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1. La Fundació Privada Viarany  
 
La Fundació Privada Viarany neix com a espai de diàleg entre persones i grups compromesos en 
la construcció de la  vida quotidiana on es posen en joc els valors, on s’accepten els seus reptes, 
on es demanen respostes i on es construeix la història.  
Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Viarany treballa per a generar processos que facin 
possible una ciutadania oberta als diferents sistemes de valors, amb consciència crítica, amb 
tarannà solidari i amb obertura compromesa al món, especialment a les realitats socials i 
culturals amb mancances bàsiques per al desenvolupament integral de les persones que en 
formen part.  
 
L’acció educativa, la intervenció sociocultural, el suport a la família i la mediació cultural són, 
entre d’altres, camps específics d’actuació de la Fundació Viarany tots ells viscuts des d’una 
concepció transcendent de la vida i de les persones.  
 
La Fundació té com a finalitat l’acció cultural i educativa la qual es concreta en les següents:  

1. Treballar per la promoció de grups i persones tot promovent una ciutadania activa, 
crítica i oberta a la diversitat cultural i religiosa i amb la voluntat d’una societat més 
justa i solidària.  

2. Realitzar accions educatives i de promoció social i cultural en el marc de l’educació 
formal i no formal, atenent a la formació de la persona al llarg de la vida. Són camps 
d’educació no formal prioritaris en l’actuació educativa de la Fundació: el lleure, el medi 
ambient, l’esport i l’excursionisme.  

3. Impulsar la funció educativa i social de la família.  
4. Formar voluntaris per als diferents àmbits de la vida social.  
5. Elaborar i difondre publicacions pròpies.  

 
Actualment té tres projectes/centres propis i una activitat de suport. 
Centres propis: 

 Centre Convivim (Cardenal Tedeschini, 72, baixos. 08027 Barcelona): centre que orienta a 
la persona estrangera en la seva integració al país: assessoria jurídica, classes de llengua i 
activitats de convivència  i coneixement de l’entorn.  

 Centre Passatge (València 244, 3r. 08008 Barcelona): espai on es vol viure la fe com a eix 
existencial on se celebra amb joia i plenitud, i on el compromís dels seus membres es 
manifesta de manera compartida. 

 Centre Obert Eixample (Pau Claris, 121. 08009 Barcelona): atenció socioeducativa a la 
infància i l’adolescència en situació de risc social o vulnerabilitat a l’Eixample. Dins del CO 
Eixample hi ha el Servei d’Intervenció Socioeducativa, el Projecte “Tu pots!” 
d’acompanyament educatiu i el Projecte “A temps!” per a menors sense referents familiars.  

Activitat de suport: 

 Escola Arrels (Cardenal Tedeschini, 70. 08027 Barcelona): Ajuts per la millora 
d´infraestructures educatives i activitats per alumnes en condicions 
socioeconòmiques desafavorides. 
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2. Centre Convivim 
 

El Centre Convivim porta 14 anys, des del 2005, treballant al Districte de Sant Andreu, oferint atenció 

social, jurídica i educativa al col·lectiu de persones nouvingudes. El projecte va néixer després de 

veure la necessitat de treballar per a la millora de la situació social i personal de les persones 

nouvingudes a Barcelona, procedents de diferents parts del món,  sent un centre que orienta a la 

persona estrangera en la seva integració al país: assessoria jurídica, classes de llengua i activitats de 

convivència  i coneixement de l’entorn. El Centre esta obert a persones  residents al districte i 

districtes propers i també autòctones.  

Aquesta realitat ha suposat un augment notable de la diversitat sociocultural d’una ciutat ja de per 

sí plural i complexa, i especialment d'alguns dels seus districtes. La diversitat d’orígens, llengües, 

costums, valors i creences, ha plantejat noves complexitats per a la convivència i la cohesió social.   

 

Davant aquesta situació i a través del projecte, s'ofereixen eines que puguin ajudar a la integració 

plena a tots els nivells de la persona nouvinguda, treballant específicament en quatre línies:  

• Proporcionar un servei d’acollida i orientació personal. 

• Assessorar i assistir a la persona en la gestió dels seus tràmits d'estrangeria procurant una 

estància regular al país. 

• Oferir cursos i eines per a l’aprenentatge de les llengües del país, especialment en els nivells 

més bàsics, i orientació per la continuació de l’aprenentatge, de les llengües a nivells 

superiors. Línia que es concreta amb els cursos de català que gestiona el Consorci per la 

Normalització Lingüística i cursos de castellà. 

• Promoció de la convivència entre els ciutadans (autòctons i nouvinguts) mitjançant la 

sensibilització, un major coneixement mutu i fomentant la col·laboració i la interculturalitat.  

Implicant als mateixos participants, en la mesura que sigui possible, en l’ajuda a d’altres 

companys/es del centre. 

 

 

Realitza atenció directa de dilluns a dijous, de 17.00 a 21.00 durant els mesos de gener a juliol i 

setembre a desembre. 

 

Es treballa i col·labora amb les administracions públiques, sobretot locals (Serveis Socials, Serveis a 

les persones i al territori, Consorci per a la Normalització Lingüística, Xarxa d'Acollida de 

Barcelona,...) així com amb diverses entitats: Càritas, Coordinadora d'Entitats Congrés-Indians, Casal 

de Barri, Parròquies, ... i es forma part de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants. 

Aquesta col·laboració consisteix no només en derivar persones d'una entitat cap a una altre, sinó 

també en fomentar, planificar, participar i treballar en les diferents activitats de barri plegats. Fruit 

d'aquest treball s'han enfortit vincles amb escoles, especialment l'Escola Arrels, i AMPAs properes, 

fent activitats de sensibilització de l'alumnat i els seus pares/mares, així com d'altres col·laboracions. 
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2.1. Població destinatària 

 

La població destinatària del Centre Convivim durant el 2018 han estat 382 persones nouvingudes, 

amb un desarrelament social important, amb dificultats econòmiques, i un nivell acadèmic 

majoritàriament baix i mitjà. La mitja d'edat dels participants és de 36 anys. 

 

 
 

Aquests s’han distribuït de la següent manera: 

 165 a Assessoria Jurídica, amb qui s'han fet un total de 244 visites de les 348 concertades;  

 159 alumnes als cursos de castellà  

  58 alumnes als cursos de català.  

 

Aquesta diferència entre el nº d'alumnes de castellà i català s'explica per la quantitat de cursos que 

es poden oferir de cada idioma. Mentre que de català només s'imparteix 1 curs per trimestre, 

coordinat pel Consorci de Normalització Lingüística, de castellà s'ofereixen varis cursos 

complementaris cada trimestre, fent doncs que la ratio d'alumnes sigui més elevada. 

Pel que fa a l'origen nacional dels participants, 

aquest any hi ha hagut un 39.80% procedents 

d'Amèrica, 28.54% procedents d'Europa, 

18.84% procedents d'Àsia i un 12.82% 

procedents d'Àfrica.  

 

Un dels trets característics és que presenten un 

desconeixement de les llengües vehiculars del 

nostre país. 
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Pel que fa a la base de formació prèvia la majoria tenen formació de nivell de secundària, i en segona 

posició la formació universitària, sent una minoria aquelles persones que només han cursat estudis 

primaris i encara menor aquells que no tenen cap tipus de formació acadèmica.  

 

 
 

El projecte també es destina a persones autòctones, que participen a les activitats de sensibilització 

desenvolupades en l'àmbit educatiu, en l’àmbit d’ acollida i orientació personal i social, en 

l’assistència jurídica i orientació laboral i en l’ensenyament i pràctica de conversa de les llengües del 

país. 

La participació de totes les persones implicades, és fonamental en per a la definició, execució i 

avaluació del projecte. 
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2.2. Recursos humans 

 

El projecte compta amb una base de voluntariat sòlida i compromesa que generalment oscil·la entre 

unes 20 i 30 persones. L’any 2018 han participat 28 voluntaris/es (75%dones, 25%homes) Les 

tasques que es desenvolupen son les següents: la coordinació  del Centre, la coordinació del 

professorat de llengües, l'equip de professorat, l'equip d'acollida i orientació personal, voluntariat 

per a activitats complementàries i de suport, advocats per realitzar la orientació jurídica  

 

A més a més es compta amb una persona contractada per la gestió administrativa del projecte. I es 

té un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística que aporta una 

persona per les classes de català.  
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3. Programes Socioeducatius 
 

3.1. Programa d’Assessoria Jurídica 
 

L'any 2018 s'han realitat un total de 244 visites, 70%, de les 348 concertades, atenent un total de 

165 persones, 67% dones i un 33% d'homes. 

 

 
 

El 73% de les persones que han sol·licitat el servei d'Assessoria jurídica eren procedents d'Amèrica, 

seguit d'un 17% d'Europeus, 6% d'Africans i un 4% d'origen asiàtic. El 74% de les persones que han 

realitzat les consultes portaven més de 24 mesos al país, un 24% entre 6 i 24 mesos i només un 2% 

portava menys de 6 mesos al realitzar les visites.  
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El 64% de les consultes son fetes per persones entre els 18 i 45 anys. seguit del 34% representant 

els majors de 45. Un 2% han sigut consultes realitzades per menors de 18 anys, que han acudit 

acompanyats de pare/mare o tutor. 

  

El 57% de les persones que acudeixen a les assessories son persones amb estudis secundaris al país 

d’origen. Un 25% només ha cursat estudis primaris i un 17% té una titulació universitària. Tot i això 

es pot constatar que el nivell d’estudis al país d’origen no és directament proporcional a la qualitat 

de vida, sobretot a nivell econòmic al país d’acollida. Un factor fonamental és el país d’expedició de 

la titulació acadèmica que condiciona la seva validesa i reconeixement posterior a la societat 

d’acollida. 

 

Pel que fa a les temàtiques de les consultes, es poden agrupar de la següent manera: Arrelament, 

residencia, nacionalitat, estrangeria en general, reagrupament, i gestions diverses. 

 

 
 

 Resulta interessant analitzar que el 74% de les 

persones que les persones que acudeixen a 

l’assessoria jurídica porten més de 2 anys 

d’estància al país, un 24% porten entre 6 mesos i 

un any i només un 2% han realitzar la visita abans 

dels 6 mesos d’estada. 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la manera d’accedir i conèixer el servei, la majoria han conegut el servei a través de la 

recomanació d’un amic/a, familiar o conegut. Seguit de la derivació d’organismes de serveis socials 

o municipals, i finalment per ser participants d’altres projectes del centre. 
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3.2. Programa d’Educació: Classes de castellà i català 
 

El curs 2018 participen un total de 217 persones als cursos d’idiomes. 58 persones als cursos de 

català i 159 persones als cursos de castellà, que es tradueixen en 205 matrícules ja que alguns d’ells 

fan més d’un curs. Els nivells que s’ofereixen son nivells d’iniciació i alfabetització doncs la 

característica comú de totes les persones que en participen és el desconeixement de les llengües 

vehiculars del nostre país, fet que dificulta i en molts casos impedeix la socialització, participació i 

integració a la comunitat i societat d’acollida.  
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 CASTELLÀ 159 alumnes 

•Professors/es voluntaris/es 

•Varis nivells d’iniciació i bàsics segons CEFR 

•2 dies/setmana; 4 h/setmanals 

•3 cursos trimestrals 

•47% homes i 53% dones 

•La mitja d’edat és de 36 anys 

 

 
 

CATALÀ 58 alumnes 

•Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística 

•Nivell bàsic 1 

•2 deis/setmana; 4.5 h/setmanals  

•1 curs trimestrals 

•40% homes i 60% dones 

•La mitja d’edat és de 36.12 anys 
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A castellà al llarg del curs escolar s'han inscrit 255 alumnes, dels quals hi han assistit 159. Finalment 

un 90.56% han obtingut els certificats d'aprofitament i assoliment dels nivells. 

Pel que fa a l'alumnat de català, un 67% han assolit els continguts i obtingut els certificats pertinents. 

 

  
 

 

És interessant també analitzar la continuïtat al 

centre per part dels participants.  Mentre la 

majoria s’han inscrit un trimestre, un 52.2% ho 

han fet un mínim de dos trimestres seguits. Això 

és remarcable ja que es tracte d’un col·lectiu  

amb força mobilitat de domicili, degut a 

processos com els de la gentrificació, amb canvis 

de districte i sovint de ciutat, amb treball 

estacional, ofertes de treball temporal immediat 

i en alguns casos, descens de la motivació una 

vegada aconseguits els certificats d’assistència 

que necessiten per la gestió de papers. Totes aquestes circumstàncies afecten la continuïtat i 

vinculació amb el projecte. 
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 Per altra banda hem desenvolupat Projectes educatius individualitzats per casos que considerem 

especials: 

- Grups de Suport oral: formats per un màxim de 3 o 4 persones 

per grup, un cop per setmana. S’han format 2 grups. 

 

- Grup de reforç de conversa per a un matrimoni refugiat de Síria 

que s'estava preparant per l’examen del B2 a un altre centre, i a 

Convivim se'ls oferia un reforç de la part Oral ja que no disposaven 

dels recursos econòmics per realitzar els cursos a una acadèmia. 

Fruit de l'apoderament oral resultat de les classes la dona va acabar fent de professora de reforç a 

una altra noia síria del Centre. 

 

- Grup especial de lectoescriptura: (Atenció personalitzada a alumnes amb nivell oral Elemental 

(A1.2) però que no han estat mai alfabetitzades.  3 casos.  

o Noia d’origen Marroquí, que ja porta uns anys a Convivim, el seu nivell oral és 

superior a l’escrit, ja que mai havia anat a l’escola al seu país, ni ha estat alfabetitzada fins arribar a 

Convivim. Això dificulta situar-la a un grup on pugui tenir un aprofitament real de les classes. Per 

aquest motiu se li estan oferint classes especials de lectoescriptura que li permetran equiparar el 

nivell oral i escrit i aprofitar les classes encara més. 

o Noia d’origen Sirià, que ha arribat recentment, no parla la nostra llengua (ni català ni 

castellà) i no ha estat mai escolaritzada al país d’origen ni alfabetitzada fins arribar a Convivim. Degut 

a la dificultat del llenguatge ens era molt difícil comunicar-nos i ensenyar les llengües vehiculars del 

nostre país. Una parella de refugiats Siris, que son dentistes al seu país d’origen i que parlen tant 

àrab, com castellà (estan fent classes per aprendre’l) i que son participants de l’acció desenvolupada 

del Centre Convivim s’han ofert voluntaris per fer d’intermediaris/traductors amb la noia i 

possibilitar un enteniment que li ha permès començar a aprendre. 

o Dona d’origen Indi, amb estudis primaris al país d’origen però amb desconeixement 

de l’alfabet occidental. S’utilitzen jocs d’alfabetització de construcció pròpia per treballar la 

diferenciació de grafismes i la correspondència entre grafismes i imatges. 

- Grup de reforç lectoescriptura d’alumnes de nivell inicial. Participen amb el grup a les classes, i un 

dia a la setmana surten de classe per tenir reforç amb un voluntari. En aquest cas s’ha creat aquest 

grup per atendre dos nois paquistanesos que tenen estudis primaris de la seva llengua i coneixement 

molt bàsic de l'alfabet occidental fet que els dificultava poder seguir les classes 

Accions com aquestes han tingut un impacte molt positiu ja que han permès no només conèixer 

millor la llengua, sinó augmentar l’autoestima i confiança en si mateixes de les persones ateses. 

Aquest fet ha influït en la manera de relacionar-se no només en el seu context sinó també amb els 

professors/es voluntaris/es, amb els que ara, ja mantenen una relació de confiança, estima, 

igualtat,... 

 



                                                                                                                 

12 
 

- La feina al Centre Convivim ens ha servit per desmuntar falsos mites i estereotips 

preconcebuts. Sobretot els referents als estudis dels/les usuàries del centre. Ha augmentat 

el percentatge d'alumnes amb estudis universitaris, sent aquest any un 29.16% front al 15% 

de l'any anterior. Un 51.28% tenen estudis universitaris i un 12.17% estudis primaris. Tot i 

això, aquest augment de persones formades, no s’ha traduït en millores en el seu nivell 

socioeconòmic. En molts casos hi ha dificultat per convalidar els títols, i depenent del país 

d’origen, fins i tot a que aquests siguin reconeguts com a tal  

 

 
 

Reptes i accions del programa d’educació (Castellà i Català) de cara al curs 2019: 

 

Creiem que és necessari adaptar-nos als nous corrents i estratègies educatives, i integrar les noves 

tecnologies en els nostres materials didàctics. Per fer-ho hem realitzat una adequació a nivell 

estructural de les aules, adaptant l'espai per tal que es pogués oferir major qualitat d’aïllament 

sonor a les aules. Alhora aquest aïllament ha facilitat la introducció i us d'ordinadors i projectors. 

Hem format als docents voluntaris/es per tal que puguin utilitzar les TIC alhora d’impartir les classes 

i finalment hem creat un coixí de materials didàctics que estan a l’abast de tots/es. 

 

3.3. Activitats culturals 
 

 

Durant l’any el Centre Convivim també realitza altres tipus d’activitats que reforcen les pròpies del 

programa educatiu i l’assessoria jurídica. Aquestes poden ser sortides culturals o celebració de 

festes tradicionals. Aquestes activitats tenen una doble finalitat: 

- Per una banda reforçar el coneixements de les llengües en contextos reals, fora de les 

classes.  
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- Per altra banda, complir amb l’objectiu d’integració social que persegueix el projecte, doncs 

aquestes activitats permeten conèixer la ciutat de Barcelona, els recursos que els ofereix, les 

tradicions, i la seva cultura... als participants del Centre. 

 

Durant el curs 2018 s’han realitzar les següents activitats: 

 Visita guiada a la Barcelona Modernista. 7 de juny de 2018. 

Participen 25 alumnes. Amb un professor especialitzat es fa una introducció al desenvolupament de 

l’eixample de Barcelona i es recorre tot el passeig de Gràcia amb explicacions detallades dels 

principals edificis de la zona.  

 
Festa final de curs.  Juny 2018 

Participen uns 40 alumnes. Es fan activitats diverses en torn a una cançó sobre la riquesa de la 

diversitat  “La bellesa de la trama”.  Activitats cooperatives de reconstrucció d’un text, de 

comprensió oral i de reflexió sobre el significat.  Es fa  també un taller de manualitats i un berenar 

multicultural amb aportacions del Centre i dels alumnes. 

 

Festa de la Castanyada. 30 i 31 d’octubre 

Es treballa a les classes vocabulari  i informació relacionada amb la festa: culinari, disfresses, 

tradicions, cementeri...     

Als nivells superiors es treballa alguna recepta (rostir castanyes, o moniatos,  fer panellets...) 

Els alumnes comparteixen amb els seus companys les tradicions d’honorar els morts que tenen als 

seus llocs d’origen. 

A cada classe es fa una degustació d’alguns dels tipus de panellets i/o castanyes rostides.  
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Visita guiada al barri gòtic. 13 de desembre del 2018. 

Participen 30 alumnes.  Amb un professor especialitzat es fa una 

introducció històrica al barri gòtic i es visiten els principals edificis i 

espais d’aquest districte de la ciutat. 

• Prèviament els alumnes han fet al Centre una preparació del 

vocabulari bàsic per entendre les explicacions. 

• Durant la visita han d’omplir una fitxa amb dades sobre cada 

edifici. (Segle de construcció, estil arquitectònic, funció...) 

  

 

 

Festa de Nadal. 20 de desembre de2018. 

Participen uns 50 alumnes.  En grups es treballa vocabulari relacionat amb la festa,  es passa un 

Power amb reflexions y activitats sobre diferents significats del Nadal.  Es canta alguna cançó de les 

diferents tradicions. S’entreguen els certificats de castellà del trimestre i compartim menjar i dolços 

típics d’aquestes dates. 

 

3.4. Activitats de sensibilització 
 

Les activitats de sensibilització van dirigides a persones autòctones, del barri, normalment es 

treballa amb els alumnes i el professorat de l’escola Arrels, i tenen com objectiu sensibilitzar sobre 

la feina que es fa al Centre Convivim, però també sobre la situació i realitats que viuen els/les 

participants del projecte. 

 

Vista al Centre Convivim de l’alumnat de 1r d’ESO de l’Escola 

Arrels.  22 i 24 de gener 2018. 

Van venir 2 grups de 1r d’ESO. Un grup de 24 alumnes (14 nois i 

10 noies) i l’altre grup de 26 alumnes (14 nois i 12 noies). 

 

El guió de la trobada va ser aquest: 

• Els/les alumnes comparteixen amb les responsables de 

coordinació que condueixen la visita el que saben del Centre. 

• Es fa una visita ràpida als locals del centre Convivim, intentant “escoltar”,  “captar” el que 

els espais ens diuen a través de les fotos, els noms, el material que hi ha als diversos espais. 

• A la sala gran es projecta un vídeo amb una presentació sobre: què és una fundació, els 

projectes de la Fundació Viarany, el projecte Convivim, tot combinant conceptes, dades gràfiques i 

fotos. 

• Moment de preguntes dels/les alumnes sobre els continguts de la presentació. 
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• La presentació i el treball acaba amb una reflexió sobre com ells/elles i les seves famílies 

poden participar i col·laborar amb el Centre. 

• Fitxa que han d’omplir per grups sobre continguts i dades de la presentació. Han de cercar 

per les parets de la sala i el passadís, cartells i  gràfiques que els ajuden a recordar el que han sentit. 

• Es dona al professorat una fitxa amb les respostes.  La correcció de la fitxa la fan a l’Escola 

amb els seus tutors. 

 
 

 

Presentació del Centre Convivim i els altres projectes de la Fundació Privada Viarany.  26 de maig 

del 2018 

Hi assisteixen 35 professionals, majoritàriament del món de l’educació, encara que hi ha alguna 

persona de l’àmbit judicial i de la salut.  Es fa una presentació global de la Fundació Privada Viarany, 

els seus objectius i reptes i es presenta cada un dels projectes. En el projecte Convivim es presenten 

els objectius i gràfiques il·lustradores de les edats, sexe, procedència i formació prèvia de l’alumnat 

de castellà i català.  Així mateix es presenten dades dels participants del programa d’assessoria 

jurídica (edats, sexe, procedència, tipus de gestió...).   Per últim es comparteixen els reptes de futur 

del projecte i es presenten les necessitats de voluntariat. 

 

4. Reunions de voluntaris/es 
 

La feina del voluntariat és clau pel que fa a la filosofia de la Fundació, com pel que fa al 

funcionament del Centre Convivim. És per això que es fa un acompanyament continuat de la seva 

tasca mitjançant les reunions, que son una part fonamental  de l’estructura de funcionament del 

centre. A part de les reunions trimestrals o generals, es fan reunions de presentació de nous 

materials, suport als docents i coordinacions internes. També es realitza un sopar de final de curs 

en el que participen tots els voluntaris/es. 
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Reunió general de voluntaris,  juny 2018: avaluació  del curs i avançament d’alguns temes per al 

proper curs.  Sopar de voluntaris 

 

Reunió general de voluntaris, març 2018: avaluació trimestre anterior i preparació del trimestre 

actual.  Berenar. 

 

Reunió general de voluntaris,  gener 2018: avaluació trimestre anterior i preparació del trimestre 

actual.  Berenar. 

 

 
 

 

 

5. Millores d’infraestructures i equipaments 
 

Durant l’any 2018, s’ha invertit una part del pressupost en fer millores tant dels equipaments del 

Centre com de les infraestructures de funcionament aquestes han permès millorar la qualitat del 

servei i facilitar l’activitat a l’equip. 

 

Millores de les infraestructures: 

Febrer 2018:  Compra de nou ordinador per a gestió i disc dur extern per a còpies de seguretat. 

Abril 2018:     Es posa porta plegable a l’aula 4 que no en tenia. 

Juliol 2018:  Compra de carro per transportar cadires apilades 

Setembre 2018: 

 Es construeix tarima de seguretat per salvar desnivell en despatx general de voluntaris. 

 Millora de la separació insonorització de les aules 1 i 2. 

 Millora de la canalització dels cables de la xarxa informàtica del despatx de gestió. 
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Desembre 2018:   Compra de sistema de megafonia portàtil per a visites culturals. 

 

Millores material didàctic: 

 

Compra: 

- Nous mètodes  A.1 i  A.2    Nuevo Sueña  Ed. Difusión. 

- Material preparació DELE 

- Llibres de Gramàtica i Vocabulari per a ampliació de continguts. 

- Llibres de lectura comprensiva sobre la ciutat de Barcelona. 

 

Ampliació i organització del material didàctic en el Drive: 

- Elaboració nou test de nivell per a nivell inicial.  

- Elaboració de fitxes tipus per preparació de vocabulari per a activitats culturals. 

- Elaboració de fitxes tipus per reconeixement de paraules per a  primeres passes en 

alfabetització. 

 

Amb el suport de: 

                                                            

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

Membre de:  
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Centre Passatge 
València 244, 3r 
08007 Barcelona 
passatge@fundacioviarany.org 
www.comunitatpassatge.org 
 

Centre Convivim 
Cardenal Tedeschini,72, baixos 
08027 Barcelona 
convivim@fundacioviarany.org 
www.convivim.org 
 

Centre Obert Eixample 
Pau Claris, 121 (INS Jaume Balmes) 
08009 Barcelona 
coeixample@fundacioviarany.org 
www.centreoberteixaple.org · www.tupots.net · 
www.atemps.org · www.xibarri.cat 

 

CENTRE PASSATGE 

MEMORIA 2018 

 

1. Breu presentació 

Origen i trajectòria: És un projecte de la Fundació Privada Viarany. El 1970, s'inicia un Centre 
d'Esplai que ha estès les seves ofertes formatives, educatives, culturals i socials, des de l'àmbit no 
formal per a totes les edats. La ubicació del Centre Passatge ha passat el 2013 del edifici de Pas-
satge Mercader 13, a les dependències del Centre Edith Stein. 

El Centre Passatge defineix el seu compromís amb la realitat de la nostra història, des d'un eix 
trenat per tres opcions bàsiques i inseparables fe-cultures-justícia. Totes tres són elements d'una 
interrelació que mútuament es reclamen. 

o FE- En l'encarnació Déu es fa temps, història, carn, debilitat, home...,  aquí és el lloc on Ell 
ens cita: en el temps, en la història, en la carn, en la debilitat, en una paraula, en l'ésser 
humà, imago Dei. 

o CULTURES- La interculturalitat, en aquest temps i en aquesta història, és opció que fa pos-
sible un projecte de convivència ètic-polític en el qual el diàleg, propi de la democràcia, té 
un paper definitori. 

o JUSTICIA- La  justícia constitueix una opció central en el caminar del poble de Déu, "Se t'ha 
declarat, home, el que és bo, el que el Senyor de tu reclama: tan sols practicar la justícia, 
estimar la pietat i caminar humilment amb el teu Déu". 

2. Dades de contacte:   Carrer Valencia 244, 3º. 08007 Barcelona. Tel. 676.091.964. 
comunitatpassatge@gmail.com 
www.comunitatpassatge.org. 

3. Equips responsables. 
Un equip directiu format per sis persones. 
Un equip coordinador format per tots els responsables de les diverses activitats. 
Coordina el Projecte i els equips Anna Almuni. 

4. Membres de l’organització. 
L'organització conta amb més de 35 responsables de les activitats i el funcionament i uns 350 usu-

aris de les diverses activitats i de la dinàmica habitual de l'entitat. 

5. El Centre Passatge manté relacions amb moltes altres entitats amb les que col·labora.  
Entitats culturals, musicals, lúdiques, interreligioses, socials... 

 
 

 

http://www.comunitatpassatge.org/
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2. Activitats i impacte o avaluació de les mateixes. 
 

Activitat 1 Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Club de lectura 
(dos grups) 

Curs presencial. Trobades mensuals de 120 minutes 
on es comenten i debaten novel·les i històries curtes 
d’autors d'arreu del món basades en el tema “Troba-
da de Cultures”.  
 
L’estudi de cada obra és complementa amb materials 
que els participants reben online (sobre cada autor, 
estil i marc geogràfic, històric i social).  També es 
visualitzen pel·lícules relacionades amb la temàtica. 
S’estudien 10 novel·les  per curs. 

Trobades molt participatives. 
Les obres literàries s’han ana-
litzat amb profunditat i els 
diferents temes s’han discutit 
amb interès i s’han relacionat 
amb el context on estem vivint 
i el dia a dia del grup i de ca-
dascú. Amb una participació 
de 14 persones en un grup i 10 
en l'altre. 
https://comunitatpassatge.jimdo.com/club-de-
lectura/ 

   

Activitat 2 NOVA Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Un passeig per la 
poesia 
 

Si una simple lectura ja ens pot transportar l'espe-

rit... Què no farà la poesia!   

Aprenem a sentir la seva cadència, a escoltar la 

veu dels poetes, a dir els seus versos.   

Passeig per ella com els trobadors: entre l'espiritu-

alitat i l'èpica, la sublimació de l'amor o els cants 

de denúncia, els paisatges bucòlics, el dibuix de les 

paraules... sota l'ombra de l'arbre frondós de l'art, 

gaudint del perfum de la bellesa, gronxats entre la 

joia o el dolor... deixant-nos acompanyar per la 

música de les paraules". 

Curs presencial. Trobades mensuals de 120 minuts, 
segons dilluns  de 18,30 a 20 h. 
 

Trobades molt participatives.  
Un inici amb pocs usuaris. 
 
https://www.centrepassatge.o
rg/un-passeig-per-la-poesia-1/ 
 
 

   

Activitat 3  NOVA Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Al voltant del 
teatre 
 
 

Sou de les persones que quan aneu al teatre pro-

cureu saber quelcom de l'obra? 

Us agradaria endevinar les petjades de tots els 

elements que l'han portat fins a vosaltres, els es-

pectadors? 

Us agradaria sentir-vos com els actors, quan es po-

sen en contacte amb el text teatral, llegint-lo amb 

altres?. VENIU A FER-HO!  

Curs presencial. Trobades mensuals de 120 minuts 
on es comenten i debaten obres de teatre.  

segons dijous mes  18,30 a 20 h.  

Trobades molt participatives.  
Un inici amb pocs usuaris. 
 
https://www.centrepassatge.o
rg/al-voltant-del-teatre/ 
 
 

 

https://www.centrepassatge.org/un-passeig-per-la-poesia-1/
https://www.centrepassatge.org/un-passeig-per-la-poesia-1/
https://www.centrepassatge.org/al-voltant-del-teatre/
https://www.centrepassatge.org/al-voltant-del-teatre/
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Activitat 4 Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Fòrum 
d’actualitat 

Han estat 5 conferències per part d’expertes en te-
mes d’actualitat diversos, orientat a fer-nos aprofun-
dir en les realitats de la societat contemporània, en 
les seves dimensions política, econòmica, social i 
cultural.  

 17 febrer: ¿Expolio de Africa? Extración de recur-
sos naturales en el continente. 

 17 març: El ego y nuestra relación con los demás 

 21 abril: Un tomb pel gospel. Xerrada concert. 

 19 maig: Pere Casaldàliga. Les seves obres i les 
seve causes. 

 20 octobre: Els ODS. Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible. 

 17 novembre: Marius Torres. L'home, el poeta, a 
la recerca del trascendent. 

Han participat persones d'e-
dats i interessos diversos que 
s'han mostrat força interessa-
des i que han participat amb 
un número considerable de 
preguntes després de cada 
xerrada. 
Amb una participació entre 20 
i 30 persones. 
 
https://comunitatpassatge.jimdo.com/f%C3%B2
rum-d-actualitat/ 

 

Activitat 5 Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Silenci i Art 

Una proposta que uneix el camí d'interioritat amb 
l'expressió artística:  

El Viatge al Centre d' Un Mateix... 
Segona jornada TALLER:     10 novembre  2018 

                                                 de 10 a 13h. 
 Un espai de trobada interior amb un mateix i en 
comunió amb la comunitat amb el guiatge del  grup 
InterioritArt.  Un viatge, que es farà amb l'ajut de la 
Meditació guiada,  la Dansa Contemplativa i l' Art de 
l'expressió plàstica. 

Un espai obert per totes les edats,  especial joves. 

Han participat persones d'edats i 
interessos diversos que s'han 
mostrat força interessades i que 
han participat amb un número 
considerable de preguntes des-
prés de cada xerrada. 
 
Amb la participació de 10 perso-
nes. 
 
https://www.centrepassatge.org/formaci%C3%
B3/ 

 

Activitat 6 Descripció Impacte i/o avaluació 

Seminari  
Sortim amb 

Teresa de Jesús 

 

 

Propostes de coneixement i aprofundiment  en la 
mística teresiana 

dimarts 6,13,20i 27 nov 2018, de 18,30 a 20,00h 

Llegint  el llibre de VIDA de Teresa, compartir les 
seves experiències, ella ens  acompanyarà en la 
nostra actualitat. 
Avui, nosaltres, petita comunitat,  ens apropem a 
Teresa de Jesús, una monja del s. XVI, que ens 
obrirà la porta i ens farà sortir. Sortirem a trobar 
Jesucrist i a anunciar-lo arreu.. 

Amb una participació 10 persones  
Presentació i diàleg posterior. 
 
Es preveu la continuïtat de l'acti-
vitat amb treball tutorat i nou 
seminari el curs vinent. 
 
https://www.comunitatpassatge.org/activitats-
realitzades/semana-de-cinema-espiritual/ 

   

Activitat 7 Descripció Impacte i/o avaluació 

Activitats  

Interculturals  i 
interreligioses 

Propostes de coneixement i aprofundiment  en la 
diversitat cultural i religiosa. 

Aquest curs a través de tres sessions de la XIV 
Mostra de Cinema espiritual de Catalunya, orga-
nitzat per la Direcció General d'Afers Religiosos 

Dijous, 15/22/29 de novembre de 19,00 a 21,00h. 

Amb una participació entre 20 i 
35 persones al voltant de la activi-
tat 
Presentació i diàleg posterior. 
 
https://www.comunitatpassatge.org/activitats-
realitzades/semana-de-cinema-espiritual/ 

https://www.centrepassatge.org/formació/
https://www.centrepassatge.org/formació/
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Activitat 8 Descripció Impacte i/o avaluació 

Visites Culturals La vida quotidiana a Barcelona. Seguim coneixent la 
vida dels nostres avant-passats i visitem els indrets 
barcelonins de cada època: monuments, museus i 
sobre tot carrers, societat, oficis, història…  L’activitat 
es realitza els primers diumenges de mes. Amb un 
total de quatre visites per any. L’hora d’inici de la 
visita és a les 11 hores. El lloc s’indica en casa cas. 

 4 febrer:  La Ciutadella. El Parc. Transformació del 
territori. 

 6 maig: La Barceloneta. 

 3 juny: El barri de la Ribera als segles XVII i XVIII. 

 4 novembre: El Port de Barcelona a la Edat Mo-
derna. Evolució. 
 

És una activitat que té un pú-
blic força fidel i nombrós, en-
tre 35 i 60 persones. Té  ja una 
llarga trajectòria en la història 
de les activitats del centre 
passatge. 
Puntualment s’envia a la web 
del Centre Passatge un repor-
tatge gràfic de la visita. Molt 
visitat. 
 
https://comunitatpassatge.jimdo.com/visit-
culturals/ 

 

Activitat 9 Descripció Impacte i/o avaluació 

Senderisme 
Sortides matinals per indrets propers a Barcelona. Al ca-
minar fem esport i gaudim de les relacions i  la natura. Ens 
anem coneixent i creant lligams d’amistat. Les caminades 
les fem els segons diumenges de mes. Depenent de la ruta 
fixem el lloc i l’hora de sortida. Alguna vegada dinem junts 
i tornem a mitja tarda. 

 14 gener: Villafranca del Penedés. 

 11 febrer:  Baixant per la Rambla del Poble Nou 
fins al mar. Passeig Marítim fins la Barceloneta. 

 11 març: De Vilafranca a La Granada. Celebrem la 
calçotada. 

 8 abril: Esplugues. Barriada de Can Clota. Clota a 
Rambla de Just Oliveres. 

 11 novembre . Barcelona - Vallvidrera -Sant 
Just Desvern.  

És una activitat molt apreciada 
i que té un grup constant  i 
nombrós, més de 25 persones. 
Normalment hi ha dos cronis-
tes i alguns fotògrafs.  Puntu-
alment els reportatges és car-
regen a la web del Centre Pas-
satge i té moltes visites. 
 
https://comunitatpassatge.jimdo.com/senderis
me/ 

 

Activitat 10 Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Coral Gospel 

 

Vol ser un espai lúdic i cultural que ens permeti la 
trobada i la relació entre persones dels tres pro-
jectes, voluntaris i/o usuaris dels tres projectes de 
la Fundació Viarany: Projectes Convivim,  Centre 
Obert Eixample i Centre Passatge. 
La participació és bàsicament de Centre Passatge. 
Divendres de 19,00 a  20,30 h. 
Té  3 o 4 concerts durant el curs.  
Participa del grup de corals COR DE CORS  

Concert propi, 28 d'abril  
Stage, 26-27 maig 

Inicia el seu camí l'octubre 2016 

 

Des de la primera convocatòria té 
una amplia i entusiasta resposta. 
Participen més de 30 persones. 
 
Aquesta coral  treballa en xarxa 
amb les 10 corals de Cor de Cors, 
amb els que realitza un Stage de 
250 persones i molts altres con-
certs i activitats conjuntes. 

https://comunitatpassatge.jimdo.com/coral-gospel/ 
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Comunitat de fe  
11 

Descripció Impacte i/o avaluació 

Vida i activitats  
de la comunitat 
de fe 

Comunitat humana que s'acompanya mutua-
ment, i viu i celebra la seva fe. 
Seminaris i cursos de formació. Espais de trobada, 
de celebració i de festa. 

 Eucaristia setmanal, dissabtes a les 19,30 d'oc-
tubre a juny inclosos. Trobada central de la vida 
de la comunitat. Amb participació setmanal de 
molts i ocasional d'altres. 

 Pregària setmanal, dilluns a les 20,00 d'octu-
bre a juny inclosos. Petit grup que cerca comu-
nitàriament la trobada amb Déu.  

 Grups d'adults, creixement-aprofundiment en 
l'experiència humana i cristiana. Son espais de 
creixement personal com a laics i laiques con-
vençuts de que sigui com sigui el temps que vi-
vim, aquest és el nostre temps i no en tenim un 
altre i, aquest, precisament aquest, és temps 
de gràcia: “ara és el temps de gràcia, l’hora fa-
vorable”.  

 Celebració temps litúrgics. El dinamisme anual 
de la litúrgia marca l'experiència comunitària i 
eclesial de la Comunitat Passatge.  

 Recés de Quaresma. “Audàcia i lucidesa cristi-
ana". 4 març. Jornada de pregària personal i 
compartida, cercant l'experiència i el compro-
mís evangelitzador de la fe. Amb una bona par-
ticipació.  

 Sortida anual de PASQUA, 29 març-1 abril, de 
dijous a diumenge. Uns dies fora de la ciutat, 
en un entorn que  permet descansar, gaudir 
d'una convivència i uns diàlegs distesos, apro-
fundir en l'experiència creient, viure el tridu 
Pasqual amb profunditat, serenor i joia. TIANA. 
Experiència familiar, intergeneracional, és mo-
ment clau de creixement comunitari. 

 Seminari Santa Teresa: "Sortim amb Teresa de 
Jesus". 5, 13, 20,27 novembre. Formació, apro-
fundiment i experiència, trobada amb Déu de 
la ma de Teresa.  10 persones 

 Reces d’Advent. Des dels sentits. Sentir, Interi-
oritzar i Expressar, Oració en moviment. 1 de-
sembre. Aprendre a sentir des del cos, des de 
la nostra mirada, des de la nostra capacitat 
d'escoltar, des de la nostra manera de relacio-
nar-nos contactant amb les coses..., des de la 

Participen de la vida de la comu-
nitat mes de 100 persones, de 
molt diverses edats i situacions, 
famílies.... 
La convivència, la mirada a la 
realitat del nostre món, el silenci, 
la natura i la celebració son molt 
valorades com contrast amb la 
quotidianitat de molts dels parti-
cipants. 

La Comunitat de fe del Centre 
passatge és l'element  dinamitza-
dor de la vida, de les activitats, 
del sentir... Els responsables de 
les diverses activitats son quasi 
tots membres de la comunitat. 

S'estableix un procés important 
en que les persones passen de 
participar en activitats a ser 
membres i en un tercer moment 
per fi dinamitzadors del Centre. 

L'envelliment de la comunitat.  
Cal esmentar el grup TALITACUM, 
que té cura d'aquelles persones 
de la comunitat que per motius 
de salut o edat veuen limitada la 
seva participació en el Centre. La 
dedicació d'aquest equip i  les 
amistats generades en el pas del 
temps,  els manté presents en la 
comunitat. 
 
 
https://comunitatpassatge.jimdo.com/celebracions-
de-la-fe/pasqua-2016/ 
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nostra manera de percebre el perfum de cada 
situació..., des de la manera d'assaborir cada 
instant que se'ns presenta.... 

 Celebració del Nadal, amb una trobada festiva 
de sopar multitudinari i amb la Celebració de la 
Misa de Gall, molt important per la comunitat. 

 

   

Activitat  12 Descripció Impacte i/o avaluació 

 
Activitats 
infantils i  
familiars 

Una proposta lúdica-educativa que aporta ele-
ments d’ajuda al nen/nena a elaborar una prime-
ra síntesis de la fe, tot celebrant que el coneixe-
ment en l'experiència humana i en l'experiència 
de la fe són processos que s’han de donar de 
manera integrada. 
Segons i quarts dissabtes de mes d'octubre a juny. 
Dissabtes de 17,00 a 20,00h. 

Al voltant de la activitat dels in-
fants s’han desenvolupat nom-
broses activitats de trobades, 
diàlegs, col·laboracions amb les 
famílies dels nens i nenes (8 a 12 
anys).  
Una de les activitats mes cuida-
des per la seva força d'intervenció 
i de futur. De difícil convocatòria , 
arriba a pocs infants,  creiem que 
pot ser una oferta més oberta a 
totes les entitats de la Fundació 
Viarany per la força de vida inte-
rior, formativa  i lúdica amb in-
fants i families  
https://comunitatpassatge.jimdo.com/infants/ 

 

Activitat  13 Descripció Impacte i/o avaluació 

Celebracions 
diverses 

Celebracions diverses durant l'any coincidint amb 
el calendari civil i social i amb el dinamisme de 
l'entitat 

 Trobada anual a l'inici de gener 

 Sortida en coordinació amb altres enti-
tats de la Fundació Viarany 

 Sortida Mariana 

 Trobades final de curs 

 Trobades d'inici de curs 

 Festa de Santa Teresa 

 Castanyada 

 Trobada de 3 de desembre 

 Sopar de Nadal 

Propostes que generen un gran sentit de perti-
nença al Centre Passatge que com tot centre so-
ciocultural té una  comunitat humana que creix a 
partir de les activitats i les trobades. Son molts 
anys de recorregut junts de moltes persones i 
d'altres que s'hi van afegint. 

Amb una participació  molt diver-
sa segons la trobada. 
Amb persones que només parti-
cipen algun d'aquests moments. 
Son trobades lúdiques, formatives 
o ambdues coses, que posen en 
relació, socialitzen i creen en les 
persones sentit de pertinença un  
col·lectiu, l'entitat Centre Passat-
ge. 
 
https://www.comunitatpassatge.org/festes-i-
celebracions/ 

 

CENTRE PASSATGE   Memoria 2018 

11 de juny de 2019 
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2. El Servei d’Intervenció Socioeducativa “Centre 
Obert Eixample” 
 
Servei diürn, fora d'horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i 
laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d'un adult i/o que es troben en risc 
d'exclusió social. Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents:  
 Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat 

del menor. 
 Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies. 
 Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola. 
 Compensar dèficits socioeducatius. 
 Adquirir aprenentatges i competències. 
 Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.  

(Cartera de Serveis Socials de Catalunya) 
 
Realitza atenció directa els dilluns, dimecres i divendres, de 16:30 a 20:00 hores, i els dimarts i 
dijous, de 17:00 a 20:00 hores. S’ofereixen 40 places simultànies per a infants i adolescents 
d’entre 7 i 18 anys.  
Funcionament de la tarda: acollida i berenar (17:00-17:45), suport educatiu (17:45-18:45), joc 
lliure (18:45-19:00) i tallers (19:00-20:00) amb els que treballar els hàbits, la competència social 
i l’educació en valors. L’equip educatiu realitza, a més de les activitats, un seguiment tutorial a 
partir de PEI (projecte educatiu individual) i plans de treball conjunt amb altres agents (serveis 
socials bàsics i específics, centres escolars i serveis educatius de zona, i serveis de salut, 
especialment mental. També s’ofereix una atenció psicològica puntual o de primer diagnòstic, i 
atenció i orientació a les famílies en el que respecta a la relació i educació de llurs fills/es. Tot 
això es realitza a partir d’un PEC (projecte educatiu de centre) concretat en sis programes 
d’intervenció socioeducativa. 
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2.1. Població destinatària 
 
La població destinatària del Servei de Centre Obert durant el 2018 han estat 65 infants, 
adolescents i joves del districte de l’Eixample entre els 7 i els 18 anys amb dificultats socials, 
econòmiques i familiars que es troben en una situació de vulnerabilitat o risc social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Masculí
57%

Femení
43%

Distribució per sexes
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Tot i l’origen familiar majoritari és de fora d’Espanya, el 81,5% dels infants i joves són autòctons. 
 
Tots els infants i adolescents han estat derivats o orientats al centre obert per serveis que atenen 
a la infància i adolescència del districte de l’Eixample.  
 
Des de setembre del 2016, el 100% de les derivacions han estat realitzades per serveis socials, 
sovint conjuntament amb altres serveis (principalment CSMIJ i EAP). 
 

 
 
La majoria de les dificultats que presenten els infants i adolescents venen donades per l’entorn 
familiar. Destaquem les més presents en les famílies del centre obert: 
 

Àfrica
15%

Amèrica Central
10%

Àsia
4%

Amèrica del Sud
31%

Espanya
38%

Resta d'Europa
2%

Origen familiar

Antiga Esquerra 
Eixample

22%

Dreta de l'Eixample
27%

Fort Pienc
12%

Sant Antoni
1%

CSS de fora de 
l'Eixample

5%

EAIA
9%

Actualment no 
atesos per CSS

6%

Sagrada Família
15%

Nova Esquerra de 
l'Eixample

3%

Atenció de serveis socials
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 Dificultat de les famílies per conciliar vida laboral i familiar.  

 Manca de coneixement del medi i de la llengua. El 62%  de les famílies son d’origen 
estranger. 

 Situació socioeconòmica precària: inestabilitat laboral, atur de llarga durada, salaris molt 
baixos. El 60% de les famílies té dificultats econòmiques greus. 

 Situacions d’exclusió de l’habitatge.  
-El 29,4% de les famílies ha patit o està en situació de desnonament. En els darrers anys hem 
observat un augment de la pressió immobiliària en el districte de l’Eixample que obliga 
moltes famílies a marxar del districte per incapacitat per fer front els pagaments. 
-Moltes famílies viuen en domicilis compartits amb altres famílies o relloguen habitacions. 

 Problemàtica de salut mental en algun dels progenitors. El 15% dels pares i mares estan en 
seguiment psicològic. 

 Violència en l’àmbit familiar. Un 27% de les famílies ha patit o pateix situacions de violència. 

 Elevat nombre d’unitats monoparentals. El 62,7% de les famílies són monoparentals.  

 Manca de xarxa de suport familiar i social. 
 
 
Respecte els infants, adolescents i joves: 
 

 Situacions de desavantatge educatiu causades per:  
-Incorporació tardana al sistema educatiu. 
-Situacions socioeconòmiques especialment desfavorides que interfereixen en l’adquisició 
dels aprenentatges. 
-Trastorns d’aprenentatge o de comunicació que afecten l’adquisició i l’ús funcional del 
llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, o el desenvolupament 
de l’autoregulació emocional i del comportament. 

 Trastorns de salut mental. Augment dels trastorns de l’estat d’ànim (ansietat, depressió) 

 Falta de punts de referència pel menor que, sovint, es troba sense alternatives de lleure i 
generalment sense l’acompanyament o supervisió d’un adult.  

 Presència de conductes de risc.  
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CSMIJ Eixample. (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil): servei d’atenció ambulatòria 
especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental. 
Associació ACTO. Servei d’atenció psicològica per a infants, adolescents i famílies.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSMIJ Eixample
26%

ACTO
11%

Altres serveis de 
salut mental

21%

No atesos
42%

Infants i joves atesos per serveis de salut mental

CSMIJ Eixample ACTO Altres serveis de salut mental No atesos
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2.2. Objectius del servei 
 
1. Prevenir, detectar i donar a conèixer les situacions de risc social i de ruptura amb la família 

i l’escola. 
o Acompanyant i orientant les famílies en els processos educatius que afecten els seus 

fills.  
o Afavorint la socialització i la integració social dels infants i joves i les seves famílies. 
o Fent difusió i pedagogia del servei en sectors de la població que el puguin desconèixer.  

 
2. Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat dels menors. 

o Promovent el seu desenvolupament d’una perspectiva psicoeducativa. 
o Potenciant l’adquisició d’aprenentatges bàsics i la competència social. 
o Acompanyant i orientant les famílies en el procés de maduració de l’infant i el jove.  

 
3. Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i de les seves famílies. 

o Afavorint la integració de l’infant i el jove en el seu entorn.  
o Promovent el valor de la convivència i les habilitats socials amb els iguals. 
o Potenciant la integració cultural entre els infants i joves. 

 
4. Promoure el compromís i la transformació social com a opció per a una societat millor. 

o Impulsant i acompanyant processos de voluntariat social.  
 

5. Consolidar les vies de comunicació entre el CO i altres serveis implicats en el procés de 
desenvolupament dels menors.  
 

2.3. Àmbit territorial d’actuació 
 
Segons el principi de serveis de proximitat, l’àmbit territorial del Servei de Centre Obert és 
principalment el districte de l’Eixample (barris de Sant Antoni, Sagrada Família, Dreta Eixample, 
Antiga Esquerra Eixample, Nova Esquerra Eixample i Fort Pienc).   
Tot i això, es dona continuïtat a infants i joves de famílies que residien a l’Eixample però han 
hagut de fer canvi de domicili per motius econòmics i s’han mantingut escolaritzats a 
escoles/instituts de l’Eixample i/o amb vinculació amb els serveis socials de l’Eixample.  
 

2.4. Temporalitat  
 
El Centre Obert desenvolupa les seves activitats amb els infants i adolescents de setembre a 
juny, de dilluns a divendres seguint el calendari escolar pel que fa als períodes lectius i no lectius 
o de vacances. L’horari d’atenció directa als infants i joves és de 17:00h. a 20:00h. L’horari de 
treball intern és de 09:00h a 12:00h, de 15:30 a 17:00h i de 20:00h a 20:30 h. (revisió diària).  
Durant el mes de juliol s’atenen adolescents que cursen secundària, en horari de matí.  
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Horari Activitat  

09:00 - 12:00h 

15:30 - 17:00h 

Gestió del projecte: coordinacions, entrevistes, projectes, programació, 
reunió d’equip, avaluació i seguiment de casos, etc. 

16:30 - 20:00h 

Acollida i berenar. 
Suport a l’escolarització: hàbits d’estudi, reforçament coneixements i aula 
oberta. 
Activitats: tallers, jocs, xerrades, assemblees. 

20:00 - 20:30h Avaluació diària de l’equip educatiu.  

 

2.5. Recursos  
 
2.5.1. Professionals  
 
2.5.1.1. Equip tècnic educatiu:  
 
De gener a juny: 
 1 titulat amb postgrau en antropologia i directora d’activitats de lleure infantil i juvenil, 

contractada a jornada complerta (38’5 h/s direcció-administració), tot l’any. 
 1 titulada en educació social (educadora i coordinadora tècnica del servei), contractada a 

jornada complerta (38’5 h/s), tot l’any. 
 1 educadora a jornada parcial (25 h/s).  
 1 educadora social, a jornada parcial (15 h/s).  
 1 integradora social, a jornada parcial (25 h/s). 
 1 monitor de lleure, a jornada parcial (25 h/s).  
 1 psicòloga, en contracte parcial. (20 h/s). 
 1 integradora/a social, a jornada parcial.25h/s 
 
De setembre a desembre: 
 1 titulat amb postgrau en antropologia i directora d’activitats de lleure infantil i juvenil, 

contractada a jornada complerta (38’5 h/s direcció-administració) de setembre a octubre. 
 1 titulat amb llicenciatura en Teologia a jornada complerta (38’5 h/s direcció-administració) 

d’octubre a desembre. 
 1 titulada en educació social (educadora i coordinadora tècnica del servei), contractada a 

jornada complerta (38’5 h/s), tot l’any. 
 2 educadores, a jornada parcial (25 h/s).  
 1 integradora social, a jornada parcial (25 h/s). 
 1 psicòloga, en contracte parcial. 12 h/s. 
 1 educador social en contracte parcial. 12h/s d’octubre a desembre. 

 
 
2.5.1.2. Equip de suport educatiu: 
 
Voluntaris: 
 1 persona titulada en psicologia i educació social, com a voluntària permanent. 
 44 voluntaris i voluntàries de suport a l’escolarització. 
 
 
Estudiants en pràctiques: 
 
 3 alumnes en pràctiques de grau d’Educació Social UOC; URL. 
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 1 alumna en pràctiques del títol de Monitor de temps lliure. 
 1 alumna en pràctiques del títol de Director de temps lliure. 
 
 
2.5.2. Recursos econòmics 
 
 Subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència: 35.000’00 €.  
 Subvenció de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania: 5.000’00 €.  
 Conveni de la Generalitat de Catalunya amb la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i 

Clubs d’Espai, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de Joventut: 
3.701,62 € 

 Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, Àrea de Drets Socials, dins de la Xarxa de Centres 
Oberts: 50.038,24 €. 

 Obra Social La Caixa, Programa ProInfància: 40.000,00 € (Curs 11); 5.373,26 € (Curs 12).  
Amb el recolzament de l’Obra social “la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que 
té per objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint 
l’accés a oportunitats educatives de qualitat.  
Amb el programa CaixaProinfància, realitzem una intervenció integral proporcionant als 
infants i a les seves famílies serveis de reforç escolar i educació no formal i temps lliure, 
a més d’ajuts per a l’equipament escolar, ulleres o audiòfons. 
 

 Obra Social La Caixa, projectes compartits amb altres entitats a nivell estatal: 26.700,84 €.  
 Càritas Diocesana de Barcelona: 12.000’00 €.  
 Fundació Nous Cims, per a beques d’estudis en formació professional i estudis universitaris: 

7.191.67 €.  
 Fundació Probitas, per a l’activitat d’estiu (TSS): 1.890,00 € 
 Donatius: 2.000’00 €.  
 Aportacions dels usuaris per a activitats específiques: 2.163’00 € 
 
2.5.3. Infraestructurals 
El Centre Obert disposa d’un conveni amb l’Institut Jaume Balmes, per a ús social de l’institut. 
Els espais que es fan servir són:  

 Menjador amb office a la planta baixa (punt de trobada, de berenar, de reforç per al grup 
de petits, i per activitats-tallers, segons la planificació diària; d’ús exclusiu per al Centre 
Obert en horari de tarda); 

 Pati interior amb accés des del vestíbul i des del menjador (per a l’acollida i les activitats 
d’exterior; d’ús exclusiu del Centre Obert en horari de tarda); 

 Aules 13, 14, 15, 33, 34, 37, 38.  

 Gimnàs (tres hores a la setmana); 

 Despatx de l’equip educatiu del Centre Obert a la planta baixa. 

 Sala de visites/tutories en horari de tarda per l’atenció personal als menors i famílies. 
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2.6. Accions metodològiques  
 
La metodologia educativa del Centre Obert es caracteritza per: 
 

 El seguiment individual. Es realitza un seguiment individualitzat de cada infant i adolescent. 
El 2018 el 100% els infants tenen un Projecte Educatiu Individual.  

 El seguiment grupal. Es realitza un seguiment del grup, ja que és en el grup on es 
desenvolupen les habilitats socials necessàries per millorar les relacions al nostre entorn. 

 Intervenció amb la família. S’implica a la família de forma activa i positiva en el procés 
educatiu de l’infant/jove, proporcionant eines per abordar les diferents situacions i 
dificultats que es puguin produir en la vida quotidiana en relació a l’educació dels fills i filles. 

 El treball en xarxa. S’estableix una coordinació amb tots els agents socials i educatius que 
intervenen amb l’infant/jove en el territori. 

 El treball en equip. La tasca de l’equip comprèn la unificació de criteris, planificació 
conjunta, coordinació i comunicació interna. 

 L’avaluació. L’equip educatiu avalua diàriament la tasca educativa en finalitzar l’atenció 
directa,  setmanalment es fa una reunió de seguiment i trimestralment, per realitzar l’anàlisi 
de la tasca educativa individual  i grupal, així com del projecte en general.  
Els infants i adolescents fan avaluació de les activitats a través de les assemblees establertes 
i de full de seguiment diari del suport acadèmic. 
Les famílies avaluen la pròpia activitat del grup de famílies, així com el funcionament del 
centre obert. 

 

3. Programes Socioeducatius 
 

3.1. Programa educatiu d’educació per a la salut 
 
Educar en els hàbits d’higiene i de salut, així com ajudar a les famílies a cobrir les necessitats 
bàsiques, quan sigui necessari.  
Accions desenvolupades: 
 Berenar. Diàriament, en el moment d’arribada al Centre Obert, es facilita un espai on 

els nois i noies poden berenar i compartir amb companys i educadores com ha anat el 
dia. En aquest espai s’ha treballat per l’adquisició d’hàbits bàsics d’higiene i la promoció 
d’una dieta equilibrada oferint berenars que consten d’entrepà, fruita i lacti, així com 
oferir un espai de relació entre els infants, adolescents i els educadors. 

 Parlem-ne: Aquest espai està dedicat a tallers de prevenció i reflexió respecte temes 
que interessen els joves o necessitats detectades per l’equip educatiu. En el marc del 
Parlem-ne hem realitzat tallers de prevenció per a tots els grups d’edat: 

- Taller d’educació afectivosexual. A partir de les demandes del grup de joves i 
adolescents i la detecció de necessitats, es tracten temes relacionats amb 
l’afectivitat i sexualitat a l’adolescència: anatomia, autoconeixement del cos, mites 
i creences, primeres relacions, diversitat sexual. S’ha realitzat una visita al CAP 
Roger de Flor al Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva per conèixer 
el recurs  de la “Tarda Jove”.     
 
- Consums i els seus efectes: En aquest taller s’han tractat els efectes de les 
diferents substàncies addictives, el seu consum, els efectes en la salut i altres 
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conseqüències negatives com els abusos sexuals  a partir del consum voluntari o 
no. 

 Taller de cuina. S’ha realitzat setmanalment a tots els grups d’edat. En aquesta activitat 
es treballen a nivell transversal diferents objectius: assolir hàbits d’higiene, ordre i 
neteja de l’espai, correcte utilització d’utensilis, conèixer els diferents productes i les 
seves qualitats alimentàries, potenciar la col·laboració i el treball en equip. 
S’introdueixen verdures a les receptes per promoure una dieta equilibrada. 
Han après a interpretar les receptes, treballar les mesures, etc. per acabar elaborant 
diferents receptes que han pogut degustar.  
Per les famílies també s’ha realitzat un taller de cuina vegetariana i taller de cuina 
catalana per promoure una dieta equilibrada amb baix cost econòmic. 

 Mou-T. Setmanalment, per tots els grups d’edat, s’ha promogut l’activitat física, el 
treball en equip, el respecte per les regles del joc i pels companys. S’han realitzat  jocs 
cooperatius, de destresa, gimcanes i introducció a diferents esports.    

 Hospital de Nens. Gràcies a la col·laboració de l’Hospital de Nens, aquest 2018 s’ha fet 
una revisió bucodental a tots els infants i adolescents del centre obert i a un 27,6% se’ls 
ha realitzat tractament. 

  Vista Òptica Aquest curs, 5 infants s’han beneficiat del programa de donació d’ulleres 
de VistaÒptica que ha proporcionat revisió i ulleres noves de forma gratuïta.  
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3.2. Programa educatiu de suport a l’educació formal  
 
Donar suport a l’escolarització i als processos d’aprenentatge, fent seguiment del mateix.  
 
Un 35,3% dels infants, adolescents i joves tenen NEE (necessitats educatives especials) amb 
dictamen, i  un 27,1%  tenen dificultats d’aprenentatge sense dictamen. 

 
Accions desenvolupades: 
 Reforç  escolar  individual. Aquells infants o joves que presenten major dificultat a nivell 

acadèmic han rebut el suport individualitzat d’un voluntari/ària, alumne/a de pràctiques 
o educador/a per reforçar les matèries treballades a l’escola/institut. 

 Reforç escolar en petit grup (màxim tres infants o joves). Espai d’estudi on s’ha treballat 
amb el suport d’un professor/a voluntari/ària els continguts donats a l’escola. 

 Aula oberta. Espai d’estudi amb suport d’educadors per ajudar a resoldre dubtes i on 
s’han treballat aspectes d’organització i autonomia personal (agenda escolar, material 
propi, etc.).  

 Recerca de materials pedagògics. Tots els infants i joves disposen d’un material 
personalitzat adaptat a  les seves necessitats educatives. Aquest material el formen 
fitxes per reforçar les matèries instrumentals i en alguns casos material específic facilitat 
en coordinacions pels centres educatius.  

 Seguiment tutorial. Hem implicat els nois i noies en el seu propi procés d’aprenentatge, 
creant en els espais de tutoria plans sobre el que treballaran en l’espai de reforç escolar, 
fent seguiment dels resultats acadèmics i la seva valoració, juntament amb el noi/a. 

 Revisió i avaluació. A través de fitxes d’avaluació individual (diària i trimestral) i reunions 
de l’equip educatiu s’ha fet el seguiment individualitzat del progrés dels nois i noies, 
s’han formulat objectius i s’han dissenyat estratègies de treball. 

 Treball en xarxa. A través de reunions/correus/trucades amb els centres educatius s’han 
avaluat les necessitats i l’evolució dels nois i noies. S’han realitzat coordinacions escola-
família per establir objectius i unificar criteris d’actuació. Aquest curs han sigut 27 
centres escolars amb els que hem fet reunions presencials, coordinacions telefòniques i 
seguiment per correu electrònic.  

  “Tu pots!” juliol. Aquest curs s’ha donat continuïtat a l’espai de reforç en petit grup 
durant el mes de juliol per preparar les recuperacions de les matèries suspeses al 
setembre. Aquest grup el formen joves del Centre Obert i del “Tu Pots!”. A més, s’ha fet 
una sortida setmanal en grup.  
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3.3. Programa educatiu de promoció i autonomia personal  
 
Fomentar l’autonomia, la independència i la responsabilitat dels nois i noies.  
 
Accions desenvolupades:  
 Atenció personalitzada. A través de tutories, s’ha orientat els joves amb risc 

d’abandonar els estudis i les seves famílies per trobar alternatives (PFI, Cicles 
Formatius). 

 Coordinacions i treball en xarxa: S’ha fet acompanyament i coordinacions (reunions, 
trucades i correus)  amb els centres educatius. S’han fet reunions Centre Obert/joves i 
tutors per establir objectius. També s’ha realitzat reunions conjuntes centre 
educatiu/família/ Centre Obert. 

 Grup EVO: Grup de joves de 16 a 18 anys. Ha funcionat de gener a juny. Es promou la 
implicació i responsabilitat dels joves en el seu procés educatiu i amb els altres.  
A partir d’assemblees, els joves dissenyen l’estructura del grup en funció de les seves 
necessitats.  S’ha creat un espai de suport i acompanyament a l’educació formal i espai 
de trobada, un espai d’atenció i orientació personalitzada, així com una activitat grupal 
setmanal que decideixen en assemblea. A més, han realitzat altres activitats proposades 
pel grup com taller d’orientació laboral,  taller de cuina, sortida al Saló de l’Ocupació. 
 

- Aquest 2018 els joves del grup EVO han participat per segon any a la 
TransPirenaica Social Solidària, una travessa pels Pirineus durant 7 dies 
realitzada el mes de juliol de 2018 i a les activitats preparatòries (caminades 
d’un dia, sortida un cap de setmana). 

                
- Voluntariat: Potenciem el compromís i la col·laboració amb la resta de grups del 

centre obert. 5 joves del grup EVO han realitzat tasques de voluntariat amb el 
grup de petits i 1 jove ha realitzat les pràctiques de monitora de lleure al centre 
obert. 

- Fundació Nous Cims. Aquest 2018 Nous Cims ha becat 5 joves per iniciar o 
continuar els estudis de CFGM, CFGS i universitaris. Un dels joves ha participat 
al Programa de Coaching Individual, que ha rebut per part d’un professional 
orientació personal i acadèmica. 

- S’ha realitzat una sortida a centres on s’imparteixen CFGM/PFIs 
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3.4. Programa educatiu de competència social,  
participació i educació en valors  

 
Desenvolupar habilitats socials de comunicació, participació i relació i fomentar la 
descoberta i la interiorització de valors socials.  
Accions desenvolupades:  
 Acollida. En el primer espai de trobada de la tarda els nois i noies comparteixen amb els 

companys i educadors com ha anat el dia, disposen d’un espai de relació i de temps lliure 
on compartir i jugar abans d’incorporar-se a les activitats del Centre Obert. 

 Dinàmiques de grup. A través de diferents dinàmiques, adreçades a tots els grups 
durant tot el curs, s’ha potenciat  l’estimulació de la creativitat, l’expressió d’idees, el 
treball en grup per aconseguir un mateix objectiu i fomentar la participació. 

 Jocs d’exterior. Aquests jocs potencien el lligam de grup. S’han fet  jocs de col·laboració, 
moviment i agilitat que han permès potenciar el treball en equip, la relació amb els iguals 
i el respecte de les normes del joc a tots els grups d’edat. 

 Cine-fòrum. Possibilita suscitar valors i una posterior reflexió crítica/debat. S’ha fet una 
selecció de pel·lícules, documentals, etc. que recullin les demandes dels nois/es i al 
mateix temps treballin continguts educatius. S’han tractat temes de gènere, 
adolescència, relacions familiars, assetjament escolar, violència, etc. a tots els grups 
d’edat. 

 Atenció personalitzada amb tutories. Aquesta eina ens permet detectar 
problemàtiques a nivell personal, familiar, escolar i social del noi/a, per així poder donar 
suport, orientació i facilitar eines per gestionar les dificultats observades. 

 Ludoteca. A través dels jocs de taula es treballen habilitats socials com la relació amb 
els companys i el respecte: aprendre a guanyar i perdre el torn, seguir les normes del 
joc, col·laborar, adquirir hàbits d’ordre. Un espai present durant tot el curs i grups que 
afavoreix la imaginació i creativitat, i potencia habilitats cognitives com la memòria i 
l’atenció. 

 Parlem-ne: Activitats per l’aprenentatge emocional. Aquest curs hem realitzat tallers 
per crear espais d’expressió a través de diferents metodologies on els infants puguin 
identificar i expressar emocions pròpies i reconèixer les dels altres. 

 Assemblees. A través de les assemblees es creen espais d’intercanvi, on els joves i 
infants poden expressar la seva opinió respecte el funcionament del Centre Obert, el 
grup i les activitats que s’hi realitzen, així com fer propostes. És una de les activitats més 
complexes pels nois i noies ja que comporta un treball de reflexió, participació, consens 
i compromís.  

 Festes i tradicions populars. Un dels objectius del Centre Obert és conèixer i participar 
de les tradicions i festes populars de la nostra terra. Així doncs, hem celebrat la 
Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi, amb festes dins el Centre Obert, sempre 
des del respecte vers les diferents cultures i creences. Hem aprofitat les activitats al 
voltant de les festes populars per potenciar espais de treball conjunt de grups d’edats 
diferents i fer partícips a les famílies. 

 Túnel de la por. Aquest 2018 el grup d’adolescents i joves han organitzat un túnel de la 
por el dia de la Castanyada adreçat a la resta de participants del centre obert. Es promou 
la creativitat, la participació, l’autoorganització i presa de decisions. 
 

 Parlem-ne! A partir de les necessitats observades per l’equip educatiu i les pròpies 
demandes dels infants i joves. 
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 Aquest curs s’han realitzat  tallers setmanals per tots els grups d’edat en el que 
s’aborden temes de prevenció: assetjament escolar, educació socioafectiva i sexual, 
prevenció de drogodependències, identificació i prevenció dels diferents tipus de 
violències.  
 
A més dels tallers setmanals, hem realitzat tallers externs: 
-Policia Comunitària per tractar conductes de risc. 

 
El 2018 hem continuat fent incidència en el treball des de la perspectiva de gènere 
transversalment a totes les activitats del centre obert i amb activitats específiques:  
 
- Alumnes de 2on d’Educació Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés- Universitat Ramon Llull  han portat a terme pel grup de petits un taller en el que 
s’ha treballat la diversitat sexual i gènere.  
 
- Els educadors de carrer de l’Antiga Esquerra de l’Eixample, han impartit el Projecte 
Miratge amb el grup d’adolescents per identificar les situacions de risc, promoure 
l’autoconeixement i la presa decisions potenciant les relacions igualitàries entre els 
adolescents. 
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3.5. Programa educatiu d’expressió i joc  
 
Expressar i comunicar emocions i vivències i realitzar processos propis de creació artística.  
Activitats desenvolupades:  
 Tallers d’art plàstic. S’ha treballat amb diverses tècniques i materials com el collage, 

fang, paper, cartró i pintura. Per fomentar la creativitat, treballar emocions a través de 
l’art plàstic, el treball en equip, la reutilització i reciclatge de diferents materials i el 
consum responsable.  

 Sortides durant el curs: Aquest 2018 hem fet sortides per conèixer l’entorn proper: 
sortides al parc, cinema, Biblioteca Sofia Barat, Centre Cívic Sagrada Família, Festa Major 
de la Dreta de l’Eixample, així com sortida al Parc del Tibidabo. 

 Transpirenaica Social i Solidària. El grup de joves ha participat al projecte de la 
Transpirenaica Social i Solidària i les diferents sortides preparatòries: caminada per 
Montserrat, ruta Barcelona-Sant Cugat, participació a la Magic Line Barcelona, per 
finalment realitzar la travessa Transpirenaica pels Pirineus al mes de juliol durant 6 dies. 

 Sortides Tu Pots! Estiu. Durant el mes de juliol, amb els adolescents i joves que han 
participat al programa de suport a l’educació formal s’han realitzat setmanalment 
sortides de caire lúdic, d’un matí o d’un dia sencer. Ha servit per crear un espai per 
compatir, potenciar la pertinença al grup i fomentar la vinculació. Les sortides han sigut 
proposades en assemblea pels joves: Laser Tag, Natupark Cerdanyola, Paddle Surf a la 
Barceloneta i sortida al Tibidabo.  
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3.6. Programa de suport familiar i d’atenció psicològica  
 
Donar suport a la família en el procés de maduració i d’educació dels fills.  
Activitats desenvolupades:  
 Orientació psicològica individualitzada. Espai individual per aquells nois i noies del 

Centre Obert que necessiten un suport de caire psicològic, que tenen mancances 
importants en el seu desenvolupament afectiu, psicològic o cognitiu. És una acció 
específica i temporal si les condicions que han fet necessària aquesta atenció milloren. 

 Associació ACTO. Durant el 2018 s’ha realitzat un estudi diagnòstic psicològic a 18 
infants i adolescents atesos al Centre Obert, la majoria d’ells no atesos pels serveis 
públics de salut mental infanto-juvenil. S’ha realitzat gràcies a un acord amb l’Associació 
ACTO, pel qual dues psicòlogues han realitzat deu sessions a cadascun dels infants i 
adolescents, i a les seves famílies, i molts han tingut continuïtat o han sigut derivats a 
altres serveis de salut mental. 

 Entrevistes familiars. Es realitza una a principi de curs o quan entra un infant o 
adolescent al Centre Obert i trimestralment per avaluar el procés dels seus fills i filles. A 
més, a demanda de l’equip educatiu o per petició de la pròpia família, s’han realitzat 
entrevistes en aquells moments en què s’ha considerat convenient per tractar aspectes 
importants del desenvolupament dels menors.  

 Orientació psicològica familiar. Adreçat a tots els infants i joves del Centre Obert i les 
seves famílies, per ajudar a resoldre dificultats d’integració i d’habilitats socials més enllà 
de les estrictament acadèmiques. S’ha donat suport i orientacions a nivell familiar en 
aspectes com els límits, conflictes relacionals, etc., així com l’acompanyament en casos 
no diagnosticats. 

 Trobades familiars. Aquest 2018 s’han realitzat activitats conjuntes famílies-
infants/joves. Aprofitant les festivitats, s’ha fet una trobada per als infants amb les seves 
famílies per Carnestoltes, Sant Jordi i Nadal al Centre Obert. I al final del curs escolar 
s’ha fet una sortida a la Font de les Planes per a les famílies, infants i equip educatiu 
(voluntaris i educadors) amb l’objectiu d’afavorir un espai informal de coneixença entre 
tots els participants del Centre Obert i implicar les famílies en les activitats del Centre 
Obert.  

 Grup de famílies. Aquest 2018 s’ha donat continuïtat a l’espai de trobada familiar: 
mensualment, divendres a la tarda, a partir de propostes fetes pels propis pares i mares 
o activitats proposades per l’equip en funció de les demandes de les famílies, s’han 
realitzat diferents tallers, portats a terme per pares i mares i per la psicòloga del centre. 
Aquest 2018 s’han fet sortides culturals, tallers de cuina, taller de cinema. 
En aquest espai també diferents professionals han impartit tallers per tractar temes que 
preocupen les famílies i demandats per elles mateixes, com són els límits,  les conductes 
disruptives i simptomatologies en la infància i l’adolescència, i ús de les noves 
tecnologies i xarxes socials en els infants i adolescents, amb els riscos que poden 
comportar.  
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4. Altres projectes del “Centre Obert Eixample” 
 
 

1. “Tu pots!” - Xarxa d’Acompanyament Educatiu 
 
L’origen del projecte és la necessitat de suport o acompanyament educatiu detectada al Districte 
per diversos agents de forma separada: (1) El Centre Passatge, que havia començat com a reforç 
escolar l’any 1995 i com a Centre Obert el 2008, acumulant una llarga llista d’espera per la manca 
de recursos al territori, que aportarà la base metodològica del projecte; (2) l’Espai Social 
Provença havia començat un grup experimental de reforç a partir del qual es crearà 
l’avantprojecte del que avui tenim; (3) el Casal Loiola estudia la seva manera d’implicar-se més 
en el barri i detecta dues línies; una d’elles, un reforç escolar que anomenarà “Tu Pots!”; (i 4) el 
Serveis Socials de l’Antiga Esquerra de l’Eixample convoca tots els anteriors el juny de 2012 per 
impulsar una acció comuna (projecte comunitari). L’octubre del mateix any comença el projecte 
amb tres espais d’acompanyament educatiu, un ofert per cada entitat participant. Durant el curs 
2014/2015 s’incorporen al projecte Serveis Socials de la Dreta de l’Eixample, de Fort Pienc, de la 
Nova Esquerra de l’Eixample i de Sant Antoni, i l’Escola Jesuïtes-Casp.  
 
 
El 2018 han funcionat els següents grups: 
 

 Espais gestionats directament pel Centre Obert Eixample-FPV: 
 Espai educatiu “Tu pots!” a l’Institut Jaume Balmes. Un màxim de 20 places de 2n cicle 

d’ESO o superior (batxillerat, cicles de FP) (dimarts i dijous, de gener a juny, i de 
setembre a desembre, de 18:00 a 19:30 hores).  

 Espai educatiu “Tu pots!” a l’Institut Jaume Balmes per a la preparació de les Proves 
d’Accés a Grau Mitjà. Un màxim de 15 places de 2n cicle d’ESO per a la preparació 
específica de les proves (dimarts i dijous, de gener a maig, de 18:00 a 19:30 hores).  

 Espai educatiu “Tu pots!” a la Biblioteca Joan Oliver (Sant Antoni). Un màxim de 15 
places de 2n cicle d’ESO (dimarts i dijous, de gener a juny, i de setembre a desembre, de 
18:00 a 19:30 hores).  

 
 Espais gestionats per altres entitats:  

 Espai “Tu pots!” al Casal Loiola-Primària. Un màxim de 12 places de primària (dilluns i 
dimecres, de gener a juny, i de setembre a desembre, de 17:30 a 19:00 hores) 

 Espai “Tu pots!” al Casal Loiola-ESO. Un màxim de 12 places de 1r i 2n d’ESO (dilluns i 
dimecres, de gener a juny, i de setembre a desembre, de 17:30 a 19:00 hores).  

 
El Centre Obert Eixample-FPV ha realitzat, també, la coordinació general de tot el projecte, la 
dinamització de les reunions de seguiment i coordinació general del Projecte, així com contactes 
amb diferents entitats i/o serveis interessades en replicar el model de la Xarxa "Tu pots!" en 
altres barris de la ciutat de Barcelona.  
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2. “A temps!” - Intervenció amb MENA  
(menors estrangers no acompanyats) 
 
El projecte ofereix un acompanyament educatiu, personal i grupal, a adolescents i joves 
nouvinguts sense referents familiars al territori per ajudar-los en la seva inclusió social en a 
societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la llengua i la cultura, el 
treball en valors i la competència social. El projecte es concreta en un acompanyament 
educatiu i formatiu per a adolescents de 16 a 18 anys, nouvinguts, sense referents familiars 
al país d’acollida i amb dificultats d’accés al sistema educatiu formal per la seva edat i/o pel 
desconeixement de les llengües vehiculars de Catalunya, a partir de la formació en 
competències bàsiques (descoberta i coneixement de la llengua castellana, 35%; descoberta 
i coneixement de la llengua catalana, 25%; competència matemàtica bàsica, 15%) i 
transversals (descoberta i coneixement del país i de la cultura de la societat d'acollida, que 
inclou formació i orientació laboral bàsica i competència social, 15%). 
 

 
L’any 2018 es van atendre 26 joves (100% nois) 
d’entre 16 i 18 anys, dels quals el 84% 
provinents del Marroc, i el 16% d’Argèlia.  
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5. Activitat específica de l’equip educatiu 
 

1. Activitat general 
 
Treball en xarxa: 
 
Ens coordinem periòdicament i treballem en xarxa amb els serveis del Districte que atenen els 
infants, joves  i adolescents:  
CSMIJ Eixample, EAP Eixample, EAIA de l’Eixample, CSS Dreta de l’Eixample, CSS Antiga Esquerra, 
CSS Nova Esquerra, CSS Fort Pienc, CSS Sagrada Família, CSS Sant Antoni i Càritas.  
 
Les escoles i instituts de l’Eixample amb els que ens hem coordinat aquest 2018 són 23: Escola 
Carlit, Escola Marillac, Escola Aurò, Escola Tàbor, Escola Mallorca, Escola Ramon Llull, Escola 
Diputació, INS Jaume Balmes, INS Poeta Maragall, INS Ernest Lluch, INS Fort Pius, INS Viladomat, 
Col·legi Sant Miquel, Col·legi Vedruna Immaculada, Col·legi Immaculada Concepció, Col·legi 
Sagrat Cor-Diputació, Col·legi Sagrat Cor-Ribes, Col·legi Sagrada Família-Urgell, Col·legi 
Lestonnac, Escolàpies Llúria, Escola Mireia, Col·legi Mare del Diví Pastor, Col·legi Dominiques de 
l’Ensenyament.  
 

Hem participat a les Comissions Socials de l’INS Jaume Balmes, INS Poeta Maragall, Col·legi 
Vedruna Immaculada, a la Comissió d’Atenció a la Diversitat de l’INS Ernest Lluch.  
 

També ens hem coordinat per casos concrets amb serveis de fora del Districte: EAIA Sant 
Andreu, INS Príncep de Girona, INS Pau Claris, INS Joan Boscà, Escola La Salle Comtal. 
 
Hem participat a reunions multiservei, amb els diferents agents implicats.  
 
 

2. Activitat específicament formativa 
 
L’equip del centre obert ha participat a diverses jornades i sessions formatives: 
 
 Conductes Autolesives i conductes suïcides a l'adolescència.  Centre per a Famílies amb 

Adolescents. 
 Educació social i escola. CEESC 
 Camins i perspectives professionals de l’Educació Social. CEESC 
 La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur. Ajuntament de Barcelona. 
 Innovació Educativa als centres socioeducatius. Fundació Pere Tarrés. 
 Guia de Treball amb Famílies en el marc dels centres socioeducatius. (Fundació Pere Tarrés).  
 Sortida al Saló de l’Ensenyament.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 21 

Centre Obert Eixample | Fundació Privada Viarany | CIF G63798813 | Pau Claris, 121 (Institut Jaume Balmes) | 08009 Barcelona 
Tels. 931.780.005 | 663.424.011 | 663.424.194 | coeixample@fundacioviarany.org | www.centreoberteixample.org 

Registre de Fundacions 2128  Registre d’Entitat d’Iniciativa Social E04532  Registre de Servei Social S07454 

3. Col·laboracions i relacions institucionals 
 
 Hem format part de les reunions de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona.  
 S’han realitzat diverses reunions de seguiment amb l’Ajuntament amb la tècnica municipal 

de referència pels centres oberts. 
 S’ha participat de l’actualització dels recursos de prevenció de la ciutat de Barcelona.  
 Som membres de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona i de la Xarxa de Centres 

Socioeducatius vinculats a la Fundació Pere Tarrés i es participa de les seves reunions, així 
com dels seus grups motors.  

 Participem del Grup Multidisciplinar de treball sobre Trastorns d’Aprenentatge promogut 
per la Societat Catalana de Pediatria.   

 Hem participat al grup de treball per elaborar una guia de treball amb famílies i al grup de 
treball d’interioritat de la Xacs Fundació Pere Tarrés. 

 Hem treballat amb la Fundació Nous Cims que ha becat estudis a alguns dels joves.  
 Hem participat a la Xarxa jove de serveis de l’Eixample. 

 

Membres de: 

 

Amb el suport de: 
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