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Benvolguts/des amics i amigues.

Us presentem la nostra memòria de l’associació corresponent a l’any
2014, on podreu conéixer la totalitat de projectes socioeducatius portats
a terme aquest any amb els propòsits i finalitats educatives així com
orientacions psicoeducatives.
La valoració general de l’any és molt positiva. Durant aquest curs s’han
consolidat un seguit de metodologies de treball emprats durant cursos
anteriors i al mateix temps s’ha posat èmfasi en millorar la qualitat
socioeducativa a través de nous projectes enriquidors.
S’ha
desenvolupat
una
tasca
socioeducativa
enfocada
al
desenvolupament integral i global de les persones, per tal que siguin
autònomes i compromeses, educant i reeducant d’aquesta manera a la
comunitat i societat en la que vivim. Per tant, hem prioritzat la idea de la
participació activa entesa com un mètode i eina que dona el
protagonisme als infants i les seves famílies per a que visquin en primera
persona el seu propi procés, ja sigui de millora o de creixement.
Esperem seguir millorant durant l'any que ara comença i seguir treballant
amb la mateixa il·lusió́ i energia ambque ho hem fet fins ara.
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El més destacat de l’any
Després de gairebé 8 anys de funcionament del Centre D’Atenció Diària i
de més de dos anys de la seva homologació com a Centre Obert per la
Generalitat de Catalunya, tota l’oferta educativa de l’entitat s’ha
consolidat així com les metodologies i/o procediments emprats per
l’equip educatiu. A més, com a dada significativa, podem destacar
l’increment dels participants als nostres projectes.
Actualment es desenvolupen de forma paral·lela els projectes més
importants i troncals com són l’Aula Oberta i el Centre Obert, Aquest
últim engloba projectes com l’hort urbà, projecte intergeneracional, suport
psicològic, esports, activitats de vacances, etc.
El projete intergeneracional entre els nostres participants i les persones
grans de la residència Mossèn Anton a través del treball de les habilitats
personals i socials s’ha consolidat, passant a formar part dels projectes
inclosos al Projecte Educatiu de Centre. A més, el projecte d’hort
terapèutic ha estat premiat i reconegut per la Fundació Jaume
Casademont, a l’apartat de projectes d’alimentació-Plusfresc.
Cal destacar altres intervencions socioeducatives molt importants com
les classes d’alfabetització de castellà, les festes obertes programades
de forma trimestral i la participació en actes essencials que promouen la
qualitat de vida i el reconeixement del treball que es realitza dins l’àmbit
de la infància i adolescència en risc d’exclusió social.
També important, la continuïtat del projecte d’APS: Implic’art, destinat a
joves de quart d’ESO amb diversificació curricular, a través de
formacions en habilitats socials i sobre el món educatiu i social i les
respectives pràctiques formatives durant dos dies setmanals.
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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 int ervencions 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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Persones ateses
Durant l'any 2014 l'Associació Juvenil Barmabitas ha ofert més de 500 places entre tots els
projectes dirigits portats a terme i s'ha tancat l'exercici amb la participació d'un total de 140
infants i atenent a més de 81 famílies, generalment veïnes del barri o del municipi.
D'aquests infants, en la majoria d'edats compreses entre els 7 i els 16 anys, 130han
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 26 places per a mares de diferent procedència en les classes
d’alfabetització de castellà.

Places ofertades i participants en projectes dirigits
Places ofertades

Participants diferents

Infants de 4 a16 anys

512 places

196 infants diferents

Adults major de 26 anys

50 places

49 adults diferents

Edat participants

Derivacions de participants

3-6 anys 142

Demanda propia 134

7-12 anys 278

Derivats EAIA 5

13-16 anys 93

Derivats EAP 30

major de 26 anys 49

Derivats EBAS 14

9%
17%

16%

25%

8%

0%

3%
73%

49%

A més, en els diversos actes i festes obertes organitzades en l’espai públic, s’han
comptabilitzat una mitja d’uns 100 infants més els seus familiars per acte. Tenint en compte
que s’han oprganitzat i portat a terme un total de 8 festes com festes com la d’inici de curs,
la de primavera, carnestoltes, aniversari de l’entitat, la castanyada, Nadal, aniversari de
l’entitat i Sant Joan.
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Equip humà
L’EQUIP DE VOLUNTARIS_
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 a mb la participació de
veïns, veïnes i pares i mares dels infants en els diferents projectes.
Durant el 2014 s’ha comptat el treball desinteressat i no remunerat de 25 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:1
Monitors de lleure: 2
Entrenadors: 5
Professors de castellà: 3
Ludotecaria: 3
Personal de suport: 4

L'EQUIP TÈCNIC_
A més, l’any 2014 ha finalitzat amb un equip humà de 12 professionals remunerats, que
desenvolupen una intervenció educativa integral abordant la realitat dels infants des de
diferents òptiques.
Educadores socials: 2
Monitors de lleure: 4
Tècnic esportiu: 1
Psicòloga: 1
Mestra:1
Filòloga: 1
Pedagoga: 1
Directora de lleure: 1

A més, cal destacar la tasca dels 21 estudiants de pràctiques de diferents disciplines que, en
un procés de suport-aprenentatge, han facilitat l'execució dels diferents projectes (més
detalls en l'apartat 'La Formació, 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 2014 han tingut principalment dos eixos d'intervenció:

INFANTS_
Els infants, especialment aquells que es troben o es poden trobar en situació
risc,d’exclusió social essent el focus principal de la nostra intervenció diària.

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 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 i EBAS Badalona. Promoció social i Infància i
Adolescència.Derivació d'infants i seguiment de casos.
EAP Sant Adrià. Derivació d'infants, seguiment de casos.
EAIA.Derivació d'infants i seguiment de casos.
CDIAP. Derivació 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, unificació de criteris
d'intervenció i organització activitats conjuntes.
CIOD (Centre d’Inserció i Orientació a la Dona).Derivació i acompanyament
principalment de mares dels infants, per a participar en formacions o rebre
assessorament legal.
Comissió social de l’Escola Catalunya. Seguiment d’infants
CSMIJ Sant Adrià i Badalona.Seguiment de casos
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.Presentació i avaluació de projectes de les diferents entitats del
municipi.
TIRSAB (Taula d'Infància en Risc de Sant Adrià de Besòs). Detecció de necessitats
de la infància en risc del municipi i definició de línies d'actuació conjuntes entre les
diverses entitats que la conformen.Creació d’un protocol de derivacions en casos de
violència.
Consell d'infància.Definició i estructuració d'un pla per a la participació dels infants en
el municipi.
Reunions MCECC (Fundació Pere Tarrés) - Zona 7. Trobades amb altres serveis del
moviment dels municipis de Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet.
Xarxa Drets dels Infants.Per la organització dels actes de la commemoració del Dia
Internacional.
PESAB. Comissió per a la organització del Projecte Educatiu de la Ciutat.
Reunions centres oberts (FRT). Trobada amb CO de la comarca del Barcelonès.
Creu Roja (Projecte suport famílies en risc) Investigació conèixer els recursos que hi
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ha al territori.
Comerciants de l’Avda. Catalunya. Per un Nadal solidari.
Per últim cal destacar la participació en altres projectes de dinamització del territori
comla trobada de delegats, l’APS d’Implic’art amb l’INS Manuel VázquezMontalbán,
activitats intergeneracionals amb la Residència Matacàs i Mossèn Anton, Plenari de la
Mostra d’Entitats, Pre-consell territorial del barri (Sant Joan Baptista). Projecte
d’alfabetització de castellà i en el projecte de convivència que du a terme l’Àrea
Metropolitana de Barcelona a la zona del Besòs, reunió i entrevista per conèixer la
nostra experiència treballant per la convivència i la cohesió social del barri.
Participació en l’acte que realitzó FCB. Agraïment a les associacions col·laboradores.
Oportunitat per poder assistir als partits a infants amb menys recursos.
Punt Solidari. Donació de una nevera, dos books calaixeres, i un armari persiana, una
taula de picnic, una taula despatx i carpetes de penjar.
De la mateix manera s’ha col·laborat en el desenvolupament d’altres projectes d’interès
ciutadà, sobretot amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
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Els projectes educatius

Centre Obert

Hort urbà i terapèutic

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 i terapèutic ha servit per
reforçar
hàbits
alimentaris,
de
salut,
responsabilitat i constància en el treball.
Situat en un recinte tancat a prop del centre, els
infants han anat setmanalment per estudiar les
plantes i verdures, plantes terapèutiques, plantarles, regarl-es, cuidar-les i recollir-hi els fruits, que
més tard ens han servit per fer tallers de cuina.

Activitats diàries: Berenar, reforç escolar, esports,
tallers, ludoteca, informàtica, manualitats,
activitats del programa sociosanitari i del
programa d’alimentació i salut. En aquest
projecte han treballat 2 educadores social, 1
monitor, 1 pedagoga, 1 filòloga, i 21 persones en
pràctiques

A més, en aquest espai es desenvolupen tallers i
activitats relacionades amb la temática de la
natura i l’ecologisme, concienciant als participants
sobre l’entorn i fomentant aprenentatges sobre el
mateix.Cal
destacar,
les
dinàmiques
terapèutiques centrades en la millora de
l’autoestima i l’autogestió del propi grup.

Participants:131
Derivats de serveis socials:14 infants
Derivats d'EAP:30 infants
Derivats d'EAIA: 5infants

Participants:131infants

Berenar sa i per a tothom

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

El projecte de “Berenar sa i per a tothom” amb el
suport de l’Associació de Voluntaris de la Caixa,
es va iniciar al tercer trimestre d’aquest curs fruit
de la necessitat de garantir l’accés a una
alimentació adequada (berenar) i diària així com
els hàbits saludables positius .

Suport psicològic
Amb els nens i nenes que presenten dificultats
conductuals se'ls hi ha ofert la possibilitat de
rebre orientació psicològica. Es tracta d'un
acompanyament psicosocial continuat o puntual,
que es porta a terme tant de manera
individualitzat com mitjançant activitats en grup.

Beneficiaris:
50 infants/dia 1.200 entrepans/mes

Participants: 15 infants
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Eports

Alfabetització

El projecte d’esports, específicament durant
aquest any futbol i bàsquet, s'ha concretat en
sessions d'entrenament quatre 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.
Aquest any hi han assistit sobretot mares d’origen
marroquí, però també paquistanès, indi i egipci.
La majoria d’aquestes dones s ón mares d’usuaris
del centre obert, encara que d'altres, han sigut
derivades per altres serveis del municipi. Les
classes les organitzen i imparteixen 4 persones
voluntàries (2 per grup). Una altre voluntària
s'encarrega del servei de ludoteca.

El projecte ha servit per fomentar alternatives
d'oci no sendentàries, treballar aspectes
psicomotrius i hàbits saludables.
El projecte l'han portat a terme 5 entrenadors
voluntaris amb el suport d'un tècnic esportiu.
Participants: 47 infants

Participants: 26 mares

Punt jove

Estudi assistit-Reforç Escolar

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.

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. Ha dinamitzar
el projecte una mestra

Un monitor voluntari ha estat el responsable
d’aquest projecte.

Participants:10 infants

Participants: 10 infants
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Aula Oberta

Esplai setmanal

Els infants dividits en grups d’edat participen en
sessions de susport a les tasques escolars,
reforçant els continguts propis de cada nivel
acadèmic atenent els dubtes dels infants però
treballant al mateix temps, les seves habilitats
d’autonomia personal i social.

L'esplai setmanal s’entès com un espai lúdic on
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...

Participants:140 infants
Derivats de Serveis Socials:14 infants
Derivats d’EAP:30infants
Deritvats d’EAIA:5 infants

La programació i execució de les activitats de
l’esplai l'han portat a terme cinc monitors i
monitores voluntàries.
Participants:30 infants

Tallers d’Art Escènica

Trobada de mares i pares

Des del mes de novembre cada dilluns, dimecres
i dijous els nens de l’associació han gaudit i
participat en els tallers i classes de teatre. El dia
18 de desembre es va representar l’obra “El
viaje del absurdo amable” en el Casal de
Cultura.
Participants: 57 nens i nenes entre 4 a 15
anys.
El projecte s’ha portat a terme gràcies a la
col·laboració de dos voluntàries i els companys
de teatre.

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 es realitzen un seguit de
tallers educatius familiars a través de les
manualitats i/ o converses personals, sortides i
excursions, etc.
Participants: 11 mares i pares.
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CaixaProinfància

Un projecte
en comú

Cap nen sense joguines!
L'Associació Juvenil Barnabitas va participar en
la Campanya 'Cap Infant sense joguines' de la
Fundació Pere Tarrés.
En total vam recollir m és de 400 joguines que
van ser repartides a 116 infants de l'entitat o bé,
aquells infants amb necessitats derivats de
Serveis Socials i altres serveis .
Participants: 116 infants

El
programa
CaixaProinfància
amb
el
recolçamentde la Obra Social “la Caixa” i com
objectiu combatre la pobresa económica i la
vulnerabiitat social amb la finalitat de promoure i
recolçar el seu desenvolupament integral.
Garantitzant l’accès a oportunitats educatives de
qualitat.
A través del programa Caixa Proinfància
realitzem una intervenció integral proporcionant al
infants i a les seves famílies serveis de reforç
escolar, atenció psicológica, educación no formal
i temps de lleure, campaments o colònies
urbanes i a més ajudes per a l’alimentació i
higiene infantil, equipament escolar, ulleres i
audífons.
En aquest any s’han beneficiatmés de 165
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 Setmana Santa

Casal d'estiu

L'entitat ha oganitzat durant el mes d’abril unes
colònies de cinc dies a la casa de colònies de
Talamanca.

El casal d’estiu es va iniciar la setmana posterior
a la finalització del curs i va tenir una durada de
cinc setmanes, amb 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 tem àtica del
Rodamon amb activitats lúdiques i esportives en
relació a aquesta tem àtica: jocs, teatre, tallers,
sortides... Entre professionals, voluntaris i
persones de pràctiques, va portar aterme el
projecte un equip de 22 persones.

Participants:44 infants
Participants:106 infants
*Alguns d’ aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concdida pel Programa Proinfància o el MCECC.

*Alguns d’ aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància, DGAIA 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 i les seves famílies més
enllà dels espais habituals.

Activitats lúdiques desenvolupades durant la
primera setmana de setembre, especialment en
el medi urbà.

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

Van programar i desenvolupar el projecte 3
monitors de lleure.

Participants:9 infants i 9 famílies

Participants: 23 infants

Els nois i noies van participar en sortides al
Cosmocaixa, l'Illa Fantasia, la platja,...

*Alguns d’ aquests infants han gaudit del servei gràcies a una
beca concedida pel Programa Proinfància o el MCECC.
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Casal de Nadal
Durant les vacances nadalenques es va fer
el casal de nadal de cinc dies de durada i
amb l’horari de matí i menjador.
La temàtica va ser la Màquina del temps,
els nens i nenes han visitat diferent països,
amb activitats lúdiques, esportives, tallers i
sortides
Entre professiionals, voluntaris i personal
en pràctiques, van portar a terme el
projecte un equip de 9 persones
Participants:51 infants
*Els infants han gaudit del servei gràcies a una beca
concedida pel Programa CaixaProinfància
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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 s èrie de
festes obertes.Es tracta d'activitats i tallers a la
plaça Mossèn Antòn i són actes oberts a tots els
infants, gent gran, joves,...

En el marc del projecte de l’hort s’ha posat
èmfasi en la continuitat del treball fents activitats
especials nadalenques amb les Residències
Mossèn Anton i MAtacas promovent la
participación dels infants així com els avis a
través de nadales, creació d’un arbre dels
desitjos, etc.
Participants: 60 infants

La seva finalitat principal, a part de ser lúdica, és
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
Institut MVM
Amb l'INS Manuel Vázquez Montalbán, hem
col·laborat en la organització de’un projecte
d’APS on els alumnes de 4rt dESO han rebut
formació i han participat com a voluntaris en
entitats socials del municipi posant en pràctica
aquests coneixements.

Participants:800 participants aproximats
Assistència mitja per festa:80 participants
aproximadament

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:Banc de Sang, 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,
Sortida i visita l’espectacle Gosped gràcies als
voluntaris La Caixa del Barcelonès i Vallés
Occidental, Visita a l’escriptora Asha Miró,

Activitats del territori
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Activitat floral i fauna en el riu Besòs ,entre altres.

DIA DELS DRETS DELS
INFANTS

La Marató de TV3
La 23ª edició de La Marató dedicada a les
Malalties del cor. La Fundació va seleccionar la
nostra activitat per ser fotografiada pel fotògraf
Juan Genco Intzes voluntari de l’IEFC (Institut
Fotogràfic de Catalunya). Es vol crear un arxiu
fotogràfic de l’àmplia dimensió del projecte de La
Marató de TV3.
Partiicpants:40 infants

Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI).
Els nens del centre obert han participat de les
activitats programades per diferents entitats del
municipi entra elles la nostra. Han participat en la
RUA reivindicant els drets del nens.
Participants: 40 infants
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ACTIVITATS
AMB
CONTINUITAT

FESTES OBERTES

PARTICIPACIÓ
EN
ALTRES
ACTIVITATS
ACTIVITATS DEL
OBERTES
TERRITORI

ACTIVITATS
DE
VACANCES

Cap nen sense
joguines.

Adrilàndia.
Saló Infantil i
juvenil

Gener

Entrega
d’ordenadors
oferit per la
Caixa

Cavalcada reis

Febrer
Centre Obert

Festa de carnaval

Esplai setm anal

Març

Alfabetització

Festa de la
prim avera

Abril
Trobada
setm anal de
m ares i pares

Rondalles am b
l’escriptora
Asha Miró

Residència
Mossèn
Anton.Taller
de cuina

Assemblea de
socis i
extraordinària
.
Participació
Assem blea
MCECC

Activitat
floral i fauna
al Besòs.

Tallers educatius
fam iliars
Esports

Residència
Mossèn
Anton.Taller
de cuina
Activitat
floral i fauna
al Besòs.

Aula Oberta

Acte especial i
Festa oberta,
berenar sa per
tothom

ALTRES
ACTIVITATS

Sant Jordi

Colònies
Setm ana
Santa
Casa de
Talam anca

Caixaforum .
Presentació del
projecte de
Barnabitas en
l’assem blea
socis voluntaris
la Caixa

Punt Jove

Maig

Festa Oberta,
Torneigs de
Dia del Joc
celebració del XIX
futbol
Banc de Sang.
aniversari de
Sant Joan i
Participació
Inauguració Hort
Barnabitas
La Caixa
Fira Medieval
2a fase

Juny
Participació en la
Mostra d’entitats
Festa de Sant
Joan

Trobada Centres
Oberts, un cam í
d’oportunitat

Torneig
futbol 7
centres
oberts.
Projecte la
Mina un Dia
de Joc
XXIII Torneig
de Sant Joan
Pol. La Mina

Sortida a Port
Aventura
Convivències
am b pares

Entrega de
prem i Jaum e
Casademont per
el projecte Hort
Terapèutic

Bastoners 5 de
juliol

Juliol

Tallarista Moira
Casal d'Estiu
Costa, activitat
23 al 25 de
pendulum ,
juliol
difusió
coneixem ent
científic.
Diputació de
Barcelona
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Agost

Festa de lleure

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Festa inici de curs

Jornades
d'esport
adaptat

Festa Castanyada/
Hallow en
Hort terapèutic,
Festa dels
activitat am b els
Centres
Nou projecte
nens i educadors,
Oberts
am b la federació visita de la tinent
catalana de billar alcalde i el regidor
converses am b
de SS
el president de
billar de Sant
Residència
Jornada fam iliar
Adrià
Mossèn
per netejar i
Anton
condicionar
Tallers
arreglar l’hort
d’hort
terapèutic i urbà
terapèutic

Casal de
sentem bre

Ofrenda floral
per la Diada

Radio La Mina
entrevista am b
Nuria Arnau
sobre la
historia da
l’associació

Festa del
Voluntari de La
Caixa,
participació en
activitats i
jornada
deportiva
Menja de
germ anor.

Festa Drets
dels Infants
participació en
la Rua i
activitats en el
parc del Besòs.
DUDI

Sortida cultural
familiar a la
muntanya de
Montigala
Badalona

Participació en
el Reis al Tram
la Mina

Art Escèniques Hort terapèutic i
urbà
Tallers i classes
Visita al
Marató de TV3,
condicionam ent i
de teatre
Pessebre
activitat
am b les fam ílies.
Vivent
especial
Festa oberta de
Estant de
Nadal al Casal de
venda
Col·laboració
Cultura, teatre,
solidaria per en la festa de
nadales i ball de
recaptar
Nadal am b
bastons am b
fons per a la
l'INS MVM
l’Esbart Dansaires
Marató.
Festa oberta
FORUM
organitzat per
la Caixa
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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,
- Programa Proinfància en Pere Tarrés.
-Jornada informativa de esports, drets i obligacions dels directius
- JORESCO
- DESA I SVB
-Incendis nivell 1
-LOPD.
-Prevenció de risc laborals
--Les entitats del tercer sector davant la reforma fiscal i del mecenatge a Juan Vizcaíno.
-Consell Esportiu del Barcelonès Nord. Nou programa de gestió a Gerard Guerrero.
- Organització de l’arxiu de les entitats juvenilsa través de GENCAT joventut a Carmen
Sanz.
- Acollir projectes d’aprenentatge servei en entitats socials.Taula d’entitats del Tercer Sector
Socialde Catalunya a Carmen Sanz
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.
Integració social.6 alumnes.
Monitor de lleure. 8 alumnes.
CFGM Administració 3 alumnes
PQPI Oficines 2 alumnes
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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 participa t també alumnes
procedents de centres de formació especialitzats en el lleure com la Fundació Pere Tarrès,
Cet10, Forja Formació i s’han adheritcentres col·laboradors com l’Institut Badalona VIII i
l’Escola Joan Maragall.
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El pressupost del 2014
Ingressos
5% 5%

10%

8%

Socis: 6.962,91€
Ajuntament: 12.112,00€
Generalitat: 30.453,00€

20%

MCECC: 5.184,59€
CaixaProinfància:74.820,32€
Projectes: 15.188,46€

49%

3%

La Caixa:7.000,00€

Despeses
9%
28%

Local: 11.827,95€
Personal: 80.392,43€
Associació: 8.199,64€
6%

Activitats: 39.699,94€
57%
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Pendent de ser ingressat

21%

DGAIA 6.104,50€
AJUNTAMENT 1.600€

79%
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Convocatòries i premis.
Una de les principals prioritats a l’hora de definir la missió de l’entit at, de plantejar els projectes i
de concretar les intervencions és la d’engegar processos educatius que ofereixin una atenció als
infants el més integral possible. D’aquesta manera, es considera important que l’acció educativa
inclogui el treball de diferents entorns del menor de forma que la intervenció arribi més enllà de la
vivència així com de la convivència , promovent canvis en l’entorn més proper a l’infant.

Amb el propòsit de fer realitat aquestes idees, ens movem en un procés contínuu de recerca de
convocatòries, beques, premis i ajuts. Incorporant projectes complementris als que ja es
desenvolupen, donant continüitat socioeducativa als mateixos o

bé, promovent atres idees

innovadores.

Durant el 2014 hem donat forma als següents projectes:
-

Cap infant sense joguina: Recollida i distribució de joguines per un nadal en igualtat i
equitat d’oportunitats.

-

Ludoteca oberta. El joc com a element significatiu I socioeducatiu.

-

Aula oberta. Reforç escolar i socioeducatiu a l’Escola Catalunya

-

Aula Oberta. Equipament d’una aula amb elements tecnològics per tal de reforçar les
TIC.

-

Ludoteca.En Projecte, Equipament d’un espai per l’Escola Catalunya per tal de treballar,
en el temps de lleure i lliure, tot un seguit d’objectius i finalitats socioeducatives amb els
infants del centre i de l’escola en si. Presentat als premis Carrefour

-

Hort terapèutic.Ampliació de l’espai destinat a l’hort urbà, introduint una nova
concepció, un hort terapèutic que treballi la vessant de les habilitats d’autonomia
personal i social, però al mateix temps l’autoconcepte i autoestima, amb activitats
intergeneracionals i que impliquin als familiars dels nostres infants. Premi presentat i
guanyat al MCECC

-

Hort. Definició d’activitats socioeducatives però que integren la millora dels hàbits
alimentaris, sans i saludables introduint els valors cooperatius i positius i amb idearis
amb el que pretèn apropar al coneixement i reconeixement del treball terapèutic. Premi
presentat i guanyat al la Fundació Jaume Casademunt- Plusfresc.
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L’entitat manté reunions amb…
Els dimarts amb els educadors
Projecte imatge corporativa amb Sergio Mesa, logo de l’entitat
Plenario d’entitats
Projecte Implic’art
Junta directiva i equip d’educadors
Directora Escola Joan Maragall
Auditoria Proinfància
Associació de veïns del barri
Pre-consell de barris
Centres del MECC, FPT
Sant Adrià i les seves oportunitats
Banc de Sang
Reunió de zona 7 del MCECC
Reunió Projecte Patis Oberts

L’entitat ha gestionat…
Sol·licitud de Beques MCECC
Gestió del programa PROINFÀNCIA
Sol·licitud d’ajudes extraordinàries
Sol·licitud d’ajuts per casal d’estiu de DGAIA
Gestió del contracte programa Ajuntament - DGAIA
AGO (Assemblea General Ordinària)
AGE (Assemblea general extraordinària)

L’entitat forma part de...
Zona 7 del MCECC, de la Fundació Pere Tarrés
Consell directiu del Consell Esportiu Barcelonés Nord.
Reunions de Centres Oberts i Diaris
TIRSAB
Comissió social de l’Escola Catalunya
Consell d’infància
Projecte Implic’art
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Als nostres col·laboradors,

un milió de gràcies!

...i gràcies a tots i totes els que feu possible la nostra tasca!
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Associació Juvenil Barnabitas
Plaça Mossèn Antòn, 7
Carrer del Carme, 72
Carrer de la Barca, 19-21
Sant Adrià de Besòs

Tel. 93 463 70 42 - 679 81 50 24
Tel. 93 381 34 76
Tel. 93 506 73 04

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

AJBJUAN
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