre de
participants cal reflexionar sobre aspectes organitzatius, tipus d’activitats i
calendaris que s’adeqüin més a la participació actual en aquest tipus
d’activitat .
ALT
Mantenir el compromís i
responsabilitat per part de La cura de l’equip ha estat un dels aspectes a treballar aquest any. Els
l’equip actual, garantint el darrers anys s’havien produït canvis estructurals i de funcions que havien
bon ambient de treball.
generat poca cohesió d’equip. Els espais de treball generats, tant per grups
d’edat com els generals, així com les jornades d’equip i les formacions, han
afavorit un bon clima, potenciant les relacions entre els professionals i que
aquestes siguin òptimes i afectin positivament a la tasca socioeducativa
quotidiana.
Definir un calendari de
treball per a cadascuna de
les activitats, i sobretot amb
els activitats de vacances
de l’estiu

ALT
Treballar cap a l’acció
autònoma en el treball des Aquest 2016 hem continuïtat treballant mitjançant comissions de treball en
dels
diferents
àmbits, quant a les accions comunitàries i d’altres projectes transversals (famílies, el

Consolidar els procediments de
coordinació entre les diferents
àrees: educatives, administració i
secretària en la gestió dels ajuts
econòmics.

Definir una nova organització de
les activitats d’estiu que s’adapti
millor al volum de participants de
l’activitat.

Mantenir el compromís i
responsabilitat per part de l’equip
actual, garantint el bon ambient
de treball.

Treballar pel

foment de la
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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.

de
l’equip
de mediació...). Aquesta manera de treballar ens ha ajudat a fomentar la coresponsabilitat
i
establir
coresponsabilitat de l’equip educatiu, establint responsabilitats comunes i educatiu
responsabilitats comunes.
repartint funcions.
Per una banda, hem fomentat l’autonomia i per altra, hem enfortit la xarxa
educativa del centre.

OBJECTIU GENERAL 5 : MANTENIR LES RELACIONS INSTITUCIONALS I CONSOLIDAR LA BONA IMATGE DE L’ENTITAT

OBJECTIU

GRAU D’ASSOLIMENT

ALT
Coordinar la intervenció
socioeducativa
El treball en xarxa és una línia metodològica fonamental del nostre projecte
educatiu. Coordinar la intervenció amb els infants, joves i les famílies forma
part de la nostra forma d’entendre la intervenció.
Hem establert reunions de seguiment amb les escoles i instituts, serveis
socials, caritas, psicòlegs/es, EAP, Terapeuta familiar... garantint que el
treball realitzat tingui una mirada comuna i sigui construït en clau de millora.

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)

Coordinar la intervenció
socioeducativa amb tots els
agents implicats

ALT
Mantenir les relacions amb
la Regidoria de Districte, S’han mantingut unes bones relacions amb la Regidoria de Districte, i la
Regidoria
de
Cultura, Regidoria de Cultura, al llarg d’aquest curs. Des d’aquestes i des d’Alcaldia Mantenir les relacions amb la
Benestar
i
Família, s’ha donat recolzament a totes les activitats organitzades amb motiu d ela Regidoria de Districte i la
Regidoria de Cultura, Benestar i
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Cooperació de l’Ajuntament celebració del 40é. Aniversari. Les relacions amb l’àrea de Benestar i Família
de l’Hospitalet
han avançat respecte als ajuts de les activitats d’estiu però continuen
condicionades pel reconeixement del Centre Obert de l’entitat i l’articulació
dels protocols pertinents.
Durant l’any, s’ha participat en les reunions de Consell de Districte.
S’ha tingut una relació fluida, constant i eficient amb la Regidoria de Cultura.
Mantenir
les
relacions
establertes
amb
les
diferents
Direccions
Generals del Departament
de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya , i
de les quals depenen els
nostres projectes.

ALT
S’han mantingut les relacions amb les diferents Direccions Generals del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies . Molts dels projectes que
actualment està realitzant l’entitat han estat compartits i presentats als
responsables de les diferents Direccions Generals del Departament.
Igualment, s’ha mantingut una relació fluida, constant i eficient amb els
responsables tècnics de les justificacions i les subvencions que han estat un
suport a l’equip d’administració de l’entitat.

ALT
Mantenir el finançament
dels projectes mitjançant S’ha mantingut el finançament i la línia de relació amb la Diputació de
l’Àrea d’Atenció a les Barcelona en relació als projectes del Casal de Joves.
Persones de la Diputació
de Barcelona

ALT
Mantenir la presència i la
implicació en el Consell de S’ha mantingut la presència i la participació activa de l’entitat en els diferents
l’Esplai de L’Hospitalet
actes i reunions convocats pel Consell. S’ha donat suport a l’Observatori de
la infància de L’Hospitalet, dinamitzant la Xarxa d’Observadors de Proximitat i
col·laborant en el 1er estudi realitzat : "Usos del temps lliure entre els infants i

Família de
l’Hospitalet

l’Ajuntament

de

Mantenir
les
relacions
establertes amb les diferents
Direccions
Generals
del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya , i de
les quals depenen els nostres
projectes.
Mantenir el finançament dels
projectes
mitjançant
l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona

Ser membres actius del Consell
de l’Esplai de L’Hospitalet
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joves de L'Hospitalet de Llobregat".
Diferents membres de l’equip educatiu han participat de forma activa en la
preparació de la Trobada Jove .

ALT
Participar en la Xarxa
d’Entitats d’Acció Social i S’ha participat activament en la construcció de la XEASC i en tots els òrgans
Comunitària (XEASC)
de participació que s’han establert. Aquesta xarxa és molt jove i ha estat un
any de construcció i treball conjunt amb la resta d’entitats que hi formen part.
Un aspecte important ha estat la participació de les Jornades d’intercanvi i
formatives que des d’aquesta Xarxa s’organitzen anualment. Enguany, s’han
realitzat diferents trobades de coordinació per temes de les activitats de
vacances i per les activitats dels Casals de Joves.
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.

ALT
Hem participat regularment a la comissió de Centres Oberts impulsada per la
FEDAIA, com a membre actiu a les propostes plantejades. Concretament
hem estat a la definició i realització de la Jornada formativa organitzada.
També, hem assistit a l’Assemblea general, al Fòrum FEDAIA i a la festa
d’aniversari i hem sigut membres de l’estudi realitzat amb Jaume Funes i la
Diputació de Barcelona sobre la intervenció amb joves.
ALT
S’ha treballat conjuntament amb Educo, Càritas, Ajuda en Acció , Probitas i
l’Obra social La Caixa pels projectes d’activitats d’estiu. Un total de 140
infants han pogut participar de les activitats d’estiu mitjançant aquestes
col·laboracions. Les aportacions rebudes s’han justificat amb la presentació
de les memòries de l’activitat i la memòria econòmica.

Ser membres actius de la Xarxa
d’Entitats d’Acció Social i
Comunitària (XEASC)

Ser membres actius
de la FEDAIA i participar de les
accions formatives.

Mantenir les relacions i el suport
de les organitzacions que donen
suport a les famílies en les
activitats d’estiu
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Mantenir les relacions del
Programa Proinfància de
l’Obra Social La Caixa per
les activitats d’estiu.
Assegurar els procediments
i mecanismes de sol·licitud
de les famílies i els
requisits necessaris per
poder realitzar l’activitat.

ALT
S’han mantingut les relacions amb els representants de l’Obra Social. S’han
consolidat els procediments engegats ja el curs passat per poder sol·licitar
els ajuts i s’ha coordinat totes les sol·licituds i les entrevistes amb les famílies
amb els Equips d’Atenció Bàsica de Serveis Socials.

Mantenir les relacions i el suport
del Programa Proinfància de
l’Obra Social La Caixa per les
activitats d’estiu.

OBJECTIU GENERAL 6 : ASSEGURAR LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE I VETLLAR PEL MANTENIMENT ,
INFRAESTRUCTURA I GESTIÓ DE L’ENTITAT

OBJECTIU
Vetllar pel bon
manteniment de la
infraestructura i les
instal·lacions tècniques
dels espais que ocupa
l’entitat. Millorar els aires
acondicionats dels espais
de treball com la sala de
monitors/es i
secretaria/administració.

GRAU D’ASSOLIMENT
MIG/ALT
Els espais i el seu estat són de gran importància dins del projecte educatiu.
Durant el curs es dediquen molts esforços per aconseguir un espais
agradables, acollidors i que estiguin en perfectes condicions higièniques i de
seguretat. Enguany, es tenia previst millorar els espais de treball de l’equip
d’administració i l’equip educatiu. Finalment, només s’ha donat resposta a la
sala d’educadors/es per considerar-la prioritària i la resta d’espais s’han
previst pel curs vinent.
Enguany, s’ha culminat la fase de pintura iniciada fa dos cursos i s’han pintat
els espais de les activitats/tallers i els armaris.

OBJECTIUS DE MILLORA
(si en calen)

Vetllar pel bon manteniment de
la infraestructura i les
instal·lacions tècniques dels
espais que ocupa l’entitat.
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Consolidar el funcionament
de la Comissió de
Comunicació. Continuar
avançant en la definició del
Pla de Comunicació

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

Vetllar per l’acompliment de
normativa en matèria d’
Assegurances / sanitat /
Seguretat

Vetllar per tenir uns bons
Equips informàtics que
ajudin a la feina diària

ALT
S’ha articulat el funcionament de la Comissió de Comunicació, amb reunions
bimensuals, amb un calendari establert de les accions de difusió i amb
l’elaboració del Pla de comunicació que es troba actualment en fase de
finalització.
S’han publicat els butlletins previstos i s’ha realitzat la Memòria anual
prevista. Igualment, s’ha fet el canvi de web i s’ha iniciat el debat sobre la
imatge i el nom de l’entitat.
MIG/BAIX
La gestió administrativa i els procediments del programa de socis continua
sent un element de millora. Poder donar cobertura a les normatives
reguladores, tenir tota la documentació necessària i generar procediments
senzills per les famílies i àgils i operatius per les inscripcions de moment no
són compatibles. S’han realitzat algunes millores que han ajudat a sistemes
més àgils i operatius. Actualment, estem en procés de cercar d’altres
ALT
La normativa en matèria d’assegurances ha quedat coberta amb la
contractació de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil, d’accidents
i de locals. Aquestes pòlisses han estat realitzades segons marca la
normativa.
S’han realitzat controls periòdics de desratització i plagues amb l’empresa
Ecogest . Enguany, també s’han realitzat controls periòdics de salmonel.la.
Els equips de professionals han realitzat la formació anual de prevenció de
riscos i les revisions mèdiques pertinents a les persones que l’han sol·licitat.
Els extintors han estats revisats, així com les indicacions de sortida
d’emergència.
ALT
S’ha contractat un servei extern per la supervisió i el manteniment de tot
l’equip informàtic. els equips d’usos professionals, els ordinadors del projecte
d’Omnia, els ordinadors pel tallers de reforç educatiu requerien d’un servei

Posar en marxa el Pla de
Comunicació .

Aconseguir un programa de
socis que s’adapti millor a les
necessitats de l’entitat

Vetllar per l’acompliment de
normativa en matèria d’
Assegurances / sanitat /
Seguretat

Vetllar per tenir uns bons Equips
informàtics que ajudin a la feina
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amb qualitat que pogués garantir uns equips amb plenes garanties de
funcionament. Enguany, no hem rebut cap donació d’equips informàtics.
Vetllar per l’equilibri
pressupostari.

ALT
S’ha aconseguit un pressupost equilibrat. Enguany, s’ha realitzat una
adaptació d ela comptabilitat als projectes i activitats que facilita el control
pressupostari i el seguiment econòmic de cadascú dels projectes.

diària

Vetllar per l’equilibri
pressupostari.
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EL CLUB EN XIFRES
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1. ELS SOCIS

1.1. Nombre de socis i famílies
NOMBRE TOTAL DE SOCIS
(Persones diferents)

651

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

Petita Infància

0–3

31

Infantil

3 – 12

380

Joves

12 - 18

140

Adults

+18

100

1.3. Atenció a la diversitat

Participants amb discapacitat
FÍSICA

SENSORIAL

PSÍQUICA

INFANTS

2

1

22

JOVES

1

1

9

ADULTS

1

TOTALS

4

1
2

32
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1.4. Participants en situació de dificultat social
Participants a les activitats en situació de
dificultat social

455

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

455

Càritas
Fundación Probitas
EDUCO
Ajuda en Acció
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2. LES ACTIVITATS

2.1. Excursions
Activitats

Data
Execució

Lloc

Núm. de
Participants

Excursió Petits

16 gener

Riu Llobregat

25

Excursió Mitjans

20 febrer

Platja Badalona

25

Excursió famílies ZOO

12 març

Zoo de Barcelona

91

Excursió mitjans i joves

9 abril

Port Aventura

43

Comarruga

31

Collserola

20

Begues

20

Trobada Jove L’Hospitalet

Excursió Petits
Excursió Mitjans

21 – 22
maig
26
novembre
3
desembre
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2.2.Activitats extraordinàries
Activitats

Lloc

Presentació “Jugant amb flors”

Data
Execució
Gener
Febrer
19 gener

CAS de Sants

15

Espai lúdic 0 – 3anys

23 gener

CIJ Sanfeliu

15

Espai lúdic Mitjans

30 gener

CIJ Sanfeliu

10

Competició de colors

4 febrer

Barri Sanfeliu

150

Carnestoltes

6 febrer

Barri Sanfeliu

150

Dimecres de cendra

10 febrer

Barri Sanfeliu

150

Nit Jove “Cinema de terror”

19 febrer

Casal Jove

47

Espai lúdic Petits

27 febrer

CIJ Sanfeliu

15

Cursa Solidària Apel·les Mestre

28 febrer

Barri Sanfeliu

10

Activitat “Joves i famílies”

Casal Jove

Núm. de
Participants
15

Espai lúdic Mitjans

5 març

CIJ Sanfeliu

10

Nit Jove “Nit de pizzes”

18 març

Casal Jove

31

Nit Jove “Cursa d’orientació”

15 abril

Casal Jove

25

Sant Jordi

22 abril

Pl. Comunitats

80

Matinal Petits Sant Jordi

23 abril

CIJ Sanfeliu

25

Ioga i nadons

30 abril

CIJ Sanfeliu

10

Sopar 40è aniversari

6 maig

CIJ Sanfeliu

120

Matinal Mitjans

21 maig

CIJ Sanfeliu

20

Grafitti i valors

20 i 25
maig
3 juny

Casal Jove - Pl.
Comunitats
Barri Sanfeliu

20

21 juny

42

Festa 40è aniversari

300

Nit Jove “Fira lliure”
Festa Major Barri Sanfeliu
Nit Jove “Espai Obert”

7 octubre

Casal Jove
Barri Sanfeliu
Casal Jove

Nit Jove “Màscares de Halloween”

14 octubre

Casal Jove

24

Nit Jove “Cine de terror”

21 octubre

Casal Jove

25

Nit Jove “Nit de por”
Castanyada
Nit Jove “Nit de campionats”

28 octubre

Casal Jove
Barri Sanfeliu
Casal Jove

253

Casal Jove
C. Cultural Sanfeliu

25

Nit Jove “Safari fotogràfic”
Teatre en Família

4
novembre
11
novembre

18

26
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Nit Jove “Masterchef”
Nit Jove “Nit de polseres”
Fem barri Sanfeliu
Espai lúdic 0 – 3 anys
Jornades Sol’hidàries
Caga tió

18
novembre
25
novembre
26
novembre
3
desembre
18
desembre
22
desembre

Casal Jove

25

Casal Jove

21

Barri Sanfeliu

25

CIJ Sanfeliu

20

Rambles Just
Oliveres
Barri Sanfeliu

200

2.3. Activitats de vacances
Activitats
Casal primavera
Casal estiu juliol
Casal estiu agost
Colònies Petits
Colònies Mitjans
Campaments Mitjans
Campaments Joves

Colònies Hivern

Data
Execució
21, 22 i 23
de març
27 de juny
al 29 juliol
1 d’agost
al 2 de
setembre
11 al 15
juliol
9 al 15
juliol
8 al 15
juliol
13 al 22
juliol
28, 29 i 30
desembre

Lloc

Núm. de
Participants

Club Sanfeliu

91

Club Sanfeliu

303

Club Sanfeliu

151

La Marinada
(Cambrils)
La Marinada
(Cambrils)
Albert Marista de
Planoles (Planoles)
Albert Marista de
Planoles (Planoles)

27

Alberg Can Ribals
(Lles de la
Cerdanya)

30
24
30

75
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2.4 Activitats amb famílies

Activitats

Data
Execució

Lloc

Núm. de
Participants

Reunió Comissió famílies

18 gener

Club Sanfeliu

14 famílies

Fem la Carrossa Carnaval

Gener febrer

Casal Jove

12 famílies

Decoració truites

3 febrer

Club Sanfeliu

16 famílies

Concurs truites

4 febrer

C.Cultural Sanfeliu

16 famílies

Elaboració disfresses Carnaval

4 i 5 de
febrer

Club Sanfeliu

14 famílies

Rua Carnaval

6 febrer

Barri Sanfeliu

20 famílies

Dinàmiques de coneixença

29 febrer

Club Sanfeliu

10 famílies

7 març i 14 Club Sanfeliu
de març
12 març
Zoo Barcelona

10 famílies

Taller d’elaboració de sabó
Excursió ZOO

17 famílies

15 març

Club Sanfeliu

Jocs infants i famílies

17 març

Club Sanfeliu

Festa famílies 1r trimestre

18 març

Club Sanfeliu

10 famílies

Reunió Estiu Petits

14 juny

Club Sanfeliu

20 famílies

Reunió Estiu Mitjans

15 juny

Club Sanfeliu

20 famílies

Reunió estiu Joves

17 juny

Casal Jove

10 famílies

Fem Pa amb els petits

Exposició “Solart”
Festa comiat
Reunió Famílies Centre Obert
Reunió Famílies Petits
Reunió Famílies Mitjans
Preparació castanyes

Juny

Club Sanfeliu

Amb la
col·laboració
d’1 família
Amb la
col·laboració
de 4 famílies

15 famílies

21 juny

Club Sanfeliu

26 famílies

10 octubre

Club Sanfeliu

18 famílies

Club Sanfeliu

20 famílies

Club Sanfeliu

20 famílies

Club Sanfeliu

13 famílies

8
novembre
10
novembre
27 octubre
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Grup de famílies – benvinguda
Teatre en Família
Grup de famílies – Cuina
Grup de famílies – Cuina
Grup de famílies – preparació Tió
Grup de famílies – elaboració Tió
Taller reciclatge amb famílies i
petits
Grup de famílies – Caga Tió

10
novembre
11
novembre
17
novembre
24
novembre
1
desembre
15
desembre
12 i 19
desembre
22
desembre

Club Sanfeliu

8 famílies

C Cultural Sanfeliu

20 famílies

Club Sanfeliu

9 famílies

Club Sanfeliu

9 famílies

Club Sanfeliu

8 famílies

Club Sanfeliu

10 famílies

Club Sanfeliu

Amb la
col·laboració
de 6 famílies

Barri Sanfeliu

10 famílies

2.5. Activitats amb les escoles
Activitats

Data Execució

Ludoteca

26/02/2016

Escola
Participant
“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

04/03/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

11/03/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

25/04/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

02/05/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

04/05/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

27/05/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

03/06/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

06/06/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

10/06/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

04/11/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

11/11/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

25/11/2016

Pablo Neruda

Ludoteca

30/11/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

02/12/2016

“ Casa de la Muntanya “

Ludoteca

05/12/2016

“ Casa de la Muntanya “

Castanyada

31/10/2016

Sanfeliu
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3. L’EQUIP EDUCATIU

3.1. Número de monitors/es i voluntaris/es
Titulacions
monitors/es – 16
Titulacions
Directors - 10
Titulacions
monitors/es – 4
Titulacions
monitors/es – 8

Número de Monitors/es -

32

Número de Voluntaris

13

Número de persones en pràctiques

15 (1 Pedagogia + 4 Integració Social + 1
ASCC + 9 Curs Monitors/es lleure)

Altres: 11

Integració Social: 2
Gestió Administrativa: 1
Sanitari: 2

Estudiant àmbit social i educatiu: 4

Formació

Grau Pedagogia : 4
Grau Educació Social: 4
Grau Periodisme: 1
Grau Educació Infantil : 1
Grau Educació Primària: 3
Grau Logopedia : 2
Grau Educació Especial : 1
Direcció i Administració Empreses: 1
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3.2.

Llistat de la formació realitzada
Formació

Data

Lloc

Equip

Formació XEASC (Xarxa Entitats
Acció social i comunitària)

23 gener

Sant Feliu de
Llobregat

10 educadors/es

Jornades de Mediació

16 març

Auditori Barrades
(L’Hospitalet)

1 educadora

Trobada Centres Oberts Catalunya
(FEDAIA)

15 abril

Badalona

6 educadors/es

2n Congrés d’Ocupació (Assat 50)

20 abril

Auditori Barrades
(L’Hospitalet)

1 educadora

Ø Jornada Comarcal de Joventut
“Joves i LGTBI”

28 abril

Citilab (Cornellà)

3 educadors/es

2a Trobada Oberta de Robòtica
Creativa (Xarxa Punt Tic)

22 juliol

Centre Martí
Codolar

1 educadora

6 octubre

Torre Barrina

1 educadora

Ø Jornada TIC i joves. Repte per a la
inclusió
“PARTICIPACIÓ. APROFITAR LES
TIC PER FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓ JUVENIL”
Ø FOCUS GROUP
“ANÀLISI DE LES
INTERVENCIONS EN
ACOMPANYAMENT
SOCIOEDUCATIU A
ADOLESCENTS I JOVES EN
SITUACIÓ DE RISC”
Fòrum FEDAIA

Ø Ceps Salut
“AFECTIVITAT I SEXUALITAT
AMB JOVES”
Jornada Assetjament entre iguals i
ciberassatjament

(L’Hospitalet)

11 i 25
octubre

FEDAIA

1 educadora

13 i14
octubre

Caixaforum
Barcelona

6 educadors /es

17 i 24
octubre

CRAJ(Cornellà

2 educadors/es

28 octubre

Citilab (Cornellà)

1 educadora

15 novembre
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Ø Trobada “LLEURE EDUCATIU,
DIVERSITAT I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS”

13 novembre

Citilab (Cornellà)

6 educadors/es

Ø Formació on-line
“DIVERSITAT AFECTIVO-SEXUAL
I GÈNERE”

27 novembre

Fotografia, joc i teràpia (Myself)

10 novembre

Formació Probitas “Crisi i salut
Mental”

21 novembre

Hospital de Sant
Pau (Barcelona)

2 educadors /es

VI Jornada APS L’H

23 novembre

C.Cultural
Bellvitge
(L’Hospitalet)

2 educadors/es

Jornada: Del pacte de la Infància al
Pla Integral de la infància

24 novembre

Palau Robert

2 educadores

19 i 20
desembre

Caixaforum
Madrid

3 educadors/es

Congres Internacional Pobresa
infantil i èxit educatiu

31 octubre

1

1 educadora
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RECULL DIFUSIONS
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1. ACTIVITATS DE VACANCES
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2. ACTIVITATS DIÀRIES
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3. ACTIVITATS COMUNITÀRIES
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