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La teva associació oberta tots els dies

La tasca que desenvolupem
El treball que realitzem parteix de l’Educació en el Lleure i l’Acció Social i està dirigit
a infants i joves, amb el propòsit d'afavorir la seva inclusió social.
Treballem per a i des de la comunitat d’una forma global i integradora, desenvolupant
una tasca socioeducativa i cultural, treballant des de la prevenció i la detecció de
dificultats en els aprenentatges educatius i socials dels infants i joves. Acollim a les
famílies i els infants per formar part del nostre projecte socioeducatiu. Desenvolupant
el projecte educatiu individualitzat a partir d’un Pla de Treball familiar, individualitzat i
grupal que té com a base el reforç educatiu i l’adquisició d’habilitats socials i personals
relacionades amb la quotidianitat dels infants i joves.

Valors






Educació integral en el lleure
Compromís
Igualtat
Respecte a la natura, a l’entorn i a la persona
Interculturalitat

Finalitat
La nostra finalitat és ser un referent de l’Educació en el Lleure i l’Acció Social
per a infant i joves en risc d’exclusió i, al mateix temps, consolidar l’entitat com
un espai d’inclusió de tots els nens i joves del barri Sant Joan Baptista.
A més, treballem a partir de les potencialitats de l’infant i de la seva família,
per tal de millorar els aspectes que siguin necessaris.

PROJECTES QUE DESENVOLUPEM A L’ASSOCIACIÓ
Centre Obert - De dilluns a dissabtes (diferents dies i horaris en funció de l'edat) al
local B1, B2 i B3.
Dirigit a nens i joves de 4 a 16 anys, especialment
aquells que formen part de famílies amb certes
dificultats econòmiques o d’altra naturalesa.
L’objectiu és prevenir i compensar les possibles
mancances socioeducatives oferint un espai lúdic,
educatiu i inclusiu. Es realitzen activitats com: hort,
art-teràpia, habilitats socials, teatre, activitats
conjuntes amb la gent gran, etc.
Reforç escolar - De dilluns a divendres (en funció de l’edat i en diferents horaris)
al Casal de Cultura, B2 o B3. Destinat a infants d'entre 6 als 16 anys. Consta de
diferents grups i un altre més petit d'estudi assistit. L'objectiu que persegueix aquest
projecte consisteix en donar suport als infants en els seus deures, alhora que ajudar-los
a millorar els seus hàbits d'estudi.
Punt Jove - Dissabtes de 20.00 a 23.00h al local B3.
És un projecte destinat a joves d’entre 14 i 18 anys. Neix amb l’objectiu de crear un
espai de trobada pels joves del barri i establir lligams entre els seus membres.
Esports - Entrenaments diaris (en funció de les categories) al CEIP Catalunya o
Poliesportiu de La Mina i partits oficials els divendres i caps de setmana.
Dirigit a infants i joves d’entre 6 i 16 anys d'edat. Treballa sobre dos objectius clau:
l’educació en valors a través de l’esport i conèixer i difondre els beneficis de la pràctica
esportiva en la vida quotidiana. Fomentem l’esport base.
Esplai de dissabtes - Dissabtes de 17.00 a 19.00h al local B1
Espai lúdic i educatiu per a nens i nenes de 6 a 14 anys. Es treballen diferents valors i
actituds davant la societat actual en un espai entre iguals.
Alfabetització per a dones (castellà) i classes de català per
adults – Els matins classes d’alfabetització i a les tardes classes de català al local B3,
dies i horaris en funció del nivell.
Tallers educatius familiars - Dissabtes de 17.00 a 19.00h al local B1.
Es tracta d’un espai de trobada pels pares i mares dels infants, amb l’objectiu de
conèixer, compartir i realitzar diversos tallers.
Festes obertes al barri: La implicació en el territori i el treball comunitari són
pilars bàsics per a la millora de l’entorn dels participants.

