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Benvolguts amics i amigues.

Us presentem la nostra memoria de l’any 2012, on podreu conèixer
quins projectes hem portat a terme aquest any i sobretot quines han
estat les finalitats i com hem treballat a cadascun d'ells.
La valoracio general de l’any és molt positiva. Per començar, aquest any
hem rebut la homologacio com a Centre Obert del servei diari que oferim
des de fa més de 7 anys i aixo ha suposat la consolidacio de
procediments i metodologies en la nostra intervencio socioeducativa amb
famílies i infants.
A més, altres factors positius contribueixen a valorar positivament l'any
que deixem enrera: hem estrenat un segon local, ha augmentat
considerablement el nombre de participants, ha crescut el nombre de
projectes que hem portat a terme i hem engegat diverses línies de treball
per millorar la qualitat dels nostres serveis.
Tots aquests factors han suposat per l'entitat una oportunitat per créixer,
per aprendre, per compartir i per treballar amb més il·lusio que mai.
Hem desenvolupat una tasca educativa enfocada clarament a la
formacio de persones compromeses, autonomes i lliures i per educar a
ciutadans amb una posicio activa en la societat en la que vivim, hem
posat èmfasis en la participacio com a mètode i en que siguin els propis
infants i famílies qui protagonitzin el seu procés educatiu i vital.
Esperem seguir millorant durant l'any que ara comença i seguir treballant
amb la mateixa il·lusio i energia amb que ho hem fet fins ara.
Comptem amb vosaltres.
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Fent una mica d'història
L'Associació Juvenil Barnabitas és una entitat sense ànim de lucre que
neix amb l'objectiu de desenvolupar un projecte d'educació en el lleure
vinculat a la parròquia i adreçat a infants i joves del barri de Sant Joan
Baptista, a Sant Adrià del Besós. El projecte consistia, inicialment, en la
realització d'activitats lúdiques les tardes de dissabte. Temps després, el
30 de maig de 1995, es decideix portar a terme la seva constitució com a
associació infantil i juvenil per tal de tenir personalitat jurídica pròpia. Des
d'aquest moment, l'entitat pertany al MCECC, de la Fundació Pere
Tarrès.
L'any 2007, l'Ajuntament del municipi posa a disposició de l'entitat un nou
local, que estarà disponible tots els dies de la setmana. Això permetrà
ampliar l'oferta educativa de l'associació amb la posada en marxa, entre
altres projectes, del Centre d'Atenció Diària, que obrirà de dilluns a
dissabtes i cobrirà la mancança al barri d'un servei educatiu per a infants
i joves. El Centre d'Atenció Diària ofertirà activitats de reforç acadèmic i
activitats lúdicoeducatives totes les tardes en horari postescolar.
El Centre d'Atenció Diària passa a ser reconegut i homologat per la
Generalitat de Catalunya com a Centre Obert en març de 2012. A partir
d'aquest moment el projecte educatiu de centre farà més incidència en el
treball educatiu individualitzat, la implicació de les famílies i el treball amb
xarxa amb els serveis socials i educatius de la zona, especialment pels
infants que presenten especials mancances socio-educatives.
El projecte del Centre Obert engloba en la seva estructura altres
projectes més. Alguns d'ells estan destinats als infants i joves que
assisteixen al centre diàriament, com l'Hort Urbà i altres estan oberts a
altres sectors de població, com el projecte d'esports, o els Tallers
Educatius Familiars i els diferents actes que es porten a terme al carrer.
Actualment, l'entitat atén diàriament a gairebé 80 nens i nenes des dels 4
fins els 16 anys i a les seves famílies, als que se'ls ofereix suport
educatiu i amb els que es treballen les habilitats socials i personals.
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La nostra missió
La nostra missió és acompanyar els infants de Sant Adrià de Besòs i les seves famílies,
especialment aquelles que es troben en situació de risc social, en el seu procés de
creixement i maduració, detectant possibles mancances socioeducatives, prevenint l'aparició o
el deteriorament de factors de risc i millorant les possibiltitats respecte al seu desenvolupament
personal i social.
Intervenim a partir de la quotidianitat de l'infant -dels seus hàbits i les seves conductes-, i ho fem
mitjantçant la metodologia de l'educació en el lleure, amb el joc, l'esbarjo i la convivència com a
mitjà per a engegar processos d'aprenentatge.
Amb la finalitat d'empoderar els participants, basem les nostres intervencions en les seves
potencialitats, jugant un paper clau la participació i la implicació d'infants i famílies. D'aquesta
manera es facilita que siguin ells mateixos qui liderin la transformació del seu entorn.

Els valors
que ens mouen

Què volem
aconseguir?

Solidaritat.
Compromís.
Coeducació.
Respecte.
Interculturalitat.
Igualtat.

Oferir una alternativa d'oci saludable i positiva
Promoure el teixit associatiu al barri i la ciutat
Transformar l'entorn més immediat des de la nostra acció
Promoure el treball en equip treballant l'autonomia personal
Respectar la multiculturalitat
Fomentar de la igualtat d'oportunitats
Estimulat la igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida
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Infants atesos
Durant l'any 2012 l'Associació Juvenil Barmabitas ha ofert més de 400 places entre tots els
projectes dirigits portats a terme i s'ha tancat l'exercici amb la participació d'un total de 146
infants i atenent a més de 75 famílies, generalment veïnes del barri o del municipi.
D'aquests infants, en la majoria d'edats compreses entre els 7 i els 12 anys, 85 han
participat de forma continuada durant l'any en el projecte de Centre Obert.
Per altra banda, pel que fa als projectes destinats a adults -especialment familiars dels
infants- s'han ofert 50 places i han participat un total de 43 persones.

Edat dels participants
3-6 anys
50
27%

7-12 anys
89
47%

13-16 anys
7
4%

Adults
42
22%

Derivacions de participants

Sexe dels participants

Derivats EAIA
2
2%
Nois
90
62%

Demanda pròpia
84
77%

Noies
56
38%

Derivats EAP
13
12%

Derivats EBAS
10
9%
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Equip humà
EL VOLUNTARIAT: L'ESSÈNCIA DE L'ASSOCIANISME_
L'Associació Juvenil Barnabitas reconeix, en essència, el paper fonamental que juga el
voluntariat en la dinamització de l'entitat i del barri. Així mateix, assumeix com a finalitat
pròpia formentar l'associacionisme i enfortir el teixit social, comptant amb la participació de
veïns, veïnes i pares i mares dels infants en els diferents projectes.
Durant el 2012 hem comptat amb el treball desinteressat de 23 persones, que han
col·laborat en àmbits tant diferents com la intervenció educativa, el desenvolupament de
tallers o activitats especialitzades o el suport administratiu.
Junta directiva: 7
Talleristes especialitzats: 2
Monitors de lleure: 3
Entrenadors: 4
Delegada d'esports: 1
Professors de castellà: 4
Ludotecaria: 1
Administrativa: 1

Junta directiva
7
30%
Talleristes especialitzats
2
9%

Professors de castellà
4
17%

Administrativa, 1, 4%
Ludotecària, 1, 4%

Monitors de lleure, 3, 13%
Entrenadors
4
17%

Delegada d'esports, 1, 4%

L'EQUIP TÈCNIC_
A més, han complementat l'equip humà 11 professionals remunerats, especialitzats
cadascun d'ells en la seva disciplina. Contribueixen a realitzar una intervenció educativa
integral, que aborda la realitat dels infants des de diferents òptiques.
Pedagog: 1
Educadores socials: 2
Treballadora social: 1
Monitors de lleure: 3
Tècnic esportiu: 1
Psicòloga: 1
Mestres: 2

Monitors de lleure
3
27%
Pedagog, 1, 9%

Educadores socials
2
18%

Psicòloga, 1, 9%

Tècnic esportiu, 1, 9%

Treballadora social, 1, 9%
Mestres
2
18%

A més, cal destacar la tasca dels 18 estudiants de pràctiques de diferents disciplines que, en
un procés de suport-aprenentatge, han facilitat l'execució dels diferents p rojectes (més
detalls en l'apartat 'La Formacio, clau en la millora').
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Àmbits d'intervenció
Responent a la missió de l'entitat, els diferents projectes socioeducatius que
s'han desenvolupat durant el 2012 han tingut principalment dos eixos
d'intervenció:

INFANTS_
Els infants, especialment aquells que es troben o es poden trobar en situació
risc, són el focus principal de la nostra intervenció socioeducativa.
S'han portat a terme diferents accions i projectes amb la finalitat de millorar les
seves condicions i oportunitats, fent especial incidència en el treball de les seves
habilitats personals i socials, la consolidació dels seus hàbits d'higiene, salut i
alimentació i la millora de les seves habilitats respecte els aprenentatges
acadèmics.

FAMÍLIES_
Amb una visió globalitzadora de l’Infant i amb una concepció integral de la
intervenció, l’entitat reconeix el protagonisme i la responsabilitat de les família en
la continuitat de la tasca socioeducativa a la llar.
Per aquest motiu, la intervenció amb l'infant ha implicat l'acord dels objectius
amb la família i la orientació i l'acompanyament en el desenvolupament de les
funcions parentals.
La família ha disposat del suport tècnic dels professionals, podent compartir les
seves preocupacions i descobrint les seves potencialitats. Es treballa amb ella
com a pilar bàsic en el desenvolupament del menor.
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Com sempre,

Eduquem mitjançant del joc i l'esbarjo ,

perquè faciliten la motivació dels

infants i de les famílies.

Programem estratègies de

treball educatiu grupal, perquè el grup és un espai de

convivència que facilita l'aprenentatge de normes socials, i paral·lelament definim en cada cas
un

treball educatiu individual, ja que cada infant és diferent i hem de respondre a

les seves particularitats. En aquesta línia, elaborem un Projecte Educatiu Individual (PEI) quan
l'infant mostra mancances socioeducatives.

Treballem a partir d'una

relació positiva amb els participants,

essent la

nostra intervenció un suport per al seu desenvolupament i enfocant sempre el treball educatiu
cap a l'empoderament

d'infants i famílies,

formant ciutadans autònoms

capaços de transformar el seu entorn. A més, en cadascuna de les nostres intervencions, la

participació és a la vegada objectiu i mètode , ja que només construirem
un projecte comú considerant la vivència de participants, voluntaris, professionals i altres
entitats.

A més,

ens impliquem en el barri i el municipi , i busquem la implicació dels

participants en el seu entorn, perquè considerem que hem de crear xarxa i perquè formem part
d'una realitat que és responsabilitat de tots millorar.
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Treballar en xarxa
per atendre integralment
als infants
Respondre a les necessitats d'infants i famílies de manera integral implica impulsar i
participar en projectes de treball compartits amb altres recursos socioeducatius.
Atenent a aquesta premissa, apostem per definir objectius i metodologies educatives
comunes, evitant intervencions paral·leles i duplicitats.
En aquesta línia, hem mantingut habitualment reunions de coordinació amb entitats i
serveis que han estat o podien estar implicades en els processos educatius dels
participants.
EBAS Sant Adrià, EBAS La Mina, EBAS Badalona.
Derivacio d'infants i seguiment de casos.

EAP Sant Adrià.
Derivacio d'infants, seguiment de casos.

EAIA.
Derivacio d'infants i seguiment de casos.

CDIAP.
Derivacio d'infants i seguiment de casos.

Escoles de Sant Adrià de Besòs i Badalona.
Posada en comú d'objectius vinculats amb l'àmbit acadèmic.

Centres oberts de Sant Adrià.
Intercanvi d'experiències, unificacio de criteris d'intervencio i organitzacio activitats conjuntes.

CIOD (Centre d’Inserció i Orientació a la Dona).
Derivacio i acompanyament principalment de mares dels infants, per a participar en
formacions o rebre assessorament legal.

A més, amb aquests i d'altres serveis hem participat en diferents taules de treball
dirigides a detectar possibles mancances en la intervenció de conjunt amb una visió
global i a millorar la intervenció col·lectiva.

Pla educatiu d’entorn.
Presentacio i avaluacio de projectes de les diferents entitats del municipi.

TIRSAB (Taula d'Infància en Risc de Sant Adrià de Besòs).
Deteccio de necessitats de la infància en risc del municipi i definicio de línies d'actuacio
conjuntes entre les diverses entitats que la conformen.

Consell d'infància
Definicio i estructuracio d'un pla per a la participacio dels infants en el municipi.

Reunions MCECC (Fundació Pere Tarré) - Zona 7
Trobades amb altres serveis del moviment dels municipis de Badalona, Sant Adrià i Santa
Coloma de Gramenet.
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Els projectes educatius

Centre Obert

Hort urbà

En aquest projecte diari s’ha ofert un espai als
infants on fer els deures, participar en activitats
lúdiques i sobretot aprendre a viure i conviure
amb uns valors que propicien el creixement
personal i emocional dels infants. De forma
transversal s’han treballat les habilitats socials i
rutines d’higiene, d’alimentació, hàbits personals.
L’objectiu és compensar les mancances
socioeducatives en un espai lúdic, educatiu i
inclusiu.

El projecte d'Hort Urbà ha servit per reforçar
hàbits alimentaris, de salut, i de responsabilitat i
constància en el treball.
Situat en un recinte tancat a prop del centre,
els infants han anat setmanalment per regar-lo,
cuidar-lo i recollir-hi fruits amb els que hem fet
després tallers de cuina.
A més, l'espai ha servit per portar a terme tallers
i activitats relacionades amb la natura.

Activitats diàries: Berenar, reforç escolar, esports,
tallers, ludoteca, informàtica, manualitats,
activitats del programa sociosanitari i del
programa d’alimentació i salut.

Participants: 85 infants

En aquest projecte han treballat 1 pedagog,
2 educadores socials, 1 treballadora social,
4 monitors de lleure, 2 educadors socials,
1 treballadora social, 2 mestres i 22 persones de
suport (voluntaris i estudiants en pràctiques).

Suport psicològic
Amb els nens i nenes que presenten dificultats
conductuals se'ls hi ha ofert la possibilitat de
rebre orientació psicològica.

Participants: 85 infants

Es tracta d'un acompanyament psicosocial
continuat o puntual, que es porta a terme tant
de manera individualitzat com mitjançant
activitats en grup.

Derivats de serveis socials: 10 infants
Derivats d'EAP: 19 infants
Derivats d'EAIA: 2 infants

Participants: 16 infants

*Alguns d’aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància.

En els nostres projectes dirigits, hem ofert
més de 400 places i han participat més de 140 infants i 40 adults.
A més, més de 850 infants i joves han participat
en les nostres activitats obertes!
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Esports

Alfabetització

El projecte d’esports, específicament durant
aquest any futbol i bàsquet, s'ha concretat en
sessions d'entrenament dos dies a la setmana.

El projecte consisteix en classes de castellà,
tant a nivell escrit com de conversa, a mares
d’origen estranger. A més, representa un punt
de trobada per a les participants i es treballa la
vinculació al territori i el coneixement de serveis,
recursos i procediments.

Els 4 equips de futbol, a més, en estar federats i
formar part del Consell esportiu Barcelonès Nord,
han participat en competicions oficials un dia a la
setmana.

Les classes s'han estructurat en dos nivell
diferents: bàsic i avançat.

El projecte ha servit per fomentar alternatives
d'oci no sendentàries, treballar aspectes
psicomotrius i hàbits saludables.

Aquest any hi han assistit sobretot mares
d’origen marroquí, però també paquistanès, indi
i egipci. La majoria d’aquestes dones són mares
d’usuaris del centre obert, encara que d'altres,
han sigut derivades per altres serveis del
municipi.

El projecte l'han portat a terme 5 entrenadors
voluntaris amb el suport d'un tècnic esportiu.
Participants: 56 infants

Les classes les organitzen i imparteixen 4
persones voluntàries (2 per grup). Una altre
voluntària s'encarrega del servei de ludoteca.

Infants a bàsquet: 17 infants
Infants a futbol: 39 infants

Participants: 23 mares

Punt jove

Trobada de mares i pares

El Punt Jove, obert cada divendres de 19:30 a
21:00h, ha ofert als joves del barri d'entre 15 i 18
anys un espai on poder gaudir d’un lleure
educatiu i de qualitat, on puguin ser els
protagonistes de les activitat i, alhora, treballar
tota una sèrie de valors imprescindibles per al
creixement personal d’aquests.

Arrel de la demanda de les pròpies mares i
pares dels infants que participen en altres
projectes, s'han dinamitzat unes trobades
setmanals de 2 hores per a les tardes de
dissabtes.
En aquestes trobades participen mares i pares
que amb l'excusa de fer un café, es troben i
col·laboren en tasques de suport a la junta
directiva o l'equip educatiu, com la dinatmizació
de festes obertes, la neteja dels locals,
recaudació de fons amb activitats
extraordinàries,...

Un monitor voluntari ha estat el responsable
d’aquest projecte.
Participants: 15 infants

Participants: 9 mares i pares
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Tallers educatius familiars

Esplai setmanal

Als Tallers Educatius Familiars, on han participat
infants i pares, s’han treballat aspectes
importants alhora de relacionar-se i conviure,
amb la finalitat de millorar les capacitats
parentals i d'enfortir els llaços intrafamiliars.

L'esplai setmanal està concebut com un espai
totalment lúdic on poder gaudir d’una tarda de
dissabte amb activitats dirigides.
Cada dissabte, a de 17 a 19h, els infants han
participat en diferents activitats: sortides, jocs al
carrer o al parc, gimcanes, intercanvis amb
altres esplais...

Les sessions s'han portat a terme un cop a la
setmana i han estat dinamitzades per un
pedagog i una educadora social.

La programació i execució de les activitats de
l’esplai l'han portat a terme tres monitors i
monitores voluntàries.

Participants: 18 mares i pares i 20 infants

Participants: 30 infants

Estudi assistit

Cap infant sense joguines!

L'Estudi assistit és un projecte de reforç escolar
del CEIP Catalunya, que s'ha gestionat i executat
des de l'entitat. Tant important és el suport i
acompanyament als infants com la coordinació
amb el tutors referents del CEIP per tal de
marcar objectius i metodologies comunes.

L'Associació Juvenil Barnabitas va participar en
la Campanya 'Cap Infant sense joguines' de la
Fundació Pere Tarrés.
En total vam recollir més de 300 joguines que
van ser repartides a 60 infants de l'entitat,
especialment aquells amb més dificultats
econòmiques.

Ha dinamitzat el projecte una mestra.

Participants: 60 infants

Participants: 15 infants
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Activitats de vacances
Més enllà del treball que es porta a terme en els espais ordinaris durant el curs, les activitats
de vacances serveixen com a punt de trobada distés entre infants i entre infants i monitors.

Colònies

Casal d'estiu

L'entitat ha oganitzat durant el mes de juliol
unes colònies de cinc dies a la casa de colònies
El Corral de Mataró, a Arbúcies.

El casal d’estiu es va iniciar la setmana posterior
a la finalització del curs i va tenir una durada de
quatre setmanes, mb horari de matí i tarda i
servei de menjador.

Conviure aquest dies va permetre treballar més
intensament les rutines diàries dels nens i nenes
i intervenir de forma més calmada. Compartir
espai i temps sense la família va facilitar
treballar especialment a partir de les
potencialitats i habilitats dels infants.

Es va organitzar al voltant de la temàtica del circ,
amb activitats lúdiques i esportives en relació a
aquesta temàtica: jocs, teatre, tallers, sortides...
Entre professionals, voluntaris i persones de
pràctiques, va portar a terme el projecte un equip
de 20 persones.

Participants: 36 infants

Participants: 86 infants

*Alguns d’aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància o el MCECC.

*Alguns d’aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància o el MCECC.

Convivències

Casal de setembre

Excursions de cap de setmana que es porten a
terme amb l'objectiu de treballar a partir de la
convivència, de posar en pràctica els hàbits
apressos al Centre Obert i de consolidar el
vincle amb els infants més enllà dels espais
habituals. Aquest any hem estat al desembre a
Mas Po-Canyadó, a Badalona.

Activitats lúdiques desenvolupades durant la
primera setmana de setembre, especialment en
el medi urbà.
Els nois i noies van participar en sortides al
Cosmocaixa, l'Illa Fantasia, la platja,...
Van programar i desenvolupar el projecte 3
monitors de lleure.

El van portar a terme 4 monitors i 1 directora en
pràctiques.

Participants: 32 infants
Participants: 21 infants
*Alguns d’aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància o el MCECC.
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Implicats amb l'entorn

Festes obertes al carrer

Activitats intergeneracionals

Aproximadament un cop al mes i coincidint amb
dates importants del calendari com Nadal, la
Castanyada, el Carnaval, les Festes o el Torneig
de Sant Joan, l'aniversari de l’associació o l'inici
de la Primavera s'han organitzat una sèrie de
festes obertes.

Com cada any per Nadal, els diferents grups
d'infants han preparat una sèrie d’activitats a fi
de participar en unes jornades d'intercanvi en
diferents residències d’avis i un centre diari de
gent gran del territori.
El projecte facilita als infants entendre la
diferència i els inicia en valors com el suport
mutu i la col·laboració amb la comunitat

Es tracta d'activitats i tallers a la plaça Mossèn
Antòn o a la Plaça de la Vila i són actes oberts a
tots els infants, gent gran, joves,...

Participants: 50 infants
Tracten de dinamitzar el territori, crear un
ambient inclusiu on treballar amb els infants del
centre i visibilitzar la tasca educativa de l'entitat,
especialment per aquelles persones que no
participen de cap servei de lleure.

Col·laboracions amb el MVM
Amb l'INS Manuel Vázquez Montalbán, hem
col·laborat en la organització de gimkames i de
formacions sobre el mon del lleure per als
alumnes de 4rt d'ESO del mateix institut.

Participants: 850 participants,
Assistència mitja per festa: 70 participants
aproximadament.

Activitats tradicionals del territori
Com a entitat compromesa amb el seu entorn,
per a l'Associació Juvenil Barnabitas és
imprescindible partipació i col·laboració en les
diferents actuacions programades al territori.
Ha organitzat i/o participat en diferents activitats
extraordinàries, especialment aquelles
vinculades a l'administració pública o altres
entitats i serveis del territori: Fira Medieval de
Sant Adrià de Besòs, Mostra d’entitats de Sant
Adrià de Besòs, Adrilàndia, Cavalcada de Reis,
torneigs de futbol, Festa Major de Sant Adrià de
Besòs, Festa del Lleure, festes de Sant Joan del
barri de Sant Joan Baptista, la Marató de TV3,...
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ACTIVITATS AMB FESTES
CONTINUITAT
OBERTES

ALTRES
ACTIVITATS
OBERTES

PARTICIPACIÓ
EN ACTIVITATS
DEL TERRITORI

ACTIVITATS DE
VACANCES

Adrilàndia

ALTRES
ACTIVITATS

Cap nen
sense
joguines

Gener

Cavalcada reis
Centre obert
Febrer

Març

Abril

Esplai
setmanal
Alfabetització
Tallers
educatius
familiars

Festa de
carnaval

Festa de la
primavera

Trobada
d'infants de la
zona 7

Esports
Maig

Trobada
setmanal de
mares i pares

Jornada
esportiva

Festa
d'aniversari
de l'entitat

Torneigs de
futbol
Sant Joan i La
Caixa
Festes de
Sant Joan

Juny

Casal d'Estiu
Juliol

Colònies
Visita dels
infants a
Gamper

Agost

Festa de lleure
Setembre

Sortida a Port
Aventura

Festa dels
Centres
Oberts

Octubre
Continuacio
dels projectes
anteriors.

Sortida amb
mares i pares

Novembre

Desembre

Ofrena floral
per la Diada

Jornades
d'esport
adaptat

Festa oberta
de Nadal
Recollida
d'aliments

Visita al
Pessebre
Vivent
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Sopar amb
socis
Gimkama APS
Banc de Sang

Reis al Tram
Gimkama a
l'INS MVM

Convivències
de cap de
setmana:

Trobades amb
residències de
gent gran
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La formació, clau en la millora
Amb la finalitat de millorar el servei que oferim a infants i famílies, els diferents membres de
la Junta directiva i de l'equip educatiu han participat durant aquest any en formacions
relacionades amb diferents àmbits:
- Gestió del voluntariat.
- Educació ambiental.
- La participació dins les associacions: Com fer un pla de participació.
- IV Jornades d'Educació Social: Reflexions entorn a la participació dels infants.
- Diversos monogràfics de l'Escola Municipal de Famílies.
- Tallers de participació activa dels infants a les entitats,
- ...
A més, hem engegat un procès d'acompanyament per a la millora de les gestions internes
amb el suport d'una consultora.

Acollida d'estudiants en pràctiques
De la mateixa manera, l'entitat ha estat referent en els processos formatius d'estudiants de
diferents disciplines i centres, oferint-lis la oportunitat de completar els estudis amb l'estada i
la participació en algun dels nostres projectes.
Pedagogia. 1 alumna.
Integració social. 3 alumnes.
Monitor de lleure. 7 alumnes.
Director de lleure. 3 alumnes.
Animació sociocultural. 1 alumne.
Tastet d'oficis. 3 alumnes.

S'han establert convenis de col·laboració amb centres de formació reglada com l'INS
Salvador Seguí, l'Eugeni d'Ors, o la Universitat de Barcelona.
Han participat també alumnes procedents de la formació ocupacional, especialment del
Servei d'Intermediació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, i alumnes procedent de
centres de formació especialitzats en el lleure, com l'Escola El Sol o la Fundació Pere
Tarrès.
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El pressupost del 2012
Ingressos
La Caixa
2800
2%

Generalitat de Catalunya
19793
16%

Ajuntament Sant Adrià de Besòs
3903,24
3%

Proinfància
60884,08
50%

Projectes
21987,11
18%
MCECC
8603,01
7%

Despesses

Socis
4068,75
3%

Pendent de ser ingressat

Local
7534,99
7%

Personal
61880,71
59%

DGAIA
25000
76%
Ajuntament de Sant Adrià
8000
24%

Activitats
29123,55
28%

Associació
6532,1
6%
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Associació Juvenil Barnabitas també forma part de...
Consell directiu del MCEC de la Fundació Pere Tarrés.
Consell directiu del Consell Esportiu Barcelonés Nord.
Consell de Joventut de Badalona.
Consell del Pla Educatiu d’Entorn.
Consell plenari del PESAB.
Pla de Millora de la Llei de Barris.
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Als nostres col·laboradors,

un milió de gràcies!

...i gràcies a tots i totes per fer possible la nostra tasca!

20

Projecte educatiu de Centre 2012-2013

Associació
Juvenil
Barnabitas

Associació Juvenil Barnabitas
Plaça Mossèn Antòn, 7
Carrer del Carme, 72
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 463 70 42 - 679 81 50 24
Tel. 93 381 34 76

www.ajbarnabitas.org
barnabitas@ajbarnabitas.org
www.facebook.com/ajbarnabitas
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