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MEMÒRIA 2019 
Servei d’intervenció 
socioeducativa amb nens, nenes i 
adolescents i famílies en situació 
de risc social. 

 
El present document recull la memòria d'activitats desenvolupada i qualitativa de el projecte 
Servei d'Intervenció Socioeducativa amb nens, nenes i adolescents de la Associació Juvenil 
TRONADA. 
 
Les activitats de l'entitat i aquest projecte en concret responen a el calendari escolar i per tant 
els cursos comencen al setembre d'un any i acaben al juny o juliol del següent. És per aquest 
motiu que la present memòria recull el dos apartats diferenciats els següents períodes: 
 

Part I: Memòria d'activitats de el curs 2018-2019 corresponent als mesos de gener a 
juny de 2019. 

Part II: Memòria d'activitats de el curs 2019-2020 corresponent a el primer trimestre del 
curs que coincideix amb els mesos de setembre a desembre. 

 
El model de memòria que hem seguit també respon a moments molt diferents pel que ha 
passat el projecte. Així, la memòria de la Part I és el model tradicional que l'entitat ha utilitzat 
històricament, on es recull molt detalladament l'activitat duta a terme de manera integral i 
descriptiva. La memòria de la Part II correspon a el model facilitat per l'Àrea de Drets Socials, 
en el marc de la Xarxa de Centres Oberts, i és un model més quantitatiu que recull les 
activitats llevades a terme en l'últim període de l'any 2019. 
 
Finalment, afegirem un annex on explicarem alguns matisos de la nostra intervenció global. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
A continuació es presenta la memòria del grup de Mitjans del Centre Obert de 

l’Associació Juvenil Tronada al barri de Can Peguera de Barcelona. 

El grup de Mitjans està format per 10 nens i nenes d’entre 7 i 10 anys del barri de Can 

Peguera i el Turó de la Peira amb característiques i necessitats molt diverses. Dins 

d’aquesta diversitat i personalitats tant diferents, en general és un grup que degut a la 

feina realitzada durant el curs passat, es mostra des de l’inici força adaptat a la 

dinàmica general de Centre Obert i a les rutines i hàbits del grup de Mitjans. Tot i així, 

cal destacar que dins del grup s’han produït alguns canvis de nens i nenes, ja que 

alguns nens i nenes del darrer curs han passat a formar part del grup de Grans, i per 

això, hem rebut al grup de Mitjans/es noves incorporacions. Per aquest motiu, durant 

aquest curs hem treballat, entre d’altres aspectes, la coneixença i cohesió de grup a 

partir de diferents activitats i iniciatives que durant tota la memòria s’aniran exposant.  

 

2. OBJECTIUS 

 
Com a Centre Obert duem a terme durant tot el curs com a eix transversal una sèrie 

d’objectius generals que treballem diàriament a través de diferents activitats, rutines i 

hàbits tots relacionats amb les diferents àrees d’intervenció socioeducativa. 

Paral·lelament, a nivell de grup, hem concretat un seguit d’objectius específics per dur 

a terme durant aquest curs que responen a les necessitats i característiques 

col·lectives i individuals del grup de Mitjans/es. A continuació, exposem en primer lloc 

aquests objectius generals i, en segon lloc, els objectius específics del grup de 

Mitjans/es.  

 

2.1. Objectius generals 

 
Els objectius generals els desglossarem en els àmbits d’intervenció i actuació que estan 

explícitament relacionades amb les Àrees d’actuació i intervenció socioeducativa 

establides per la Xarxa de Centres Obert de Barcelona: Àrea de suport educatiu, Àrea 
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de promoció i autonomia, Àrea de Lleure, Àrea de Detecció de risc i Àrea de Suport a 

les famílies.  

A més a més d’aquestes àrees, des del Centre Obert Tronada treballem amb la suma 

d’altres Àrees d’intervenció i actuació socioeducativa de manera transversal durant 

tot el curs i aquestes són també eixos dels quals conformem els objectius generals: 

Àrea de perspectiva de gènere, Àrea de Participació Comunitària i Àrea d’educació i 

gestió emocional, Àrea Mediambiental i Gestió de residus.  

 

Àrees Objectius Generals Metodologia 

 

Àrea de 
suport 
educatiu 

 Tenir cura de l’espai i del 
material. 

 Prendre consciència 
sobre la necessitat i 
beneficis d’un bon ambient 
de treball, i respectar-lo. 

 Treballar els 
coneixements  i 
competències propis de 
cada etapa educativa. 

 Ser responsable de les 
pròpies tasques personals 
(gestió de l’agenda, càrrecs, 
organització i gestió del 
temps d’estudi). 

 Prendre consciència de 
les habilitats i capacitats 
d’un/a mateix/a a través del 
treball divers de les 
intel·ligències múltiples. 

 Pactant i revisant les normes de 
convivència. 
 Fomentant un to de veu adequat i un 
ambient de calma dins de la sala. 
 Mitjançant el seguiment i 
acompanyament individual en la 
realització dels deures escolars i amb la 
creació i preparació de materials didàctics 
que estimulin l’adquisició d’aprenentatges 
significatius. 
 Mitjançant estratègies i eines que ens 
permetin dialogar, consensuar i repartir 
les diferents tasques de l’espai 
(assemblees, espais de paraula, càrrecs, 
etc) 
 Mitjançant la revisió i l’acompanyament 
en la gestió de l’agenda. 
 A través de reunions i coordinacions 
amb les escoles de cada nen/a. 
 Oferint a cada nen/a diferents espais i 
materials per tal que puguin desenvolupar 
les diverses intel·ligències múltiples. 
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Àrea de 
promoció i 
autonomia 

 

 Adquirir i dur a terme els 
hàbits d’higiene i 
d’alimentació saludable i 
equilibrada. 
 Comprometre’s a assistir i 
ser puntual de forma 
regular al centre diari. 
 Adquirir l’hàbit d’ordre i 
manteniment d’espais. 

 Fomentar la 
responsabilització i la cura 
dels materials personals i 
col·lectius. 

 Mitjançant l’acompanyament i control 
durant al realització de les dutxes 
setmanals, rentat de les dents, rentat de 
les mans després de qualsevol activitat, 
etc. 
 Oferint un berenar variat i equilibrat en 
un ambient de companyia entre iguals. 
 Dur a terme un control de registre de 
l’assistència i la puntualitat. 
 Conscienciant de la importància del 
manteniment del material i dels espais i 
fent-los partíceps i responsables en les 
tasques d’odre i neteja. 
 Pactant i revisant les normes de 
convivència. 
 Duent a terme un registre de control i 
distribució de tasques pel manteniment i 
la higiene dels espais. 
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Àrea de 
Lleure  

 Conviure i ser 
respectuosos amb el grup 
d’iguals i amb els 
educadors/es. 
 Integrar-se en el grup i 
sentir-se partícip de les 
dinàmiques del Centre i del 
grup al qual es pertany. 
 Aprendre noves formes de 
relació i expressió que 
condueixin a una bona 
convivència. 
 Poder gaudir de relacions 
positives dins del grup 
d’iguals que afavoreixen els 
seus processos de 
socialització. 
 Adquirir un coneixement de 
les pròpies emocions i ser 
capaç de gestionar-les amb 
un/a mateix/a i amb els 
companys/es. 
 Ser responsables dels 
càrrecs, rutines, materials i 
normes de l’espai. 
 Gaudir en companyia i 
sentir-se feliç, coneixent 
altres realitats, obrint la 
mirada, i despertant nous 
interessos i curiositats. 

 Creació d’espais de participació i 
cooperació on els nens i nenes es puguin 
expressar, dialogar i gaudir en comunitat 
(jocs, dinàmiques, esports, sortides, 
tallers, assemblees…) 
 Preparar i desenvolupar dinàmiques i 
jocs adequats que treballin la tolerància, 
el respecte, la cooperació, la cohesió, la 
participació, perspectives de gènere, etc. 
 Afavorir espais i activitats que 
responguin a l’etapa madurativa en 
funció dels grups d’edat. 
 Participar amb altres entitats en 
activitats adients als grups. 
 Transmetre i promoure estils de relació 
positiva. 
 Saber identificar actituds i 
comportaments negatius i/o 
discriminatoris, rebutjant-los i 
reconduint- los. 
 Incentivar la igualtat d’oportunitats 
tenint en compte les necessitats i les 
fortaleses de cada infant. 
 Treballar a partir de dinàmiques 
d’identificació de les emocions. 
 Proposant un ventall d’activitats 
diverses que despertin nous interessos, 
curiositats i aprenentatges. 

Àrea detecció de 
risc 

 Detectar i incidir en 
situacions de risc en el nen, la 
nena o el/la adolescent, 
mitjançant un 
acompanyament 
socioeducatiu. 

 Detectar i incidir en 
situacions de risc les famílies 
mitjançant un suport o 
assessorament. 

  Treballar en xarxa els casos 
de detecció de situacions de 
risc.  

 Participació en les taules comunitàries 
(d'infància, salut i prevenció), reunions 
periòdiques de 
 coordinació amb els serveis socials 
municipals, centres escolars i instituts, 
coordinacions amb altres serveis 
 d'atenció a la infància i agents socials del 
territori. Elaboració de Plans Educatius 
Individuals per a i amb cada 
 infant i la seva família, contrastats o 
compartits amb la resta de serveis que 
intervenen amb el nen, la nena, 
 adolescent o família. 
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Àrea de 
suport a les 

famílies 

 Conèixer, participar i 
implicar-se en la dinàmica del 
Centre Diari Tronada i en el 
desenvolupament dels 
infants. 
 Vincular-se i implicar-se en 
el procés socioeducatiu dels 
nens i nenes. 

 Informar a les famílies de les 
dinàmiques, els conflictes i les evolucions 
dels infants dins el centre diari. 
 Donar a conèixer a les famílies la 
situació de l’infant al centre i 
responsabilitzar a la família del procés 
educatiu i així  transmetre-li 
protagonisme. 
 Establir trobades periòdiques amb la 
família pe fer un seguiment de l’infant. 
 Realitzar activitats on pugui participar la 
família i l’infant. 
 Signar un document de compromís amb 
els drets i deures que tenen les famílies i 
els infants. 

Àrea de 
participació 
ciutadana 

 Conèixer els diferents 
recursos i serveis dels que 
disposa el barri. 

 Participar i implicar-se en 
les activitats i festivitats 
que tenen lloc en el 
territori i que s’organitzen 
amb les entitats del barri. 

 

 Establir sortides a diferents recursos 
del territori, com per exemple la 
Biblioteca del barri. 

 Incentivar als infants i les famílies a  la 
participació de les festivitats i activitats 
de les entitats del barri. 

 Establir i participar de les trobades 
periòdiques amb la comissió 
d’activitats del Casal de Barri per ser 
coneixedors/es i partícips dels propers 
esdeveniments. 

Àrea perspectiva 
de gènere 

 

 Conèixer i respectar la 
gran diversitat afectiva i 
sexual. 

 Establir relacions 
equitatives, de respecte i 
de cura. 

 Prendre consciència i una 
actitud crítica envers la 
pervivència del sexisme en 
la societat.  

 Identificar i desaprendre 
estereotips i violències 
masclistes. 

 Participar en actes 
reivindicatius de la ciutat 
(8M, 20N, dia contra la 
LGTBIQfòbia) 

 Visibilitzant la diversitat afectiva i 
sexual a través de contes, nous 
referents, notícies, etc.  

 Utilitzant sempre un llenguatge 
inclusiu, tant en el dia a dia, com en 
circulars, cartelleria, xarxes socials, etc.  

 Fugint del binarisme identitari (WC 
sense distinció nen/nena) i donant a 
conèixer i resolent dubtes sobre nous 
conceptes i realitats. 

 Identificant i intervenint en conflictes 
de discriminació (LGTBIQfòbia, 
capacitats diverses, racisme, etc) 

 Treballant la diversitat familiar a través 
de dinàmiques i contes.  

 Enfortir i empoderar les capacitats de 
les nenes i donant a conèixer noves 
masculinitats, trencant amb les 
subordinacions de gènere. 
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Àrea de gestió 
emocional 

 Conèixer i dur a terme les 
intel·ligències múltiples i les 
diverses  competències 
emocionals. 
 Adquirir un millor 
coneixement i gestió de les 
pròpies emocions. 
 Identificar i respectar les 
emocions dels altres. 
 Adquirir noves pautes de 
relacions positives a través de 
la identificació i posada en 
pràctica de les pròpies 
capacitats i habilitats socials i 
emocionals (empatia, 
tolerància a la frustració, 
capacitat d’iniciativa, etc) 
 Afavorir el creixement 
emocional. 

 Ajudant a posar paraules a les emocions 
en moments de conflicte. 

 Oferint textos, dibuixos, contes, etc, que 
acosti noves realitats amb una mirada 
crítica i oberta. 

 Oferir espais tranquils amb un clima de 
confiança i d’escolta activa, tant entre 
ells/es com amb l’equip educatiu. 
 Utilitzant un llenguatge inclusiu, proper, 
afectuós i de reforç positiu. 
 Creant espais de debat a partir de 
dinàmiques i reflexions de grup. 
 Detectar i intervenir en tots els 
conflictes del grup sense deixar passar 
cap per alt. 
 Potenciant les capacitats i habilitats de 
cada nen/a i donant espai i temps per a 
què les desenvolupi. 

 
Àrea 

mediambiental i 
gestió de residus 

 Prendre consciència sobre 
la importància del reciclatge, i 
el nostre paper com a agents 
actius en l’aplicació de les 3R 
en el centre i en la vida 
quotidiana.  

 Conèixer i prendre 
consciència sobre la situació 
medioambiental actual. 

 Detectar quin és el nostre 
impacte medioambiental i 
quines maneres hi ha per 
reduir-lo. 

 Classificar els residus en 
els contenidors/papereres de 
reciclatge corresponents en tot el 
centre i fer-los responsables de la 
recollida dels residus del centre i 
dipositar-los a cada contenidor del 
carrer. 

 Crear consciencia del malbaratament 
de l’aigua en els espais de dutxa i 
neteja d’estris.  

 Realitzar activitats de recerca 
d’informació sobre la situació actual 
medioambiental. 

 Creant tallers relacionats amb la 
sostenibilitat que aportin una 
alternativa per reduir el plàstic, l’aigua, 
etc, en la vida diària.  

 

2.2. Objectius específics 

 
Durant aquest primer trimestre, a més a més dels objectius generals i d’uns 

objectius específics que fomenten una bona convivència i creixement individual i grupal, 

hem plantejat un seguit d’objectius específics del grup de Mitjans i Mitjanes (enquadrats 

a continuació) que hem treballat a partir de les diferents activitats durant tot el curs: 
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 Sentir-se part del grup de Mitjans estimant i cuidant el grup de Mitjans i Mitjanes i 

l’espai general de Tronada. 

 Participar activament a les activitats, càrrecs i jocs establint vincles positius amb els 

companys/es i educadora. 

 Expressar les pròpies opinions i emocions amb paraules, sent capaç d’escoltar les dels 

altres sense jutjar-les i respectant els torns de paraula (assemblea, projectes i 

rotllana). 

 Portar i tenir cura del material personal i col·lectiu i participar en el manteniment dels 

espais mitjançant la bona participació i responsabilitat dels càrrecs i projectes del grup 

de mitjans 

 Realitzar amb esforç, calma i concentració els deures escolars. 

 Despertar l’interès vers l’aprenentatge sent capaç de participar de manera activa, 

cooperativa i autònoma dels materials i jocs (Racons educatius) que permeten dur a 

terme un reforç escolar de l’etapa educativa corresponent (Cicle Inicial i Mitjà de 

Primària).  

 Despertar l’interès vers nous coneixements mitjançant materials i jocs que motivin i 

fomentin la curiositat i la participació activa en el propi procés d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conèixer i participar activament del barri i dels seus equipaments socioeducatius 

(Biblioteca de Nou Barris, Casal de Barri La Cosa Nostra, Club Social Pi i Molist, etc). 

 Treballar l’autoconcepte i l’autoestima a nivell individual i grupal sent capaç de 

manifestar sentiments positiu cap a un/a mateix i confiant en les pròpies capacitats i 

fortaleses. 

 Conèixer i portar a terme el concepte de la gestió de residus i les 3 R, prenent 

consciència de la necessitat de reduir, sobretot l’ús del plàstic, i establint propostes 

de millora per reduir el nostre impacte mediambiental tant al centre com a la vida 

diària. 

 Detectar els rols i els estereotips masclistes establerts amb els que convivim, i 

prenent un actitud crítica vers aquests fomentant així la capacitat de desaprendre’ls 

tots, rebutjant tot acte de violència masclista i coneixent altres valors i referents 

feministes i noves masculinitats. 

 

 

 

 



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
Aquest curs hem dut a terme una programació basant-nos en un horari general en el qual 

estructurem cada dia de la setmana amb un tipus d’activitat que ens permet, cadascuna 

d’elles, treballar els objectius generals i específics esmentats anteriorment. 

3.1. Horari del grup 
 

Cada setmana per tal d’establir uns hàbits i una dinàmica general del grup, hem continuat 

amb la organització de les diferents activitats que responen a la diversitat d’interessos i 

adequació de l’etapa evolutiva del grup de mitjans i mitjanes. Així doncs, els diferents blocs 

que hem dut a terme són els següents: jocs, assamblea, dutxes, taller, activitats (educació 

emocional i projectes que hem anat creant durant el curs) i relaxació. Tot i així, cal dir que 

aquesta organització horària és totalment flexible i l’hem anat modificant i adaptant en 

funció de les necessitats i interessos dels nens i nenes i del Centre: afegint dies d’excursions 

i celebracions festives, allargant l’espai de deures quan portaven molts deures a fer de 

l’escola, eliminant espais de jocs per atendre necessitats que han anat sorgint sobre  

conflictes personals i/o col·lectius, afegint jocs per moments de distensió, etc. 

 

3.2. Programacions setmanals 

 
Hem dut a terme la programació d’activitats seguint l’estructura general de l’horari del grup 

citat anteriorment. En l’annex (veure annex 9.2. Programacions setmanals) presentem les 
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planificacions setmanals on detallem de manera més concreta totes les activitats 

realitzades. Totes les activitats, a més d’estar anotades en les planificacions setmanals 

també són revisades juntament amb una valoració de grup en el registre d’Avaluació Diària 

que realitzem al finalitzar cada tarda, tot valorant els conflictes, aspectes a millorar, 

aspectes positius i desenvolupament de les activitats realitzades.  

A continuació, passem a detallar les activitats més destacades per a cada àrea d’actuació i 

intervenció socioeducativa: 

 
4. ÀREES D’INTERVENCIÓ I D’ACTUACIÓ SOCIOEDUCATIVA 

 

En aquest apartat exposarem les grans activitats més destacades que hem dut a terme 

durant aquest curs, totes classificades en les diferents Àrees d’actuació i intervenció 

socioeducativa establides per la Xarxa de Centres Obert de Barcelona: Àrea de suport 

educatiu, Àrea de promoció i autonomia, Àrea de Lleure, Àrea de Detecció de risc i 

Àrea de Suport a les famílies.  

A més a més d’aquestes àrees, des del Centre Obert Tronada treballem amb la suma 

d’altres Àrees d’intervenció i actuació socioeducativa de manera transversal durant tot el 

curs i aquestes són també els eixos dels quals conformem les activitats educatives: Àrea de 

perspectiva de gènere, Àrea de Participació Comunitària i Àrea d’educació i gestió 

emocional, Àrea Mediambiental i Gestió de residus. 

 

 
4.1. ÀREA DE SUPORT EDUCATIU:  

 
A més a més de dinamitzar l’espai per realitzar els deures que 

portin de l’escola amb el suport de l’educadora i monitors/es 

també dinamitzem el reforç educatiu cada tarda a partir de 

racons on poder treballar competències de manera més lúdica, 

significativa i lliure un cop acabats els deures escolars o per els 

nens i nenes que no tenen deures. A  q continuació, passem a 

explicar els diferents racons: 
Cada tarda escriuen quines tasques han realitzat 

durant l’espai de Racons i Deures per tal 
d’autoavaluar-se i revisar l’esforç i aprenentatges 

assolits. 



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

 

 Racó de les lletres: A més a més de tenir els contes i recursos per escriure i 

llegir lliurement, els nens i nenes disposen d’un espai per reforçar la competència lingüística i 

comunicativa a través de diferents materials i jocs manipulatius i significatius de 

lectoescriptura, comprensió lectora, gramàtica, ortografia i comunicació oral, creats per 

l’educadora, basant-nos en els aspectes que necessiten reforçar i seguint una línea 

pedagògica Montessori i activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cerebro solo aprende si hay emoción” [Francisco Mora] 
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 Racó dels números: En aquest espai els nens i nenes poden fer lliurement 

passatemps matemàtics, jugar a jocs de taula que hem modificat per repassar les 

operacions matemàtiques (Uno, dominó matemàtic, etc), fitxes de reforç i jocs 

manipulatius i significatius de càlcul mental, seriació i raonament matemàtic, creats per 

l’educadora, basant-nos en els aspectes que necessiten reforçar i seguint una línea 

pedagògica Montessori i activa. 

 

 

 Racó de jocs taula: Dinamitzem jocs de taula que reforcen aspectes generals de 

l’etapa de primària i el seu desenvolupament cognitiu, tals com l’atenció, la concentració, 

l’orientació espaial/lateralitat, el raonament i habilitats socials entre iguals. 
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 Racó artístic: Els nens i nenes poden dedicar una estona per crear dibuixos, pintar 

dibuixos, experimentar amb la plastilina, realitzar construccions (lego, montables, 

twistter, etc) i crear tot allò que vulguin amb material reciclat, per tal de potenciar i 

incentivar la creativitat, la imaginació i l’expressió artística. 

 

 Racó PARLEM?: És un Racó que durant el curs passat van acollir molt bé i l’hem 

seguit establint durant aquest curs per tal de que els nens i nenes puguin millorar la seva 

lectura i potenciar les seves habilitats comunicatives de manera oral, tot a través d’un joc 

de preguntes i respostes entre ells i elles. Per parelles, podien escollir el tema del que 

volien parlar i agafar la bossa que conté tot un seguit de preguntes escrites per fer-se 

l’un/a a l’altre/a de manera oral. A més a més de temàtiques generals de les que hi havia 
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per escollir (música, esports, família, escola, etc) hi havien tres temàtiques més 

específiques: 

- “Somnis”: Es trobaven amb preguntes que s’anaven contestant entre ells/es amb 

aspectes relacionats amb els seus somnis, metes i objectius personals que tenien o 

havien tingut, assolits o no. 

-“Ens cuidem i ens estimem”: Els nens i nenes podien escollir aquesta temàtica per parlar 

si necessitaven parlar d’alguna cosa que els preocupava, neguitejava o volien compartir 

emocions personals amb algun/a company/a. 

-“Resolem conflictes”: Podien agafar la bossa sempre que tenien un neguit o un conflicte 

amb algun/a companya/a i volien intentar resoldre’l autònomament. En alguns casos de 

moment de conflicte, hem fet ús d’aquesta bossa fora del moment de Racons ja que ens 

ajudava molt a mediar entre ells/es d’una manera més reflexiva, calmada i autònoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Racó de la calma: És un nou racó que hem establert aquest curs per tal de 

poder gestionar moments en els quals algun nen/a es troba neguitós/a i vol intentar 
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gestionar-ho de manera autònoma o acompanyat d’algun company/a o educador/a. En 

aquest Racó, els nens i nenes poden seure i/o estirar-se per tal de poder trobar un espai i 

un moment de calma a través de diferents materials que els permetin mantenir l’atenció 

en simples activitats que els permetin tranquil·litzar-se, així com: la serp, contes visuals, 

ampolles sensorials, massatges, pilota antiestrès, etc. Tanmateix, és un espai on hem 

resolt conflictes del dia a dia, utilitzant el mètode de la tortuga que hem anat treballant: 

Para, Respira, Pensa i Actua.  

 

També, és un espai on els nens i nenes poden mirar i llegir contes amb calma.  

 

4.2. ÀREA DE PROMOCIÓ I AUTONOMIA:  

A) BERENARS 

Cada tarda, abans de començar totes les activitats, preparem la taula (amb els gots, 

culleres, tovallons, etc) tots/es junts/es a la sala de Mitjans/es. Cada dia els nens i nenes han 

menjat una peça de fruita, un làctic i un entrepà. Tots els nens i nenes ja tenen assolit l’hàbit 

de netejar-se les mans amb aigua i sabó abans de berenar i rentar-se les dents quan acabem 

de berenar, a més del seu got, cullera i plat, en cas d’haver-ne utilitzat. 

Tots els nenes i nenes, després de rentar-se les dents, recollim i netegem la sala: 
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netegem la taula i cadires i escombrem i freguem el terra.  

B) JOCS  

Cada setmana dinamitzem un espai lúdic on poder treballar hàbits saludables i 

relacions positives entre el grup (respecte de normes, cooperació, generositat i empatia, 

ajudar als altres, tolerància a la frustració, etc) a través d’una gran diversitat de jocs i  

activitats esportives. Tanmateix, durant el dies de més fred i pluja, majoritàriament hem 

dinamitzat activitats de joc simbòlic dins del centre, fet que els hi ha agradat molt ja que 

han pogut compartir i gaudir de moments creatius, divertits i lliures  amb material molt 

diversos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C) DUTXES: EL NOSTRE MOMENT. 
 

Realitzem les dutxes (veure annex 9.1.Registres) cada dimecres de manera 

organitzada i oferint un espai on treballem el cuidar-se a un/a mateix/a gaudint d’un 

moment de calma. En aquest espai, a més, reforcem els hàbits d’higiene a través de la 

pròpia activitat de dutxar-se i dinamitzant breus activitats tranquil·les que tenen a veure 

amb la cura del nostre cos (ens hidratem amb crema, ens pentinem, ens posem guapos, 

etc). Tanmateix, treballem la capacitat de gaudir d’un moment de relax i tranquil·litat 

amb un/a mateix/a en un entorn adient a través de jocs de relaxació en relació amb els 

altres tot treballant la consciencia corporal de manera individual i grupal. 
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4.3. ÀREA DE LLEURE ALTERNATIU:  

 Activitats de Convivència , cooperació i cohesió de grup 

a) ROTLLANA, RELAXACIÓ I REVISIÓ DE LA SETMANA 

De manera diària, comencem la tarda fent rotllana i establint rutines a través dels 

càrrecs (assistència, horari, recollida d’agendes, etc) i deixem uns minuts per escoltar com 

arriben de l’escola i si volen compartir alguna cosa amb tots/es. És una estona de cohesió i 

pertinença del grup, on tots els nens i nenes poden compartir lliurement tot allò que 

desitgin (preocupacions, anècdotes, etc) creant un ambient de confiança i respecte. Durant 

aquesta estona, treballem els torns de paraula, l’escolta activa, i la capacitat de compartir 

diferents opinions i consells, davant de conflictes que ells/es mateixos/es exposen que 

viuen a les seves escoles, a casa, o en altres espais. Seguidament, abans de finalitzar la 

rotllana, l’educadora i els monitors/es passem a explicar les activitats de la tarda i ens 

posem en marxa. 

En finalitzar cada tarda duem a terme el moment de relaxació, oferint un espai de 

tornada a la calma, on tots els nens i nenes s’estiren lliurement on vulguin de la sala de 

Mitjans, i posem música relaxant i fem massatges a través de diferents materials 

(pinzells, boles, les pròpies mans, etc), fomentant així la capacitat d’interioritzar en un 

mateix/a i gaudir d’un moment de calma cuidant-se els uns als altres. 

El últim dia de la setmana i abans 

de marxar a casa, seiem en rotllana i fem 

una revisió de la setmana, exposant tot 

allò que vulguem compartir amb el grup. 

A través d’unes targetes amb frases 

inacabades ( m’he sentit.../ he 

aconseguit.../ he ajudat... / No m’ha 

agradat... / M’agradaria.... / Haig de 

millorar.... / Vull demanar disculpes / 

Dono les gràcies a..., etc ) els nens i 

nenes van escollint una i expressant 
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lliurament el que senten i pensen. D’aquesta manera, treballem l’expressió i la gestió dels 

propis pensaments i emocions i resolució de conflictes en un espai de debat i de 

confiança. Totes aquestes emocions i pensaments, també, poden anar escrivint-les 

lliurement durant la setmana. 

 

b)  ASSAMBLEA 
 

Els objectius que ens plantegem dins d’aquest espai de paraula són: 

 Sentir-se part del grup de Mitjans/es en el qual tots i totes som peces clau per un bon 

funcionament del grup (“Som un equip! Som una pinya!”). 

 Aprendre a conèixer els propis sentiments i a comunicar-los de manera constructiva. 

 Escoltar i reconèixer els sentiments dels altres i tenir-los en compte. 

 Aprendre resoldre els conflictes de manera assertiva a través de la mediació. 

 Prendre actituds d’escolta, respecte, empatia i sensibilitat envers els altres. 

 Aprendre estratègies de raonament, argumentació i exposició oral. 

Cada quinze dies duem a terme l’assamblea tot el grup de nens i nenes de 

Mitjans/es. Aquesta assamblea està dinamitzada per un/a moderador/a (amb el suport 

de l’educadora i els monitors/es) que és escollit/da a l’atzar, sent un dels càrrecs 

setmanals que hi ha al grup de Mitjans. Cada assamblea s’inicia amb el canvi de càrrecs, i 

seguidament s’obre la bústia de l’assamblea on prèviament i durant tota la setmana, els 

nens i nenes hauran pogut dipositar en forma d’escrit tot allò que vulguin compartir amb 

el grup (interessos, conflictes, preocupacions, propostes, emocions, etc). Així doncs, A 

través del debat i torns de paraules i seguint les normes de l’Assamblea (veure annex 

13.4. Normes de l’Assamblea), s’arriben a acords consensuats entre tots i totes, i aquests 

queden reflectits a l’acta de l’Assamblea (veure annex 13.3. Exemple d’Acte de 

l’Assamblea) escrita per el/la /ària encarregat/ada que és escollit a l’atzar, també, com un 

càrrec més del grup de Mitjans. Tot aquest espai de paraula el duem a terme: 

 Introduint rols personals per al desenvolupament de l’assemblea (secretari/a, 

moderador/a) i instruments per registrar els acords (acta d’assamblea). 

 Estimulant l’escolta activa i els torns de paraula a través de l’objecte “la paraula” on 
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només qui té l’objecte pot parlar. 

 Treballant la cohesió de grup i potenciant actituds que contribueixen al benestar 

emocional del grup. 

 Estimulant els infants a escoltar i començant a tenir en compte les necessitats dels 

altres a l’hora de buscar solucions a través. 

 Practicant la creació de solucions als problemes i reptes que van sorgint. 

 Intentant arribar a acords col·lectius i posar-los en pràctica. 

 

c)  INSTAMITJANS 

Un dels projectes que més els hi ha engrescat durant aquest curs ha estat l’InstaMitjans. 

Aquesta iniciativa ha consistit en construir un panell manual similar al de l’Instagram de 

manera que cada setmana i per parelles havíem d’enganxar al panell d’InstaMitjans la 

publicació de la setmana. Lliurement, podien escriure i descriure el que havíem fet, com ho 

havien viscut i destacar allò que més els hi havia agradat, entre d’altres coses. A més a més, 

havien de decidir quina fotografia adjuntar a la publicació.  

 

Tanmateix, la publicació setmanal l’hem anat enviant a les famílies i aquestes, ens 

contestaven, fet que ha possibilitat vincular-se al projecte d’InstaMitjans, compartint tot allò 

que hem anat fent durant el trimestre. Cal destacar, però, que les darreres setmanes per falta 



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

de temps hem tingut aturada la creació de les publicacions finals, però els nens i nenes la 

reclamen i li donarem continuïtat de cara al segon trimestre. 

Així doncs, a més a més de permetre’ns revisar setmanalment les activitats que anàvem 

fent i de vincular a les famílies en el dia a dia del centre, l’InstaMitjans ens ha permès treballar 

diversos objectius, tals com: 

 Millorar la competència lingüística catalana 

escrita i oral. 

 Treballar en equip tenint en compte les idees 

de tots i totes arribant a consens. 

 Ser responsable de les tasques personals i 

col·lectives. 

 Crear un vincle positiu i d’estima i caliu en tot 

el grup. 

 Potenciar la imaginació i la creativitat. 

 Fer partícips a les famílies, enviant-los i rebent les seves contestacions de totes les 

publicacions setmanals. 

Activitats d’oci alternatiu i Tallers Educatius 

a) TALLERS DE CUINA 

 

Una de les propostes d’activitats que han sorgit del propi interès dels nens i nenes del grup de 

Mitjans/es és la realització de tallers de cuina. En aquest curs, en tres ocasions i a través de 

l’Assamblea, els nens i nenes han demanat fer tres tallers de cuina que hem dut a terme amb 

un rerefons educatiu. A més a més d’aprendre tota l’elaboració de tres receptes diferents, els 
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nens i nenes han hagut d’organitzar i gestionar tot el procés fins a arribar elaborar els 

diferents tallers de cuina: escriptura dels ingredients i la recepta, compra dels ingredients, 

preparació de la sala per fer el taller de cuina (materials, forn, etc), elaboració de les receptes, 

i recollida i neteja dels estris utilitzats. Tot aquest procés, fa que un senzill taller de cuina, 

esdevingui tota una activitat d’aprenentatge en el que es practiquen des d’habilitats 

lingüístiques i comunicatives (escriptura, recerca de la recepta per 

internet, etc), habilitats matemàtiques (compra dels ingredients 

amb el pressupost fixat) fins a habilitats de treball en grup i 

organitzatives. Per això, valorem molt positivament els tres tallers 

de cuina que hem realitzat durant aquest curs, tant pel que 

aprenen com pel que els engresca. Arrel d’un dels tallers, va sortir 

d’ells/es mateixos/es compartir part de les pizzes cuinades amb el 

grup de Grans, fet que també vam valorar molt positivament.  

TALLER DE “SLIME”  

Una altra proposta sorgida de l’interès del propi grup de Mitjans/es a través de l’Assamblea, 

va ser fer “Slime” una tarda. Com era una activitat que els il·lusionava moltíssim, juntament 

amb l’educadora referent del grup de Grans, vam decidir fer-la amb l’objectiu de millorar la 

relació dels dos grups del Centre Obert. Per això, vam proposar fer “apadrinaments” per fer el 

taller de Slime en el qual dos nens i nenes del grup de Grans havien de ser els/les padrins/es 

que ensenyarien a fer Slime a dos nens i nenes del Grup de Mitjans/es. Els va motivar molt la 

idea, i el taller va sortir força bé.  

 

En alguns casos , vam haver de mediar petits conflictes degut a la inicial avarícia de no voler 
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compartir el material, però finalment aquests conflictes van ser útils per intervenir i seguir 

educant en la línea que sempre intentem transmetre vers la importància de compartir i ser 

generosos/es amb els altres. Per això, al finalitzar el taller, vam seure en rotllana tots/es 

junts/es i vam acabar expressant com ens havíem sentit, que ens havia agradat molt i que 

calia millorar per futurs tallers compartits.  

b) SORTIDES PEL BARRI 

Algunes tardes, els nens i nenes de Mitjans/es, expressen que se senten cansats/des de tants 

deures escolars. Per això, sempre hem intentat organitzar les tardes de manera que tinguin un 

espai on poder descarregar totes aquestes tensions i energies que porten dins. Una de les 

activitats que més gaudeixen quan el temps horari ens ho permet, és poder sortir del Centre 

Obert, i anar al Parc del Turó de la Peira o altres parcs del barri a jugar. A vegades hem 

preparat activitats i jocs de grup en aquests espais del barri, però també hem dedicat 

moments del joc lliure a viure’l pel barri, fet que valorem molt positivament ja que els hi 

engresca molt i acaben sempre jugant tots/es junts/es. 

 

c) TALLER DE POESIA 
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Un dels projectes que hem treballat de manera molt engrescadora aquest curs ha estat la 

iniciació a la poesia. Per això, hem estat varies tardes descobrint el món de les lletres per fer 

poesia, entenent la poesia com tot allò que escrivim des del cor i la ment, i per tant, no 

existeixen els errors ni les coses “ben fetes o mal fetes”. Els Mitjans i les Mitjanes han pogut 

sentir que en la poesia tot s’hi val, i d’aquesta manera han estat capaços i capaces d’escriure i 

donar llibertat a la seva ment sense cap tipus de límits ni restriccions.  

 

Per dur a terme aquestes sessions, hem pogut comptar amb la col·laboració de l’escriptor 

Miquel Albero Polo, on una tarda va venir a fer-nos una taller de poesia creativa, on vam 

aprendre nous i noves referents en el món de la poesia, i tècniques d’escriptura poètica on la 

imaginació era el motor de les pròpies creacions.  

 

Valorem molt positivament aquest projecte realitzat, ja que a través d’un centre d’interès 

com la poesia, hem pogut treballar habilitats i competències lingüístiques, però també 

competències socials i emocionals. Han escrit les seves poesies, cal·ligrames, omplert de 
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múltiples idees i nous/ves referents el llibret de Poesia Creativa que els va regalar el Miquel 

Albero Polo, i el més important, han gaudit a través de les lletres. Per tant, hem apropat la 

lectura i l’escriptura als infants d’una manera divertida i creativa.  

 

 

 

d) PROJECTE DE FOTOGRAFIA: “El món a través dels ulls dels Mitjans i les Mitjanes” 

Durant tot el tercer trimestre hem estat creant el projecte de fotografia de Mitjans i Mitjanes. 

Cada setmana, a través d’un joc, descobrien la “paraula de la setmana”. Aquesta paraula per a 

cada setmana ha estat la temàtica que inspirarien les fotografies que cadascú podria fer 

lliurement. Les paraules han estat: Aprendre, Emocions, Diversió, Família, Colors i Compartir. 

A més a més del joc inicial per descobrir la paraula de la setmana, també hem fet dinàmiques 

per treballar la paraula i obrir la ment per tal de poder imaginar tot allò que ens pugui sentir 

aquesta paraula  per, posteriorment, poder fotografiar. 
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Un cop teníem totes les fotografies de la paraula, al final de la setmana cadascú agafava un 

full de color i pensava i escrivia un peu de fotografia per a la seva fotografia. Així, d’aquesta 

manera, vam anar creant el que seria la nostra gran exposició “El món a través del ulls dels 

Mitjans i les Mitjanes” que va ser exposada durant tota la setmana de la Festa Major de Can 

Peguera al Casal de Barri la Cosa Nostra. 

 

Tot aquest projecte ha resultat ser una activitat molt engrescadora a l’hora que també els ha 

permès desenvolupar la seva imaginació i creativitat, practicar i millorar la seva escriptura i 

tractar i debatre temes socials i emocionals treballant cada setmana una paraula que no els 

deixava indiferents. A més, valorem molt positivament haver pogut exposar les fotografies al 

Casal de barri La Cosa Nostra, formant part com una de les activitats del programa de la Festa 

Major del Barri de Can Peguera.  
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Exposició “El món a través dels ulls dels mitjans i les mitjanes” 

 

e) SORTIDES EXTRAORDINÀRIES: Mirador d’Horta, Jumping i la Nit Pirata de Tronada 

Aquest curs hem fet varies sortides, però les més especials han estat aquestes tres: el Mirador 

d’Horta, el Jumping i la Nit a Tronada.  

 

En primer lloc, vam anar al mirador d’Horta, on a través d’un centre d’interès que vam 

treballar, van trobar un tresor especial i un gronxador penjat d’un arbre on podien gronxar-se 

amb totes les vistes de Barcelona. Durant aquesta sortida, a més de jugar i passar-ho molt bé, 

van poder situar llocs emblemàtics de la ciutat i els seus voltants amb les bones vistes del 

mirador. També van poder realitzar fotografies pel projecte fotogràfic que hem explicat 

anteriorment.  



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

  

En segon lloc, una de les il·lusions més grans que tenia el grup de Mitjans/es des de l’inici de 

curs era fer una sortida “especial” que ells/es poguessin decidir. Així doncs, tal i com vam 

pactar a la primera assamblea del curs, aquesta activitat es podria dur a terme sempre i quan 

el grup funcionés com un equip per tal de seguir fomentant la cohesió i el respecte entre 

ells/es. Durant tot el trimestre els nens i nenes han pogut han pogut anar revisant les seves 

conductes a nivell individual i grupal, i finalment, tots els nens i nenes van valorar que com a 

grup, es mereixien fer una sortida, i les educadores vam coincidir en aquesta decisió. Així 

doncs, entre tots i totes vam decidir anar al Jumping. Tots/es van expressar molta felicitat i 

il·lusió, i va ser una sortida molt especial com a grup, ja que a més vam poder gaudir-la 

juntament amb els nens i nenes del grup de Grans. 

 

A més a més, el  curs passat vam fer per primer cop la Nit de Tronada i com va ser tot un èxit, 

també vam plantejar-la aquest any com un premi que assolir per finalitzar el grup com a un 
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gran equip cohesionat. 

 

Així doncs, la nit de Tronada la vam preparar amb un gran centre d’interès amb aventures 

Pirates i jocs al voltant de la història pirata que vam gaudir moltíssim. 

 

Valorem positivament aquesta manera de reforçar positivament l’actitud general del grup 

amb una sortides especials al final de trimestre i de curs, ja que els motiva a continuar en la 

mateixa direcció i indirectament actuen i s’uneixen més com a grup.  
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4.4.  ÀREA DE DETECCIÓ DE RISCOS 

Dins del Centre Obert Tronada atenem a la infància en risc social, i per això, duem a terme un 

seguit d’intervencions de prevenció, d’identificació i d’actuació que ens permeten fer una 

tasca socioeducativa en funció de les necessitats i característiques de cada cas.  

Així doncs, treballem per la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció i 

l’atenció de tots els nens i les nenes atesos. Tanmateix, durant aquest curs hem rebut casos 

de risc  social  que ens  han estat derivats  des de Serveis  Socials i alhora hem detectat riscos 

socials i emocionals de nens/es que encara no estàvem atesos per Serveis Socials i que hem 

hagut de derivar i acompanyar a Serveis Socials per intervenir-hi. Per dur a terme tots aquesta 

feina en la detecció de riscos, treballem en: 

 
• La valoració de cada nen i nena i les famílies en situació de risc social des de l’inici de curs. 

• Fem les propostes més beneficioses per als menors, en coordinació amb tots els agents 

socioeducatius que envolten cada cas (família, escola, serveis socials, extraescolars, Csmij, 

etc). 

• Elaborem plans de millora per al nen/a i la seva família. 

• Fem el seguiment de cada nen/a i de la seva família en coordinació amb tots els agents 

socioeducatius. 

• Treballem sempre en coordinació amb altres equips, agents i serveis que hi intervinguin. 

 

Gran part d’aquesta feina de coordinacions amb els diferents equips i agents socials, està 

reflectida en els registres de coordinació (veure Annex 9.1. Coordinacions).  

 

 

4.5.  ÀREA DE SUPORT A LES FAMÍLIES:  

Durant aquest curs hem intentat seguir vinculant a les famílies, a més a més de fer- ho 

mitjançant les entrevistes amb les famílies (veure Annex 9.1. “Registres Entrevistes amb 

famílies”), fer-ho també a partir de trobades i festivitats que permeti a les famílies conèixer, 

participar i implicar-se en la dinàmica del Centre Obert i en el desenvolupament dels nens i 

nenes.  

Tot i així, però, l’assistència de les famílies ha estat irregular. Per això, de cara al curs 

que ve plantejarem activitats més concretes i treballades on la família tingui un paper més 
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actiu i protagonista per tal de fomentar i vincular les famílies més a prop del Centre.  

 

4.6.  ÀREA DE PERSPECTIVA DE GÈNERE: 

 

a) Manifest 8M  

Com vam fer amb el dia 20N contra les violències de gènere, aquest 8 de Març hem realitzat el 

propi Manifest feminista creat i ideat pels propis nens i nenes de Tronada. A partir de 

diferents notícies i un debat posterior, vam reflexionar de nou, sobre la situació actual de la 

dona en el món en el que vivim, no tan sols en la nostra societat. Així doncs, tots i totes van 

anar dient les idees per les quals volien manifestar-se i quines coses els hi agradaria que 

canviessin. I amb totes aquestes idees, vam escriure i penjar el nostre Manifest per al 8M.  

 

 
 

 

b) Taller per un món feminista amb els artistes urbans @melata 

 

Un altra acte que vam dur a terme per al 8M va ser una reivindicació a través de l’art urbà 

amb l’ajuda i col·laboració dels artistes que fan missatges reivindicatius per la ciutat amb 

llaunes reciclades, anomenats “Melata”. Molt amablement i de manera desinteressada, els 

artistes van venir diferents tardes a Tronada per ensenyar-nos a fer el mateix art que ells fan, 

amb l’objectiu d’escriure amb llaunes diferents missatges feministes i reivindicatius per penjar 

per tot el barri per al 8M.  
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En primer lloc, tots els nens i nenes van pensar diferents frases, lletres de cançons, lemes 

reivindicatius que poguéssim debatre, explicar i posar en comú, per finalment, decidir entre 

totes quines frases posaríem al nostre barri.  

Un cop pensades i decidides les frases, en grups de tres van treballar una frase, inicialment 

escrivint-la en un paper per tal de fer un recompte de les llaunes que necessitarien per 

escriure-la. Un cop organitzades les llaunes, cada grup va enganxar les llaunes i les va pintar 

tal i com van desitjar.  

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Per últim, un cop es va assecar la primera capa de color en totes les llaunes, vam procedir a 

escriure lletra per lletra el missatge reivindicatiu.  

Quan tots els missatges en llaunes ja estaven finalitzats, amb el permís que vàrem demanar al 

districte, vam penjar per tot el barri els missatges en els espais ben visibles per tal de fer 

visible també, el nostre missatge feminista que volíem dedicar al món sencer: per una societat 

feminista on totes les persones siguin respectades i lliures de ser qui vulguin ser.  

Valorem molt positivament aquesta activitat que ens va ocupar varies tardes, ja que a més a 

més d’aprendre a fer d’una manera creativa una reivindicació pacífica i artística, vam donar i 

crear molts espais de debat i de resolució de dubtes en tots els aspectes relacionats amb la 
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diversitat afectiva i sexual i perspectiva de gènere, en un ambient de confiança i un bon clima 

per reflexionar i ser crítics amb un/a mateix/a. També, creiem important donar veu i espais on 

els nens i nenes puguin també dir la seva i fer-los sentir partícips i compromesos dins de la 

societat. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

c) Activitats de conscienciació social: Diversitat afectiva i sexual i Diversitat familiar. 
 

Durant aquest curs, de la mateixa manera que el passat, en cada festivitat on la família era el 

tema central (per exemple, el dia del pare, el dia de la mare, etc) vam creure important parlar 

i recordar que existeix una diversitat familiar que cal donar visibilitat. Així doncs, a més a més 

de fer tallers per regalar a les seves famílies (xapes, dibuixos, etc), abans de cada festivitat, 

hem fet una dinàmica i visualització diferents curtmetratges per tal de veure les diferents 

possibilitats de ser família, i trencar amb l’homogeneïtat familiar “pare i mare”.  
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D’aquesta mateixa manera, per al 17 de Maig, dia contra la LGTBIQfòbia, amb els nens i 

nenes de Mitjans/es vam fer la nostra pròpia reivindicació per deixar clar que rebutgem tota 

mena d'odi i discriminació. Vam dedicar un espai de la tarda a visualitzar el curtmetratge 

"Vestido nuevo" (Sergi Pérez, 2007) i per compartir pensaments, sentiments i idees que els 

van sorgir. Tanmateix, vam resoldre bastant dubtes e interessos que tenien i vam endreçar i 

concretar alguns termes relacionats amb la diversitat afectiva i sexual. Per últim, vam decidir 

posar color als dibuixos de l’il·lustrador Joan Turu que transmeten ben clar cap a quina 

societat volem i estem arribant, reivindicant que hi ha mil maneres de ser i d'estimar. Creiem 

molt necessari fer visibles tots aquests aspectes, parlant-ho, debatin-ho, per així, poc a poc, 

anar conformant personalitats que siguin capaces de tenir una mirada oberta i crítica vers al 

món.  

 
 

d) Projecte: “ Les dones també hem fet història, fem i seguirem fent història” 
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Durant tot el curs hem estat treballant un projecte que vam anomenar “Les dones també 

hem fet història, fem i seguirem fent història” amb l’objectiu de descobrir i incorporar nous 

referents històrics i actuals femenins. 

 

Per iniciar i donar sentit al projecte, vam realitzar una dinàmica en la qual els propis nens i 

nenes es van adonar que la gran majoria de referents que coneixen en diferents àmbits 

(esports, música, literatura, ciència, màgia, etc) eren referents masculins. Per això, vam 

explicar que no és que no existissin dones històriques, sinó que als ulls la societat, encara no 

eren visibles, i a Tronada volíem conèixer-les i fer-les visibles. Per això, cada setmana, llegíem 

la història d’una dona del llibre “Contes de bona nit per a nenes rebels”. 

 
 

 
 

 

 

 

Un cop llegida la història en rotllana, fèiem una posada en comú compartint allò que 
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més ens havia cridat l’atenció, dubtes, aspectes que ens havien agradat, etc. Per últim, dos 

voluntaris/àries s’encarregaven de fer la “fitxa de la dona” en la qual havien de buscar una 

foto de la persona per Internet i omplir un resum de la seva història amb les dades bàsiques: 

nom, lloc i data de naixement, resum de la seva historia, etc. Així doncs, un cop acabada la 

fitxa, l’enganxaven al panell del projecte fins que finalment vam crear tot un panell amb 

diverses històries de dones històriques i actuals. Vam crear el panell de nous referents 

femenins que, fins ara, encara no havien estat visibles i reconeguts pels propis nens i nenes de 

Mitjans/es. 

 

 

4.7.  ÀREA D’EDUCACIÓ I GESTIÓ EMOCIONAL 

Durant tot el curs duem a terme tot un seguit d’intervencions que resulten aprenentatges en 

la presa de consciència de les pròpies emocions, identificant-les, posant-hi paraules i 

gestionant-les. Tanmateix, en la mediació de tots els conflictes sorgits de la pròpia convivència 

i relacions entre ells/es, també la considerem com una oportunitat per escoltar les seves 

emocions i pensaments i educar cap a una gestió emocional sana i respectuosa cap a un/a 

mateix/a i cap als altres. 

A més a més de tota aquesta tasca d’educació emocional transversal del dia a dia, hem dut a 

terme de manera més visible, diferents activitats per treballar de manera més explícita 

diferents temes i valors socials i personals per tal de fomentar una mirada oberta, crítica i 

compromesa amb un/a mateix/a i amb la societat. 

a) Dinàmiques de conscienciació social:  Open Arms.  

Durant diferents tardes, arrel dels dubtes que tenien els propis nens i nenes pel que veuen i 

escolten a la televisió i a casa, vam estar parlant de les situacions que s’estan vivint cada dia al 



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

mar arrel de les persones que intenten fugir del lloc on viuen en busca d’una nova 

oportunitat. Vam llegir notícies, veure curtmetratges i vídeos d’ONG’s com la d’Open Arms on 

explicaven la seva tasca de salvament de les persones que intenten arribar a Espanya a través 

del mar, moltes de les quals moren cada dia. Tant és així, que durant aquest curs vam ser 

coneixedors/es de la criminalització que havien estat sotmesos Open Arms per la seva tasca 

de salvament de persones que estan morint en el mar. Per això, els nens i nenes van proposar 

donar suport a Open Arms enviant-los dibuixos d’agraïment i de protesta contra la injusta 

situació en la que es troben tant les persones que intenten fugir de l’horror, com de les 

persones que dediquen la seva vida a salvar-los en el mar.  

 

b) Diversitat intercultural i la lluita contra el racisme.  

Sumant-nos al dia internacional per l’eliminació de la discriminació racial, les Mitjanes i els 

Mitjans vam fer una dinàmica per tal de reflexionar sobre com ens sentim i quin paper tenen 

ells/es com a nens/es per a contribuir en la lluita contra el racisme. Al finalitzar la dinàmica i el 

debat que vam generar sobre les situacions de racisme que ells/es havien viscut, escoltat i/o 

mediat, vam repetir com sempre hem estat fent durant tot el curs, que no cal anar als grans 

conflictes per adonar-nos que cal rebutjar el racisme, si nó que en el dia a dia, hi ha petits 

detalls que podem anar canviant per tal de transformar el nostre entorn per tal que sigui més 

respectuós i intercultural visibilitzant la diversitat que tant ens enriqueix. Així doncs, quan 

pintem i dibuixem, sovint els propis nens i nenes  utilitzen el famós “color carn” com si tan 
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sols existís un únic color. Per això, a Tronada vam voler començar a millorar aquest aspecte 

creant un panell per les xarxes socials i el nostre Centre en el qual reivinquéssim i recordéssim 

que el “color carn” té múltiples colors i que tot allò que ens fa diferents ens enriqueix a tots i a 

totes. 

 

 

c) La pau i la no violència a l’escola, als barris, al món. 

Adherint-nos al dia de la pau i la no violència escolar, juntament amb els nens i nenes del grup 

de Grans, vam decidir reflexionar sobre la necessitat de seguir utilitzant estratègies i recursos 

que ens permetin resoldre els conflictes rebutjant tota mena de violència. Vam parlar sobre el 

que era la violència, quins tipus de violència hi havia i vam compartir diverses situacions que 

havien viscut o estaven vivint actualment. Vam fer un paral·lelisme amb el que passa a les 

nostres escoles i als barris de Barcelona, amb el que passa arreu del món, arribant a 

conclusions tals com que si ens horroritza saber que hi ha països en plena guerra, hem de 

prendre consciència i identificar totes aquelles situacions de violència que vivim al nostra 

voltant.  

Per acabar, vam jugar a realitzar símbols de la pau amb els nostres propis cossos per tal de 

visibilitzar el dia internacional contra la violència. 



Associació Juvenil Tronada Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

c/Beret, 83 08031, Barcelona Tel. 676988239 e-mail: ass_tronada@hotmail.com C.I.F G- 60 234 838 

 

 

 

 

d) Educació feminista per canviar el món.  

Durant tot el curs, hem parlat de feminisme en moltes ocasions. Hem parlat de feminisme per 

què hem considerat que és urgentment necessari parlar d’educació feminista per fer visible 

tot allò que d’una altra manera, no existiria als ulls dels propis nens i nenes. “Allò que no és 

visible, no existeix” i per tant, apostem per seguir una línea educativa que parli de feminisme i 

no tan sols de coeducació, utilitzant un llenguatge inclusiu, promovent jocs no sexistes, fugint 

de la heteronorma i el binarisme identitari per donar cabuda i parlant de la diversitat afectiva i 

sexual, propiciant el diàleg crític davant d'actituds o comentaris sexistes i masclistes i validant 

i reforçant positivament totes les actituds inclusives i respectuoses amb qualsevol condició o 

identitat. 

 

Tal i com hem exposat en el punt de l’àrea de perspectiva de gènere, hem treballat tots 

aquests aspectes explícitament a través dinàmiques, debats i activitats reivindicatives la 

diversitat afectiva i sexual, el dia 8M amb un propi manifest dels nens i nenes de Tronada, 
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coneixent i incorporant nous referents femenins desaprenent estereotips sexistes, fent 

activitats d’acció social artística en contra de la violència de gènere al barri i visibilitzant tot 

tipus de diversitats en les capacitats, familiars, afectivo i sexual, etc. 

e) L’equip de l’autoestima 

Durant tot el curs hem anat realitzant diferents dinàmiques de grup per tal de descobrir què 

és l’autoestima i què podem fer individualment per nodrir l’autoestima d’un mateix/a i 

entendre la importància de les nostres paraules a l’hora de dirigir-nos a algú per tal de no ferir 

l’autoestima dels que ens envolten. Així doncs, mitjançant un llibret personal que van guanyar 

a través d’un joc de pistes, hem anat treballant diferents aspectes relacionats amb 

l’autoestima i la cura de les persones que ens envolten.  

 

 

 

Periòdicament, hem anat fet diferents activitats i dinàmiques de grup que començaven i/o 

finalitzaven amb una estona de lectura i escriptura en el llibret de l’autoestima, on en cada 

pàgina es trobaven amb petites activitats a fer de manera individual i en grup.   
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f) La nostra línea del temps: La història dels Mitjans i les Mitjanes. 

Durant el tercer trimestre, hem estat treballant la nostra història personal a través d’un petit 

projecte que vam anomenar “La nostra línea del temps. La història dels Mitjans i les 

Mitjanes”. En ella, han pogut escriure tots aquells fets de la seva vida fins al moment que 

volien compartir amb el grup. La vam iniciar escribint i enganxant una fotografia del nostra 

naixement. I a partir d’aquí, cada dimarts, abans de començar  la rotllana habitual, de manera 

voluntària podien compartir i escriure un fet que volguéssin explicar al grup sobre la seva vida.  

Valorem molt positivament aquesta activitat transversal que ha durat tot el darrer trimestre ja 

que hem pogut conèixer històries personals positives, però també negatives, que han marcat 

la vida dels nens i les nenes i que fins ara no coneixíem i alhora, hem educat en la idea que 

també és vàlid col·locar les emocions negatives en la nostra vida, donant espai per poder 

verbalitzar aquelles coses que han viscut d’una manera trista, preocupada o enfadada. També, 

creiem que ha estat positiu crear aquest ambient de confiança que ha fomentat una cohesió 
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del grup encara més ferma i afectuosa. 

 
4.8.  ÀREA DE PARTICPACIÓ COMUNITÀRIA: 

 
a) Vinculació i participació activa a la Biblioteca de Nou Barris 

 
Durant tot el curs hem dedicat algunes tardes a fer diferents activitats educatives a la 

Biblioteca de Nou Barris. Una de les tasques que ha resultat molt productiva és realitzar els 

deures escolars a la Biblioteca ja que han pogut trobar un altre espai de calma i concentració 

per fer les tasques personals de l’escola i amb el suport de les educadores.  

      

Per un altre costat, hem pogut participar activament de la lectura amb la diversitat de 

contes i llibres de la Biblioteca, coneixent també com es pot dur a terme el préstec de llibres 

fent-se soci/es de manera gratuïta, fet que els ha permès vincular-se molt bé. Aquest espai de 

lectura lliure, de la mateixa manera que el curs passat, ha resultat un èxit ja que habitualment 

al Centre Diari no solen sentir-se motivats/des per llegir en general de manera voluntària, i en 

canvi, en l’ambient de la Biblioteca els ha nascut l’interès de llegir, mirar i rebuscar contes que 

els hi agradaven molt. 

Durant el curs passat vam crear molt bon vincle amb la Biblioteca i per això,  anem 

rebent al centre tota la diversitat d’activitats infantils que ofereixen durant el curs. Així doncs, 

aquest curs hem anat inscrivint-nos i participant en diferents Tallers de Lectura i Escriptura 

creativa dinamitzats per l’Imma Plà. En tots ells, els nens i nenes es van motivar i engrescar 

molt.  
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 Tots els nens i nenes ho van gaudir moltíssim i valorem molt positivament realitzar 

aquestes sortides aprofitant les festivitats per tal de vincular-los a altres espais socioeducatius 

del barri, tant als nens i nenes com a les seves famílies.  

 

b) Setmana Cultural al Casal de Barri La Cosa Nostra 

 
Durant tot el curs, com cada any, participem activament de l’activitat de barri que 

promou el Casal de Barri la Cosa Nostra. Treballem en xarxa, coordinant-nos i participant de 

les diverses reunions de preparació de les activitats a partir de les comissions d’activitats i del 

Compartim amb les diferents entitats del barri. 

Així doncs, una de les activitats més grans del curs en les que hem participat activament, 

a més a més de la Festa Major de Can Peguera, ha estat la Setmana Cultural. 

Com cada any, una de les activitats de la Setmana Cultural en les que vam participar 

amb molta il·lusió va ser la “Rambleta al barri”. Vam sortir al barri, juntament amb cada 

entitat, a donar-nos a conèixer com a Associació Juvenil Tronada i exposant els diversos 

projectes que fem, entre ells el Centre Obert. Per a fer-ho, a més, vam estar creant xapes i 

imans amb missatges i referents feministes per vendre al barri. Els nens i nenes vam participar 

molt engrescats/des de l’elaboració de les xapes i imans.  
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Juntament amb el grup de Grans, vam passar la tarda venent les xapes i imans, visitant 

les diferents paradetes de la Rambleta per tal de conèixer les diverses entitats del barri, i 

ballant en l’exposició dels tallers de dansa del Casal de Barri. 

 

 
 
Una altre tarda de la Setmana Cultural, vam participar de la “Tarda de Colors”. 
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A més a més de col·laborar en posar color a una paret del Casal i a les rodes de neumàtic 

amb les que els nens i nenes del barri juguen, vam berenar amb totes les persones del barri 

un berenar molt divertit i sa: pinxitos de fruites. Tots i totes ho van gaudir molt i van vincular-

se molt bé amb totes les persones participants (nens i nenes, gent gran, persones diversitat 

funcional, etc). Creiem que és molt important seguir participant activament en aquestes 

activitats ja que permetem als nens i nenes a relacionar-se amb gent de tot el barri i donar la 

oportunitat de seguir educant en la diversitat com un enriquiment personal i comunitari.  

 
 
 
c) Carnestoltes al Barri 

Una de les activitats que més feina de preparació ens ha portat juntament amb els nens 

i nenes durant les tardes del segon trimestre d’aquest curs, ha estat la creació de la disfressa 

de Carnestoltes. Aquest any, des del Casal de Barri de la Cosa Nostra juntament amb totes les 

entitats que participem, vam decidir que la temàtica del Carnestoltes serien els videojocs. Així 

doncs, en primer lloc, vam fer un treball de pluja d’idees amb el grup de Mitjans i Mitjanes 
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sobre les idees que tenien. Per tal de decidir finalment quina disfressa faríem, vam arribar a 

un consens tenint en compte, sobretot, que l’elaboració de la disfressa ens agradés a tots i 

totes i aquesta es pogués crear amb material reciclat per tal de ser el més sostenibles 

possibles.  

           
Així doncs, vam decidir disfressar-nos del videojoc Mario Kart i crear el nostre cotxe de 

videojoc amb caixes de cartró decorades. Els nens i nenes ho van gaudir moltíssim i vam 

passar un Carnestoltes molt divertit, participant també a la festa de l’enterrament de la 

Sardina. 

 

 
 
d) Sant/a Jordi/na a Nou Barris 

Aquest Sant/a Jordi/na l’hem gaudit participant de la Diada al barri. La primera part de 

la tarda la vam dedicar a fer un espai de creació lliure, en el que juntament amb el grup de 

Grans, podien agafar diferent material i crear tot allò que desitgéssin per fer un regal a algú o 
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per a ells/es mateixos/es. Creiem que va ser un encert realitzar un espai creatiu lliure, ja que 

van gaudir moltíssim fent un taller amb material divers i els resultats van ser del tot fantàstics. 

    
Tanmateix, vam fer una volta pel barri, veient les diferents paradetes de Sant Jordi i 

participant de les activitats que hi havia al carrer, com per exemple, una dinàmica artística en 

la que vam poder reflexionar i escriure sobre què creiem que era l’amor i el fet d’estimar.  

 
e) Projecte “Compartim” amb el Club Social Pi i Molist 

 
Com cada any, hem participat activament de l’activitat del “Compartim” del Casal de 

Barri de la Cosa Nostra.  L’activitat del “Compartim” és una proposta socioeducativa 

formulada des de d’espai del lleure i l’educació en el temps lliure. L’objectiu principal del 

programa és possibilitar i treballar  la integració , la participació i la solidaritat de les diferents 

persones i/o col·lectius que assisteixen i formen part del casal de barri.  
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Així doncs, aquest any hem treballat de valent per fer el “Compartim” amb persones que 

formen part del “Club Social Pi i Molist”. Hem dedicat varies tardes a conèixer-nos, i a través 

de jocs i estones compartides, creiem que hem apropat als nens i nenes a trencar amb 

l’estigma social de la malaltia mental. Tant és així, que després de varies tardes d’assajos i 

preparacions en la decoració, hem creat i editat un videoclip amb una cançó de Macaco que 

parla de l’enriquiment personal i col·lectiu que suposa ser diferents. 

Ha estat un dels projectes vivencials amb més sentit que hem pogut fer durant aquest curs, ja 

que a més a més d’educar en la diferència i en la diversitat, han pogut gaudir i compartir un 

projecte comú amb molta il·lusió i diversió. Valorem molt positivament el vincle que han creat 

mútuament, veient com, veritablement en els diferents espais que hem anat coincidint amb 

aquest entitat un cop acabat el Compartim, mantenen una relació afectuosa de conversa, de 

joc, i de recordar el projecte amb estima.  

 

g) Gaudim de les Festes de Nou Barris 

Com cada any, hem participat de les festes de Nou Barris tan desitjades per els nens i nenes 

de Tronada.  

Els nens i nenes gaudeixin moltíssim de les activitats que es realitzen, sobretot dels tallers i 

jocs de Circ. Tot i que sempre són els mateixos jocs de circ, els nens i nenes demanen anar 

cada any i passen una estona de diversió aprenent i desenvolupant habilitats de circ i 

d’expressió i control corporal. 
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També, han pogut participar dels tallers, entre els quals mai fallem d’assistir al taller que 

dinamitzen Can Ensenya.  

 

 

  

4.9.  ÀREA DE MEDIOAMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS; 
  
a) Les 3  R a Tronada 

Durant aquest curs hem dedicat espais 

per conèixer i prendre consciència sobre la 

situació mediambiental actual que estem 

vivint. Aquests nous coneixements que els 

nens i nenes han pogut adquirir els ha 

permès prendre consciència sobre la 

importància del reciclatge i el nostre paper 

com a agents actius en l’aplicació de les 3R 

en el centre i en la vida quotidiana. Per això, hem condicionat tot l’espai del centre per poder 

dur a terme el reciclatge adequadament. D’aquesta manera, els nens i nenes poden 

classificar els residus en les papereres de reciclatge corresponents en tot el centre i han estat 

ells/es mateixos/es els/les responsables de la recollida dels residus del centre i dipositar-los a 

cada contenidor del carrer. Tanmateix, hem treballat la consciència del malbaratament de 

l’aigua en els espais de dutxa i neteja d’estris. I hem recordat la importància de donar-li una 

segona vida allò que abans tiràvem sense pensar, així com, el paper posant una capsa per 

reutilitzar el paper d’esborrany.  
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b) L’Hort 

 

Una de les activitats transversals que hem dut a terme amb tots els grups del Centre Obert ha 

estat la creació de nou i el manteniment de l’Hort de Tronada. Inicialment vam dedicar-nos a netejar 

tot l’espai interior per poder començar a cultivar els diferents planters. Entre tots i totes vam decidir 

quins planters plantaríem i ens vam organitzar en diferents grups per dur a terme la plantació dels 

enciams, tomàquets, pastanagues, cebes i menta. Tanmateix, vam organitzar el rec setmanal on cada 

dia li tocava a una parella de nens/es regar i cuidar l’Hort. Els nens i nenes han gaudit i après molt 

durant tot el procés, sorprenent-se en la rapidesa del creixement dels diferents planters. També, hem 

hagut de treballar molt el respecte i la paciència vers el cultiu, ja que en alguns casos concrets, 

arrencaven els tomàquets abans d’hora per la il·lusió que els hi feia veure que ja havien sortit els fruits, 

sense ser-ne conscients que encara no estaven suficients madurs per ser collits.  
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Així doncs, també vam fer partícips a les famílies de Tronada, convidant a les famílies a cuidar 

l’hort, a regar-lo durant les entrades i sortides dels nens i nenes, i a endur-se menta per fer els te que 

van compartir tots i totes en la festa Final de curs de Tronada. 

 

 

 

 

6.  RECURSOS HUMANS 

 
El grup de Mitjans està acompanyat d’una educadora, encarregada de la 

programació, execució i avaluació de les activitats del grup de mitjans, a més de la 

coordinació amb Serveis Socials, CSMIJ, Casal de Barri La Cosa Nostra i Escoles 

referents dels nens i nenes del grup (veure annex 9.1. Registres Coordinacions). 

Tanmateix, és la responsable de fer un seguiment de l’evolució de cada nen/a, 

mantenint un vincle i una comunicació amb les famílies (veure annex 9.1. Registres). A 

més a més, l’educadora, juntament amb l’altra educadora del grup de Grans, han 

assumit tasques de coordinació del Centre Obert ja que no ha existit la figura de 

Coordinador/a. 

L’equip educatiu del grup de Mitjans també està format per dues estudiants 

d’Integració Social de l’Institut Bemen. Aquests/es han participat de l’atenció directe, 

la realització d’activitats i l’avaluació al finalitzar cada tarda. 

Pel que fa a tot l’equip, a més a més de dur a terme les tasques d’educadora, 
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també s’han realitzat completament totes les tasques de comprar material (berenar i 

material general), fer els berenar, i tasques de neteja, ordre i higiene dels espais.  

7. RECURSOS MATERIALS 

 
Durant aquest curs hem dut a terme un seguit d’activitats a través de diversos 

materials i recursos que es citen a continuació: 

- Material fungible. 

- Material esportiu. 

- Material de papereria i material per les diferents manualitats.  

- Aliments per preparar el berenar fet per l’equip educatiu. 

- Material de neteja per a realitzar el manteniment i higiene de les instal·lacions. 

- Material creat per l’educadora dels racons educatius i jocs. 

- Material de préstec del Casal La Cosa Nostra (àudios, material esportiu 

específic). 

 

8. AVALUACIÓ 

 
Un cop finalitzat aquest curs, i havent revisat els objectius específics que ens 

havíem plantejat per al grup de Mitjans partint de les seves necessitats i capacitats tant 

col·lectivament com particularment (exposats en el punt 2.2), valorem que s’han assolit 

molt notablement. El gran ventall d’activitats que hem dut a terme seguint les seves 

necessitats, curiositats, interessos, fortaleses i demandes, ens ha permès treballar la 

cohesió de grup i altres valors que com a grup varem detectar que calia treballar. Així 

doncs, tot i tenir una programació i un eix on basar les nostres planificacions, valorem 

molt important i positiu continuar escoltant el ritme i les aportacions del grup de Mitjans 

i Mitjanes ja que això enriqueix al grup i al seu desenvolupament integral. 

 

La rebuda del grup de Mitjans i Mitjanes en aquest nou curs s’ha dut a terme amb 

alguns canvis, en primer lloc, per les modificacions de les referents del grup, ja que en 

aquest nou curs han hagut de gestionar la inestabilitat continuada dels primers 

estudiants que venien com a voluntaris/àries de l’Institut Bemen. Arrel de la irregularitat 

en l’assistència i falta de compromís en alguns voluntaris/àries, s’ha hagut d’anar 
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organitzant les tardes amb referents diversos, fet que en alguns moments ha provocat 

desconcert per els nens i nenes. Tot i així, hem pogut comptar amb dues estudiants i 

voluntàries que han estat molt compreses i ben vinculades al projectes, establint-hi una 

bona connexió i confiança.  

 

 

 

Per un altre costat, el grup també ha canviat ja que alguns nens i nenes han passat 

a formar part del grup de Grans i, per tant, han rebut la incorporació de nous 

companys/es. En general, el grup ha rebut molt bé les noves incorporacions i valorem 

molt positivament la unió de grup que han acabat fent en aquest final de curs. 
 

Valorem molt positivament el desenvolupament i la bona acollida que han tingut 

totes les activitats i projectes que hem anat plantejant al voltant dels diferents objectius 

plantejats. Veritablement, veiem un progrés maduratiu en les relacions, els discursos i les 

actituds que van prenent enfront de moltes situacions i temàtiques que abans, fins i tot, 

eren totalment desconeguts per a ells/es. Confiem en les activitats i dinàmiques que hem 

anat fent durant el curs, com un motor que desperta les seves mirades crítiques vers 

l’entorn que els rodegen i que els ajuden a ser qui volen i desitgen ser. 

 

Pel que fa al reforç escolar han rebut molt bé els nous materials que hem anat 

creant dels diferents Racons educatius durant aquest nou curs, tal i com el propis nens i 

nenes vam demanar. Tot i així, en alguns casos concrets, cal seguir acompanyant-los en 
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què utilitzin diferents materials i aprofitin bé el temps durant aquest espai. Valorem molt 

positivament el recurs del panell on van escrivint diàriament què han fet durant els 

Racons Educatius i els Deures escolars, ja que estan aprenent molt bé a gestionar-se de 

manera encara més autònoma la pròpia responsabilitat i esforç vers el reforç escolar 

diari. 

Pel que fa als espais de paraula i la rotllana, creiem que segueixen sent espais 

imprescindibles en el funcionament de grup. Els nens i nenes tenen gran necessitat de 

comunicar, d’expressar, de compartir. I nosaltres tenim el deure d’escoltar-los, tot i que 

això suposi, en alguns casos, no poder fer activitats que teníem plantejades 

posteriorment perquè els espais de paraula s’allarguen. Considerem del tot prioritari, 

seguit establint aquests moments de manera diària, ja que a més de promoure un bon 

vincle entre educadora - nen/a i entre ells/es, creem un espai de creiexement col·lectiu a 

través de la paraula i el debat.  

 

 

 

 

L’assamblea també l’hem modificat del curs anterior, dinamitzant-la cada 15 dies i 

només a l’entrar a la sala, un cop hem acabat de berenar, per tal d’intentar focalitzar tota 

la concentració i atenció en el primer moment i després tenir temps per poder jugar tots i 
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totes un cop finalitzem l’espai de reforç escolar. Ens ha funcionat molt bé i els nens i 

nenes segueixen millor el ritme de l’Assamblea ja que es mostren més atents/es i 

predisposats/des que fent-ho al final de la tarda.  

 

L’espai de relaxació al finalitzar cada tarda ha anat molt bé. Al principi de curs, els 

nens i nenes nous/ves els hi va semblar estrany aquesta activitat, mostrant-se poc 

participatius i per això, els hi vam deixar el seu espai per a què participessin quan se 

sentissin agust. Així doncs, en qüestió de molts pocs dies, ells/es mateixos/es van decidir 

participar-hi i han acabat expressant que els hi agrada molt tenir un espai on fer-se 

massatges amb pinzells i la música de fons. Els nens i nenes demanen aquest moment 

com una activitat que els hi agrada i reclamen, tornant a la calma cada cop de manera 

més ràpida i autònoma. Si alguna tarda hem verbalitzat que potser no ens donaria temps 

de fer-la, ho han demanat com a activitat necessària per acabar el dia, fet que ens mostra 

que els hi agrada i que tenen aquest moment molt interioritzat en la dinàmica de 

Mitjans/es. 

 
Un altre aspecte a destacar que creiem que cal seguir potenciant, és la vinculació amb 

el barri, entitats i entorn més proper. Creiem que és molt important seguir participant 

activament en aquestes activitats ja que permetem als nens i nenes a relacionar-se amb gent 

de tot el barri i donar la oportunitat de seguir educant en la diversitat com un enriquiment 

personal i comunitari.  
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Durant tot el curs, hem parlat de feminisme en moltes 

ocasions. Hem parlat de feminisme per què hem considerat que és 

urgentment necessari parlar d’educació feminista per fer visible tot 

allò que d’una altra manera, no existiria als ulls dels propis nens i 

nenes. “Allò que no és visible, no existeix” i per tant, apostem per 

seguir una línea educativa que parli de feminisme i no tan sols de 

coeducació, utilitzant un llenguatge inclusiu, promovent jocs no 

sexistes, fugint de la heteronorma i el binarisme identitari per donar 

cabuda i parlant de la diversitat afectiva i sexual, propiciant el diàleg 

crític davant d'actituds o comentaris sexistes i masclistes i validant i 

reforçant positivament totes les actituds inclusives i respectuoses amb qualsevol condició o 

identitat. 

Un aspecte que creiem que cal revisar per tal de fer una millora real és la nostra 

intervenció amb les famílies. Apostem per una intervenció que vagi molt més enllà de les 

entrevistes que hem anat realitzant i la participació puntual en activitats del Centre. Com 

equip educatiu, no concebem una intervenció socioeducativa sense tenir en compte el paper 

de la família en el progrés evolutiu del nen/a. Per això, la nostra mirada està projectada a, no 

tan sols intervenir i que formin part d’activitats puntuals del Centre Obert, sinó poder anar 

més enllà i poder crear i dinamitzar un grup de famílies en el que es reuneixen periòdicament 

per parlar, gaudir d’activitats disteses i treballar habilitats parentals positives, per incidir 

realment en la millora del creixement global dels nens i nenes. Per això, ens calen més 

recursos (personal i hores de treball) per poder arribar a cobrir una atenció i intervenció 

socioeducativa integral. Valorem que és un aspecte imprescindible i necessari que cal 

millorar com a equip educatiu. 

Per últim, valorem molt positivament aquest curs  que vam engegar amb molta 

empenta i hem finalitzat amb molta il·lusió havent compartit projectes tant educatius 

com també, divertits. La intensitat i l’energia dels Mitjans i Mitjanes amb la que han 

assistit cada tarda, hem sabut canalitzar-la per realitzar activitats que els permeti créixer, 

aprendre i ser feliços en un espai segur i de confiança. 
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9. ANNEXOS 

9.1. REGISTRES 

a) Assistència 
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a) Dutxes (un dia a la setmana) 
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b) Tutories individuals 
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c) Entrevistes amb les famílies 
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d) Coordinacions 
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9.2. PROGRAMACIONS SETMANALS: Del Gener a l’Abril
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9.3. PROGRAMACIONS SETMANALS: De l’Abril al Juny 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el següent document es presenta la memòria del grup de GRANS del segon i tercer trimestre 

d’aquest curs 2018-2019, del 7 de gener fins el 13 de Juliol, tenint entre mig les vacances de Setmana 

Santa que separen el dos trimestres.  

 

Durant el segon trimestre hem tingut la festivitat de Carnaval i les jornades reivindicatives al voltant 

del Dia Internacional de la Dona el 8 de març. El següent i últim trimestre hem pogut gaudir de Sant 

Jordi anant a visitar les diferents parades del barri , i la festa infantil de circ de la Festa Major de Nou 

Barris.  

 

Aquesta memòria també pretén deixar constància de quins objectius i activitats s’han treballat al llarg 

d’aquests dos trimestres amb el grup de grans. La dinàmica general d’aquests dos trimestres ha estat 

positiva i el grup a participat de gairebé totes les activitats de manera implicada, però cal esmentar 

que és un grup intens, que repetidament intenta transgredir la norma,   cal estar constantment a sobre 

i remarcant els límits.  

 

Els objectius, dividits per àrees d’intervenció, s’han complert. Alguns amb major èxit i altres s’han estat 

treballant fins l’últim dia. La programació, acord amb els objectius, també s’ha pogut dur a terme de 

manera satisfactòria. 

 

 

Pel que fa a l’equip educatiu durant el segon trimestre es va mantenir fixe i és va crear un bon equip 

de treball tot i que alguns dels voluntaris només venien un dia a la setmana. Els infants han creat un 

vincle afectiu i educatiu amb ells/elles. El tercer trimestre aquesta participació ha anat en disminució i 

en alguns casos a l’abandó del projecte, fet que a comportat la reducció de la qualitat educativa i la 

desvinculació d’aquests voluntaris amb els infants.  

 

Així doncs, el balanç d’aquests dos trimestres és un període intens, amb alts i baixos però satisfactori.  
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2. OBJECTIUS  

 Generals 

 
Al Centre Obert  Tronada, i de manera tranversal treballem a través d’una sèrie de àrees, posant 

èmfasi en la millora de la qualitat de vida dels/les infants i joves, validant el paper de les famílies i la 

comunitat, i posant de manifest el nostre comprimís amb el voluntariat i l’educació no formal. És a 

partir d’aquestes àrees ( estipulades per la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona)  que neix tota la línia 

educativa i són l’eix vertebrador del objectius específics a treballar. Aquestes àrees  són: 

 Àrea suport educatiu 

 Àrea promoció i autonomia 

 Àrea de lleure 

 Àrea de detecció de risc 

 Àrea de suport a les famílies  

 

En aquesta memòria hi ha afegides quatre àrees que de manera transversal també treballem al Centre 

Obert i que han marcat bona part de la nostra línia pedagògica i que per la seva incidència creiem 

important destacar-los a la memòria:  

 Àrea de perspectiva de gènere 

 Àrea d’educació i gestió emocional 

 Àrea de participació comunitària 

 Àrea mediambiental i de gestió de residus 

 

Àrees Objectius Generals Metodologia 
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Àrea de 
suport 
educatiu 

  Tenir cura de l’espai i del 

material. 

 Prendre consciència 

sobre la necessitat i beneficis 

d’un bon ambient de treball, i 

respectar-lo. 

 Treballar els coneixements 

 i  competències propis de    

cada etapa educativa. 

 Ser responsable de les 

pròpies tasques personals 

(gestió de l’agenda, càrrecs, 

organització i gestió del temps 

d’estudi). 

 Prendre consciència de les 

habilitats i capacitats d’un/a 

mateix/a a través del treball 

divers de les intel·ligències 

múltiples. 

 
 

 Pactant i revisant les normes de 

convivència. 

 Fomentant un to de veu adequat i un 

ambient de calma dins de la sala. 

 Mitjançant el seguiment i acompanyament 

individual en la realització dels deures 

escolars i amb la creació i preparació de 

materials didàctics que estimulin l’adquisició 

d’aprenentatges significatius. 

 Mitjançant estratègies i eines que ens 

permetin dialogar, consensuar i repartir les 

diferents tasques de l’espai (assemblees, 

espais de paraula, càrrecs, etc) 

 Mitjançant la revisió i l’acompanyament en la 

gestió de l’agenda. 

 A través de reunions i coordinacions 

amb les escoles de cada nen/a. 

 Oferint a cada nen/a diferents espais i 

materials per tal que puguin desenvolupar les 

diverses intel·ligències múltiples. 

 

Àrea de promoció 
i autonomia 

 

 Adquirir i dur a terme els 

hàbits d’higiene i 

d’alimentació saludable i 

equilibrada. 

 Comprometre’s a assistir i 

ser puntual de forma regular 

al centre diari. 

 Adquirir l’hàbit d’ordre i 

manteniment d’espais. 

 Fomentar la 

responsabilització i la cura 

dels materials personals i 

col·lectius. 

 Mitjançant l’acompanyament i control 

durant al realització de les dutxes setmanals, 

rentat de les dents, rentat de les mans 

després de qualsevol activitat, etc. 

 Oferint un berenar variat i equilibrat en un 

ambient de companyia entre iguals. 

 Dur a terme un control de registre de 

l’assistència i la puntualitat. 

 Conscienciant de la importància del 

manteniment del material i dels espais i 

fent-los partíceps i responsables en les 

tasques d’odre i neteja. 

 Pactant i revisant les normes de convivència. 

 Duent a terme un registre de control i 

distribució de tasques pel manteniment i la 

higiene dels espais. 
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Àrea de Lleure  

 Conviure i ser 

respectuosos amb el grup 

d’iguals i amb els educadors/es. 

 Integrar-se en el grup i sentir-

se partícip de les dinàmiques 

del Centre i del grup al qual es 

pertany. 

 Aprendre noves formes de 

relació i expressió que 

condueixin a una bona 

convivència. 

 Poder gaudir de relacions 

positives dins del grup d’iguals 

que afavoreixen els seus 

processos de socialització. 

 Adquirir un coneixement de 

les pròpies emocions i ser capaç 

de gestionar-les amb un/a 

mateix/a i amb els 

companys/es. 

 Ser responsables dels càrrecs, 

rutines, materials i normes de 

l’espai. 

 Gaudir en companyia i sentir-

se feliç, coneixent altres 

realitats, obrint la mirada, i 

despertant nous 

interessos i curiositats. 

 Creació d’espais de participació i cooperació 

on els nens i nenes es puguin expressar, 

dialogar i gaudir en comunitat (jocs, 

dinàmiques, esports, sortides, tallers, 

assemblees…) 

 Preparar i desenvolupar dinàmiques i jocs 

adequats que treballin la tolerància, el 

respecte, la cooperació, la cohesió, la 

participació, perspectives de gènere, etc. 

 Afavorir espais i activitats que responguin a 

l’etapa madurativa en funció dels grups d’edat. 

 Participar amb altres entitats en activitats 

adients als grups. 

 Transmetre i promoure estils de relació 

positiva. 

 Saber identificar actituds i comportaments

 negatius i/o discriminatoris, 

rebutjant-los i reconduint- los. 

 Incentivar la igualtat d’oportunitats tenint 

en compte les necessitats i les fortaleses de 

cada infant. 

 Treballar a partir de dinàmiques 

d’identificació de les emocions. 

 Proposant un ventall d’activitats diverses 

que despertin nous interessos, curiositats i 

aprenentatges. 

Àrea detecció de 
risc 

Detectar i incidir en situacions de 

risc en el nen, la nena o el/la 

adolescent, mitjançant un 

acompanyament socioeducatiu. 

 

• Detectar i incidir en situacions de 

risc les famílies mitjançant un 

suport o assessorament. 

 

• Treballar en xarxa els casos de 

detecció de situacions de risc. 

 

Participació en les taules comunitàries 

(d'infància, salut i prevenció), reunions 

periòdiques de coordinació amb els serveis 

socials municipals, centres escolars i instituts, 

coordinacions amb altres serveis d'atenció a 

la infància i agents socials del territori. 

Elaboració de Plans Educatius Individuals per 

a i amb cada infant i la seva família, 

contrastats o compartits amb la resta de 

serveis que intervenen amb el nen, la nena, 

adolescent o família. 
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Àrea de suport a 
les famílies 

 Conèixer, participar i implicar-

se en la dinàmica del Centre 

Diari Tronada i en el 

desenvolupament dels infants. 

 Vincular-se i implicar-se en el 

procés socioeducatiu dels nens i 

nenes. 

 Informar a les famílies de les dinàmiques, 

els conflictes i les evolucions dels infants dins 

el centre diari. 

 Donar a conèixer a les famílies la situació de 

l’infant al centre i responsabilitzar a la família 

del procés educatiu i així  transmetre-li 

protagonisme. 

 Establir trobades periòdiques amb la família 

pe fer un seguiment de l’infant. 

 Realitzar activitats on pugui participar la 

família i l’infant. 

 Signar un document de compromís amb els 

drets i deures que tenen les famílies i els 

infants. 

Àrea de 
participació 
comunitària  

 Conèixer els diferents 

recursos i serveis dels que 

disposa el barri. 

 Participar i implicar-se en les 

activitats i festivitats que 

tenen lloc en el territori i 

que s’organitzen amb les 

entitats del barri. 

 

 Establir sortides a diferents recursos del 

territori, com per exemple la Biblioteca del 

barri. 

 Incentivar als infants i les famílies a  la 

participació de les festivitats i activitats de 

les entitats del barri. 

 Establir i participar de les trobades 

periòdiques amb la comissió d’activitats 

del Casal de Barri per ser coneixedors/es i 

partícips dels propers esdeveniments. 

Àrea perspectiva 
de gènere 

 

 Conèixer i respectar la gran 

diversitat afectiva i sexual. 

 Establir relacions 

equitatives, de respecte i de 

cura. 

 Prendre consciència i una 

actitud crítica envers la 

pervivència del sexisme en la 

societat.  

 Identificar i desaprendre 

estereotips i violències 

masclistes. 

 Participar en actes 

reivindicatius de la ciutat 

(8M, 20N, dia contra la 

LGTBIQfòbia) 

 Visibilitzant la diversitat afectiva i sexual a 

través de contes, nous referents, notícies, 

etc.  

 Utilitzant sempre un llenguatge inclusiu, 

tant en el dia a dia, com en circulars, 

cartelleria, xarxes socials, etc.  

 Fugint del binarisme identitari (WC sense 

distinció nen/nena) i donant a conèixer i 

resolent dubtes sobre nous conceptes i 

realitats. 

 Identificant i intervenint en conflictes de 

discriminació (LGTBIQfòbia, capacitats 

diverses, racisme, etc) 

 Treballant la diversitat familiar a través de 

dinàmiques i contes.  

 Enfortir i empoderar les capacitats de les 

nenes i donant a conèixer noves 

masculinitats, trencant amb les 

subordinacions de gènere. 
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 Específics  

ÀREA SUPORT EDUCATIU: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA  

Proporcionar tot el material necessari per 

poder realitzar les seves tasques. 

Afavorir a la sala espais tranquils per la 

concentració. 

La sala tindrà diferents espais 

d’aprenentatge: racó de la lectura, racó de 

jocs d’aprenentatge, racó TIC, i taules i 

cadires per fer els deures.  

Àrea de gestió 
emocional 

 Conèixer i dur a terme les 

intel·ligències múltiples i les 

diverses  competències 

emocionals. 

 Adquirir un millor coneixement 

de les pròpies emocions i 

saber-les regular. 

 Identificar i respectar les 

emocions dels altres. 

 Adquirir pautes de relacions 

positives, posant paraules a les 

pròpies emocions i posant en 

pràctica capacitats i habilitats 

socials i emocionals (empatia, 

tolerància a la frustració, 

capacitat d’iniciativa, etc) 

 Afavorir el creixement 

emocional. 

 Posar paraules a les emocions. 

 Oferir vocabulari emocional. 

 Oferir espais oberts per moments 

desestructurals a nivell emocional 

 Oferir espais tranquils i d’escolta activa, 

tant entre ells com amb l’equip 

educatiu. 

 Transmetre pautes emocionals 

positives. 

 Participant en dinàmiques i reflexions 

de grup. 

Àrea 
mediambiental i 
gestió de residus 

 Prendre consciència sobre la 

importància del reciclatge, i el 

nostre paper com a agents actius 

en l’aplicació de les 3R en el 

centre i en la vida quotidiana. 

   

 Conèixer i prendre consciència 

sobre la situació 

medioambiental actual. 

  

 Detectar quin és el nostre 

impacte medioambiental i 

quines maneres hi ha per reduir-

lo. 

 Classificar els residus en 

els contenidors/papereres de reciclatge 

corresponents en tot el centre i fer-los 

responsables de la recollida dels residus 

del centre i dipositar-los a cada contenidor 

del carrer. 

 Crear consciencia del malbaratament de 

l’aigua en els espais de dutxa i neteja 

d’estris.  

 Realitzar activitats de recerca d’informació 

sobre la situació actual medioambiental. 

 Creant tallers relacionats amb la 

sostenibilitat que aportin una alternativa 

per reduir el plàstic, l’aigua, etc, en la vida 

diària.  
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Dotar la sala de diferents espais pel reforç 

escolar. 

Proporcionar eines educatives per reforçar i 

consolidar els coneixaments bàsics: memori 

de multiplicacions, caixa de les paraules, 

construcció de frases.  

Creació capses d’aprentatge 

 

ÀREA PROMOCIÓ I AUTONOMIA: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA 

Dotar de berenars equilibrats. 

Garantir l’ordre i la neteja de la sala i del 

centre. 

Garantir una rutina higiènica en les 

activitats. 

Dotar de respalls de dents. 

Oferir espais per dutxar-se. 

Neteja diària de la sala després dels 

berenars.  

Responsables setmanals de neteja de la sala. 

Rentar-se les mans abans i després de 

berenar i de cada activitat.  

Programar un espai a la setmana per dutxar-

se. 

 

ÀREA DE LLEURE : 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLIGA 

Buscar activitats que creïn consciència de 

grup i/o pertinença al grup. 

Dur a terme dinàmiques de grup i jocs 

grupals per tal de crear un grup cohesionat. 

Afavorir espais a la sala on en moments 

d’estones lliures puguin fer aquella activitat 

que més els vingui de gust. 

Fer una llista de propostes d’activitats que 

els motivi fer i que ells mateixos la portin a 

terme. 

Es duràn a terme sortides fora del centre  

(Biblioteca, parcs,) es realitzaràn tallers de 

cuina, es realitzaràn tallers manuals. Hi 

hauran diferents espais amb activitats 

diferents. 

Es proporcionaràn espais setmanals 

(assemblea) de propostes d’activitats i com 

portar-les a terme.  
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ÀREA DE DETECCIÓ DE RISC : 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA  

Oferir espais de tutoria 

Registrar el seguiment de cada infant 

Observació acurada de la realitat quotidiana. 

Entrevistes amb els agents 

implicats/externs.  

Presa de decisió sobre el nivell d’intervenció. 

Espais de treball individualitzats amb 

l’infant. 

Reunions periòdiques amb els infants i les 

seves famílies 

Espai al Drive d’enregitrament. 

Seguiment individualitzat 

 

 

AREA DE SUPORT A LES FAMÍLIES :  

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA  

  

 

AREA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA: 

OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 

Intentar participar de totes les activitats que  

proposin altres entitats  del barri.  

Conèixer veins  del barri.  

Col·laborar d’iniciatives de participació 

comunitària.  

Participació al Compartim 

Anar els dimecres a la biblioteca del districte 

Participació a activitats del Casal La Cosa 

Nostra.  

 

AREA DE PERSPECTIVA DE GENERE:  

OBJECTIUS ESPECÍFICS  METODOLOGIA 

Donar a conèixer altres referents femenins 

Trencar esptereotips de genere 

Treballar l’igualtat  

Participar d’actes i iniciatives que promoguin 

la perspectiva de genere i feminisme. 

 

Treballar biografies de dones 

Conèixer cançons que reivindiquen el 

feminisme 

Igualtat en les tasques 
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AREA D’EDUCACIÓ I DE GESTIÓ EMOCIONAL:  

OBJECTIUS GENERALS   METODOLOGIA 

Buscar espais per tutories 

Transmetre pautes de relació positiva.  

Buscar mecanismes en l’infant de  regulació 

emocional. 

Treballar l’autoconeixament emocional. 

Fomentar el diàleg en la gestió de conflictes. 

Buscar espais tranquils per l’escolta activa, 

tant entre ells/es com amb les educadores. 

Durant les estones de temps lliure establir 

diàlegs espontànis que permetin detectar 

desestructura emocional.  

Ajudar a posar paraules a les seves 

emocions.  

Preveure el conflicte i gestionar les parts a 

través del diàleg i la mediació. 

 

PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS I MEDIOAMBIENTALS: 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS METODOLOGIA 
 

Explicat en què consisteix el reciclatge i 

identificar els materials que es poden reciclar.  

Conèixer i utilizar adequadament cadascun 

dels contenidors de residus existents.  

Fer-los responsables de la selecció i recollida 

dels residus a cada contenidor 

Crear consciència del malbaratament de 

l’aigua en espais de dutxa i neteja d’èstris.  

Dotar totes les sales de Tronada de 

contenidors de reciclatge 

Fer cada setmana infants  responsables de 

cada grup de la selección i  d’anar a llençar la 

brossa al contenidor corresponent 

 

 

3. METODOLOGIA 

La metodologia que s’ha dut a terme al llarg d’aquest dos trimestres ha estat basada en unes 

rutines força fixes al llarg de totes les setmanes. D’aquesta manera els infants podien 

interioritzar les tasques de manera autònoma i a més propicia una millor observació i avaluació 

de la dinàmica dels infants i revaloritzar els objectius. Les línies metodològiques bàsiques són:  

 Educació per a la higiene i la salut 

 Suport al procés d’escolarització 

 Competència social 

 Dinàmiques de participació 
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 Treball de projectes  

 Educació en el lleure i esportiva 

 Tutories amb els infants i les famílies. 

 Avaluacions diàries 

 Les setmanes s’ha programat en base una setmana tipus. En aquesta setmana marca 

l’horari i les línies a treballar en general.  

 

 

 

L’horari està comprès entre les 17.00 i les 20.00 i és desglossa de la següent manera:  

 De 17:00 a 17:30. Temps lliure. En aquest espai de temps els infants del grup de grans 

van arriben al centre provinents de casa o de l’escola directament. Durant aquesta 

mitja hora deixen les seves pertinences i busquen espais per jugar, saludar-se amb els 

companys, ajudar en alguna tasca del berenar si s’escau o parlant amb els educadors.  

 De 17.30 a 18.00. Espai de berenar. Un cop ha passat el temps lliure els nens i nenes es 

renten les mans, agafen el seu got i seuen a taula. El berenar és un espai tranquil, de 

diàleg i conversa entre tots i totes. També ha estat un espai per explicar-nos anècdotes 

i històries de l’escola. Alguna vegada quan la tarda ha estat plena d’activitats també és 

un espai on explicar la dinàmica de la tarda. Un cop han acabat d’esmorzar, cada infant 

ha de netejar el seu got i es renta les dents. Cada dia una parella del grup neteja les 

taules, cadires i escombra la sala.  

 De 18.00 a 18.15/30. Hi l’espai d’assemblea o de conversa. Els dimarts, començant la 
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setmana un cop hem berenat i recollit  els nostres estris, seiem a l’estora i expliquem 

la dinàmica de la setmana. Com que és el grup de grans, els donem l’espai de 

propostes, d’idees d’activitats, de com volen gestionar aquestes activitats. Els altres 

dies dimecres i dijous és un espai de conversa, d’explicar i compartir vivències, 

experiències, dubtes que els passen i exposar-ho a la resta de companys.  

 De 18.15/ 30 a 19.00/15h. Espai de treball personal. En ell el segon trimestre estava 

distribuït per espais i racons i el tercer per capses d’aprenentatge. Cada infant podia 

anar al racó i capsa que ho desitgés. En ell hi havia material preparat i adaptat al seu 

nivell. Hi havia activitats amb nivells més alts i altres més baixos. També hi havia espais 

artístics i de lectura. Una també de jocs educatius. És un espai en el qual poden fer les 

feines que des de l’escola els manen .  

 De 19.00/ 15h a 19.50. És una espai d’activitats i/o lleure en el qual es realitzen 

projectes que han sorgit des de l’assemblea, activitats esportives, jocs, sortides fora 

del centre i activitats amb altres entitats.   

 De 19.50h a 20.00h. Un cop hem acabat les activitats entrem a la sala i fem el comiat , 

l’ha recollim i la deixem ordenada pel dia següent. També és un espai per fer balanç de 

com ha anat la tarda i valorar comportament individuals i grupals.  

 

Un cop els infants ja han marxat a casa, des de l’equip educatiu es realitza una avaluació diària 

de com ha anat la tarda, quines activitats s’han desenvolupat, si s’han complert els objectius i 

si ha hagut algun conflicte. Aquest registre també permet un espai de seguiment de cada 

infant- 

 

Aquestes franges d’horari en algun cas han estat modificades, ampliades o escurçades 

depenent de les activitats que s’hagin programat i de la prioritat que s’ha donat a l’activitat. 

Les activitats concretes de cada franja horària es mititzaran el l’apartat següent.  
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4. ÀREES D’INTERVENCIÓ I ACTUACIÓ  

 
A continuació es detallen totes les activitats concretes i programades  que s’han anat realitzant 

en cada un d’aquests dos trimestres ( segon i tercer) i que corresponen a la implementació 

dels objectius englobats en àrees.   

4.1 Àrea de suport educatiu 

ESPAI DE TREBALL PERSONAL 

Durant tot el curs un eix vertebrador del Centre 

Obert Tronada ha estat el reforç escolar. En el cas 

el grup de grans no ha estat un grup que porti 

masses deures de l’escola, de fet quasi ningú en 

duia. Per tant el segon trimestre hem dividit la sala 

per espais/racons als quals cada infant podia 

dirigir-se en funció de la motivació de la tarda. Hem 

tingut el racó de la lectura, l’espai de joc educatiu, espai de llibreta amb fitxes d’aprenentatge, 

espai creatiu. A més cada infant ha tingut una carpeta pròpia amb totes les feines que ha anat 

realitzant al llarg del trimestre.  

Aquesta dinàmica ha canviat al tercer trimestre ja 

que aquesta manera de gestionar aquest espai i la 

sala començava a gastar-se i els infants no ho 

aprofitàvem. Així, durant el tercer trimestre s’han 

elaborat unes capses d’aprenentatge.  

S’ha elaborat la capsa matemàtica en què hi havia 

jocs i recursos per treballar diferents àmbits de 

matemàtiques. Una altre capsa és la d’expressió oral i escrita en català i en castellà, amb 

recursos per crear històries, jocs per inventar llegendes, relació de conceptes i recursos de 

normativa en l’accentuació de paraules. S’ha elaborat capsa d’emocions amb un “Quién es 

quién” de les emocional, un joc d’empatia, i un joc de cartes amb diferents situacions 

quotidianes. Per últim s’ha creat la capsa dels jocs en la qual s’ho trobava un joc de geografia, 

un altre de separació sil·làbica i un tercer de creació de paraules.  

Aquest darrer trimestre hem disposat de tablets , cinc per cada grup, i que ens ha permès 

complementar la dinàmica de les capses com un espai més de reforç de conceptes, ja que 
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s’han descarregat tot d’aplicacions educatives de diferents nivells que els permetien la 

consolidació d’idees.  

 

Aquesta nova dinàmica en el reforç escolar del darrer 

trimestre ha agradat més als nens del grup de grans ja que els 

motivava més i ens proporcionava major autonomia. A més es 

va crear una registre en el qual al final del reforç escolar 

havies de registrar la capsa que havies fet i podies afegir el 

reforç de l’escola en el cas que s’hagués tingut i s’haguessin 

fet.  

 

PROJECTE GRANS PEL MÓN. 

Durant el segon trimestres, després del carnaval i de 

manera espontània, alguns dels infants del grup de 

grans, amb les tablets van començar a buscar informació 

dels seus països d’origen. Durant aquells dies estaven 

interessats en la geografia mundial i poc a poc van anar 

acotant als seus països. Poc a poc durant l’estona del 

treball personal demanaven ordinador per poder segui 

la recerca i s’hi va anar afegint la resta del grup. Així 

doncs un cop recopilada la informació van fer presentacions (alguns amb cartolina i altres amb 

Power Point) per poder mostrar-ho al grup de Mitjans i el grup de Xoves. Aquest projecte va 

ser molt interessant ja que va néixer de manera espontània i molt motivadora, sovint implicava 

tota la tarda treballant el projecte. A més de treballar aspectes com la recerca, la selecció i la 

presentació a nivell oral de tota la informació obtinguda.  

 

4.2 Àrea de promoció i autonomia 

BERENAR 

És un espai de treball d’hàbits i de pautes d’alimentació saludable. El berenar ofert s’ha dividit 

en tres varietats diferents. Els dimarts s’oferia un entrepà, els dimecres fruita i el dijous cereals 

o galetes, i cada dia amb llet amb opció de cacau en pols qui ho desitgés. Durant tot el curs 

s’ha tingut present els infants musulmans i els que presenten alguna intolerància o al·lèrgia 

alimentaria.  
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HÀBITS D’HIGIENE  

Juntament amb l’activitat del berenar s’ha dut a terme tot el treball al voltant dels hàbits 

d’higiene, ja que abans i després del àpat havien de rentar-se les mans, així com també cada 

un dels estris utilitzats pel berenar. A més per parelles cada tarda després de berenar 

netejaven la sala, deixant-la adequada per l’activitat següent. També s’ha tingut la cura en la 

higiene ( mans i protecció per la roba)  alhora de realitzar activitats plàstiques i la posterior 

neteja del material. Cada dia abans de marxar entre tot el grup s’ha deixat la sala ordenada.  

 

NETEJA ESPAI  

Aquests dos trimestres, a diferència del l’anterior, hem 

dut a terme una activitat de neteja profunda de la sala i 

del material al final de cada trimestre. Entre tots i totes 

hem netejat i ordenat tota la sala, de tal manera que així 

ja l’hem deixat enllestida pel trimestre que ve. Això ha 

propiciat responsabilitzar-se de la importància de 

mantenir l’espai i el material en bon estat, a més d’implicar-nos  de l’espai comunitari i del 

treball en equip.  

 

DUTXES 

Aquesta activitat l’hem realitzat els dijous i, ens ha permès, incidir en hàbits d’higiene més 

profundament en aquells infants que aprofitaven l’activitat, ja que només es dutxaven tres 

nenes. Un cop acabaven el reforç escolar, agafen la seva bossa amb les seves pertinences i es 

dutxaven. Un cop acabaven havien de netejar el bany i deixar-lo net. Cal dir que durant el 

segon trimestre aquesta activitat s’ha dut a terme de manera més constant però que al darrer 

trimestre ha anat a la baixa i a penes s’han dutxat un parell de vegades.  

 

4.3 Àrea de lleure 

Un dels objectius principals del Centre Obert Tronada és poder oferir als infants un lleure 

educatiu i alternatiu al seu àmbit quotidià, que desenvolupi les seves capacitats i el faci créixer 

i desenvolupar-se en llibertat. A més de fer-los partícips socialment i protagonistes de la seva 

acció i fomentar un esperit transformador del seu entorn.  Així i doncs ha estat un treball de 

manera continuada i tot i que algunes activitats han estat més dirigides altres ha estat 

observar i acompanyar en aquests espais de temps lliure.  
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TEMPS LLIURE. 

Aquest comprèn la primera i última mitja hora de la tarda i així com el segon a vegades ha 

estat dinamitzat el primer no. Quan arriben a les cinc juguen a diferents jocs que hi ha pel 

centre mentre esperen l’hora de berenar. En aquest espai l’educador acompanya i/o juga amb 

els infants aprofitant per observar la gestió en el joc. El temps lliure últim de la tarda 

normalment està dinamitzat i programat ja que és el final de la sessió i sovint és jocs en grup. 

Normalment és un espai d’escoltar música i juguem a jocs de taula, jocs a fora al carrer, o joc 

lliure. Cal dir també que en ocasions les activitats de després del reforç escolar s’han allargat 

fins l’hora de marxar i  no s’ha pogut fer el temps lliure. Alguns dels infants del grup de grans 

els agrada arribar, seure a l’estona i parlar. Aquesta activitat es comparteix amb el grup de 

mitjans.  

 

DINÀMIQUES VOLUNTARIS 

Aquest any hem pogut gaudir de la presencia d’alumnes d’integració social de l’escola Bemen3 

que han vingut a fer voluntariat i que més enllà de ser un bon suport a la sala, els ha permès 

implementar activitats i dinàmiques que des de l’escola els demanaven. Així doncs els nens i 

nenes han pogut fer dinàmiques ( unes tres per trimestre) en les quals es posava en pràctica el 

treball en equip ( a través de jocs de rol, i dinàmiques cooperatives) , la ubicació de les 

activitats a l’espai ( jocs sensorials, jocs d’orientació ) i estils de lideratge ( jocs de rol, jocs 

competitius). Aquestes dinàmiques malgrat al principi els nens i nenes els queixaven que no ho 

volien fer, després participaven i volien repetir, així que aquestes dinàmiques han estat molt 

benvingudes.  

 

GIMACANA MATEMÀTICA 

Aquesta iniciativa va sorgir de l’assemblea dels dimarts. 

Durant el segon trimestre abans de marxar a casa fèiem 

càlcul mental per poder marxar. Aquesta iniciativa els va 

engrescar i des d’assemblea van proposar una gimcana 

matemàtica. Aquesta consistia en diferents proves, 

algunes físiques, altres de recerca i altres tranquil·les , en 

que totes estaven dirigides al càlcul i a problemes 

matemàtics. La veritat és van participar d’una manera molt positiva .   

 

ACTIVITATS PROPOSADES EN ASSEMBLEA 
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Aquestes activitats que es presenten a continuació 

són fruit de l’activitat de l’assemblea. Són activitats 

que cada trimestre en podien fer tres i que per tant a través de pluja d’idees de tots els infants 

i de sessions de decisió finalment en sortien tres. Aquestes han estat preparades, organitzades 

i dirigides per tot el grup.  

 

 

 

 

 

 SLIME. 2N TRIMESTRE 

Aquesta activitat també neix de l’assemblea. L’idea es poder fer una tarda Slime que durant el 

segon trimestre va estar tant de moda entre els infants. Més enllà de fer pròpiament l’activitat 

vam poder observar que com que era una activitat que havien gestionat ells, havien buscar 

com es feia i havien fet la llista de material, a l’hora de dur-ho a terme hi havia molta 

cooperació entre ells i s’ajudaven els uns als altres. 

 MASTERCHEF. 2N TRIMESTRE 

Per grups van preparar un concurs de pizzes. Dies abans havien de saber quina pizza volien fer 

i quins ingredients hi posarien. Hi havia diferents categories i en funció d’això ells podien 

escollir a quina es presentaven. Es va poder observar un bon treball en equip i unes pizzes molt 

bones. 

 TÚNEL DEL TERROR . 2N TRIMESTRE 

Aquesta ha estat l’activitat estrella de l’assemblea, 

ja que l’any passat el van fer per primer cop i 

aquest any els feia il·lusió tornar a repetir-ho 

millorant l’any anterior. Així, al mes de març van 

estar preparant el túnel del terror. Mirant 

disfresses, buscant material, pensant la distribució i 

quina com es col·locarien tots.  

El mateix dia del túnel es van organitzar força bé i vam convidar al grup de Mitjans i Xoves a 

participar, així com alguns nens i nenes de fora del Centre Obert.  

 SORTIDA ALS BÚNQUERS. 3R TRIMESTRE.  
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Un cop ja ha vingut el bon temps, i tenint en 

compte que aquest darrer trimestre ha estat curt 

vam decidir que les activitats serien a l’aire lliure. 

Això també va sumar al fet que feia temps que el 

grup demanava poder fer una sortida amb el mòbil 

personal per poder-se fer fotos. Així doncs van 

pensar que el millor lloc era els Búnquers de 

Barcelona. Aquesta activitat però a diferència del trimestre passat també formava part d’una 

recompensa conductual que, a través de la l’escala del comportament havien de sumar per 

pujar i poder aconseguir participar de les sortides.  

 

 SALTING. 3R TRIMESTRE 

Aquesta sortida s’havia de realitzar al final del segon 

trimestre però per problemes externs al Centre Obert 

es va haver d’aplaçar i l’hem fet al tercer trimestre. 

Aquestes sortida l’hem fet conjuntament amb el grup 

de mitjans i ha estat una sortida conjunta que ha 

agradat molt als infants.  

 

 DORMIR A TRONADA. 3R TRIMESTRE.  

Per acabar el curs i aprofitant el dia llarg i el bon 

temps, quan acaba el trimestre, ja des de l’any passat 

ens quedem a dormir a Tronada. Aquesta activitat els 

infants l’esperen ja des de principi de curs i els fa 

molta il·lusió. Aquest any hem fet nit de pirates i 

després de sopar vam estar fent diferents jocs per tal 

de trobar un tresor pirata. La recompensa al tresor va 

ser una entrada a la discoteca pirata. Després de 

ballar i suar, una estona de relaxació i a dormir. Aquesta activitat els nenes i nenes del Centre 

Obert la viuen i ho gaudeixen intensament.  

 

4.4 Àrea de detecció de risc. 

ESPAI DE CONVERSA I ASSEMBLEA 

Aquests espais de després de berenar en el qual, a través d’una rotllana, els infants que ho 
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desitgen expliquen vivències que els passen en el seu dia a dia al grup, serveixen per observar i 

detectar possibles situacions de risc que poden estar vivint. Són experiències que els infants 

decideixen explicar al grup i sovint el grup acaba donant resposta a les seves explicacions i es 

genera així situacions de conversa amb les situacions quotidianes dels infants. De totes 

aquestes converses es fa un seguiment.  

 

TUTORIES 

Sempre que ha estat necessari s’han buscat espais per poder realitzar tutories amb els infants. 

Cal dir, que aquest any, per falta de personal educatiu no s’han pogut realitzar totes les 

tutories que haguessin estat òptimes per poder dur a terme un bon seguiment de l’infant i 

poder treballar amb ell/a tot el seu entorn socioeducatiu. Al llarg d’aquest dos trimestres s’han 

pogut fer tutories amb tots els infants, tot i que amb alguns/es han estat amb major intensitat 

d’hagut a problemàtiques concretes que calia treballar, tant a nivell conductual com familiar.  

 

DUTXES 

Tot i que no es dutxen la globalitat del nens i nenes del grup de grans, per aquells que si que 

aprofiten aquesta activitat, és un bon espai per poder detectar possibles situacions de risc.  

 

COORDINACIONS EXTERNES I INTERNES  

Aquest any per falta de temps s’han reduït algunes de les coordinacions externes que 

realitzàvem. De totes maneres no s’ha deixat de treballar al voltant de tota la tasca educativa 

que, de manera integral i global han envoltat a l’infant. Per tant han estat necessàries al llarg 

dels dos trimestres  coordinacions amb els diferents agents educatius dels infants de GRANS i 

també coordinacions amb l’equip educatiu intern del centres 

 INTERNES  

- Equip educatiu del grup de GRANS: Aquestes reunions han estat diàries. Cada dia abans de 

començar l’activitat ens hem reunit per parlar de la dinàmica de la tarda així com preparar 

material i tenir en compte decisions presses a les sessions anteriors. També hem establert 

criteris d’actuació pedagògics comuns i pautes de conducte. En finalitzar la tarda hem fet 

balanç de la sessió. S’avalua la trajectòria de la tarda, les activitats, comportaments dels 

infants i/o conflictes que hagin pogut sorgir. També s'ha aprofitat per repassar la següent 

sessió i tenir en compte aspectes a modificar o consolidar. 

- Equip educatiu del Centre Obert Tronada: Aquestes s’han fet de manera espontània abans i 

després de cada sessió, però no hi ha hagut un calendari oficial de reunions. Com que aquest 
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any només hi ha hagut dos grups a Centre Diari, moltes de les decisions les preníem abans o 

després de cada tarda. 

- Cogestió: Durant aquests dos trimestres ens hem reunit quatre cops amb la  coordinadora del 

Casal de Barri la Cosa Nostra i un membre de la Junta de l’Associació Juvenil Tronada. En ella 

hem fet balanç de les activitats, de les dinàmiques de cada grup i dels infants. També 

s’estableixen criteris d’actuació a escala d’equip intern i s’avaluen les tasques de coordinació 

repartides. 

 EXTERNES. 

- Escoles. Durant el segon i tercer trimestre hem fet quatre reunions a escoles. 

- Famílies. Aquests trimestres hem pogut tenir relació més o menys constant amb algunes 

famílies. Aquestes venien a buscar els seus fills cada dia i per tant hi havia una relació fluida i 

un intercanvi d’informacions al voltant de l’infant. Tot i així han estat famílies concretes i per 

temes concrets. Segueix faltant vincle amb les famílies  

-Serveis Socials del Turó i Can Peguera. Al llarg d’aquests dos mesos hem pogut fer dues 

reunions presencials , una a principi del segon trimestre i l’ultima a final del tercer. Cal 

destacar però que a nivell de correu electrònic per dur a terme el seguiment d’un cas concret 

hi ha hagut una comunicació més fluida.  

 

 

4.5 Àrea de suport a les famílies 

TUTORIES 

Aquests dos trimestres s’han pogut fer molt poques tutories amb les famílies. Només ha estat 

amb famílies concretes que la conducta del seu fill/a ho ha requerit.  

 

4.6 Àrea de perspectiva de gènere 

Tot i que aquesta àrea la duem a terme de manera tranversal i continuada al llarg de tot l’any, 

aquest segon trimestre i coincidint amb el dia Internacional de la Dona el dia 8 de març, hem 

dut a terme activitats concretes que reforcen l’idea de desaprendre estereotips i han ajudat a 

obrir consciencies entorn el paper de la dona al món. Totes les activitats que es presenten es 

van treballar de manera simultània. 

 

ENTREVISTA AL GRUP DE DONES DEL CASAL.  

Al Casal del Barri La Cosa Nostra hi ha una grup de dones 

molt implicat a l’entitat i al barri. Des del grup de grans, 
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per parelles ens vam preparar una entrevista a cada una d’elles per saber dels seus orígens i 

les seves trajectòries de vida. Va ser una experiència molt enriquidora i van sortir respostes 

que  van sorprendre als infants.  

 

PROJECTE “ JO SÓC DONA, NO PRINCESA”. BUSQUEM ALTRES 

REFERENTS. 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat buscar altres referents 

femenins històrics i actuals que sovint la societat no els 

reconeix només per ser dones. Vam estar buscar informació 

sobre dones que havien tingut o tenen un paper rellevant a les 

societat pels seus actes o per la seva trajectòria actual.  

 

 

CANÇONS 

De la mateixa manera que vam creure necessari introduir altres referents femenins, vam 

valorar la importància de mostrar-los altres cançons amb els ritmes que a ells i elles els agrada 

però amb altres lletres. És un grup que com que majoritàriament és dominicà, molts dels seus 

referents són cantants amb lletres molt masclistes i missatges molt humiliants cap a la dona. 

Així doncs, vam ensenyar cançons com : 

 En guerra - MAFALDA 

 Tu no eres mi papi- TREMENDA JAURIA  

 Free- Brisa Fenoy 

 

PROJECTE AMB ELS ME LATA  

Els ME LATA són un noi i una noia que es dediquen a fer 

art urbà per la ciutat de Barcelona amb llaunes 

reciclades. El fet es que vam contactar amb ells per fer 

una activitat conjunta i la veritat és que van accedir i va 

tenir molt bon resultat. Al llarg de tres sessions ens vam 

presentar, vam pintar les llaunes amb esprais, vam 

escriure missatges feministes a les llaunes i finalment les 

vam anar a penjar pel barri. Ha estat una col·laboració 

conjunta molt enriquidora per ambdues parts i de les quals els infants de Tronada han viscut 
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una experiència diferent.  

 

 

 

 

4.7. Àrea d’educació i gestió emocional  

 

OBSERVACIÓ DIÀRIA 

Aquesta es tracta del dia a dia i el seguiment a nivell de gestió emocional es fa des de l’equip 

educatiu a cada infant. Quina actitud adopten davant els estímuls que se’ls presenta.  

 

GESTIÓ DE CONFLICTE I MEDIACIÓ 

Una de les tasques importants que hem treballat durant tot el curs al grup de grans ha estat la 

resolució de conflictes i la mediació com a eix clau en la seva resolució. Davant un conflicte 

hem buscat espais per l’escolta ( moments tranquils, tutories ) que permetien poder agafar 

distància al conflicte. Entre d’altres sistemes de gestió hem treballat per l’entesa i la resolució 

de conflictes entre elles de tal manera que ambdues parts estiguis d’acord.  

A més també hem treballat la gestió d’emocions individuals a través de dinàmiques i jocs, en 

els quals hem pogut treballar la frustració i la negativitat davant situacions que no els 

agradaven.  

 

DAFO 

A meitat del segon trimestre, just després de carnaval 

es va produir un punt d’inflació al grup, ja que s’estava 

portant una dinàmica molt negativa davant qualsevol 

activitat proposada i l’idea de fer el que volien en cada 

moment. Aleshores es va plantejar fer amb una grup 

una dinàmica d’anàlisis a través d’un DAFO adaptat per 

tal que hi hagués una part d’autoreflexió cap a 

l’autocrítica, la responsabilitat davant dels actes i el 

compromís concret en la millora del comportament. 

Aquest anàlisi es va fer des d’un punt de vista individual i des d’un punt de vista grupal. Per fer-

ho es va anar cridant un per un per tal que amb les seva reflexió l’anessin omplint. Un cop 

havien acabat tots i totes es va fer una reflexió final i el cartell es va penjar a la sala per tal de 
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tenir-lo sempre present i a l’abast .   

 

 

 

 

 

 

ESCALA/CURSA DEL COMPORTAMENT 

Un cop iniciem el tercer trimestre, valorem que seria 

positiu poder fer una dinàmica d’avaluació del 

comportament a nivell individual a través d’una sèrie 

d’indicadors que si el duien a terme podrien pujar 

l’escala i poder-se així mereixes les sortides. Per tal de 

poder pujar d’esglaó s’havia d’haver treballar en el 

reforç escolar, haver col·laborat en les tasques de grup, 

haver sigut puntual i haver fet cas de les indicacions de l’equip educatiu. Aquesta dinàmica 

malgrat al principi semblava infantil, els nens i nenes del grup del grans la tenien molt present i 

cada tarda avanç de marxar repassàvem les posicions de cadascun i aprofitàvem per repassar 

el comportament individual de cadascún. 

 

4.8 Àrea de participació comunitària 

CARNAVAL. 2N TRIMESTRE 

El dissabte 2 de març els nens i nenes del Centre 

Obert Tronada vam participar del carnaval del barri. 

Aquest any tot el barri anava disfressat de videojocs 

i des del grup de grans vam decidir que aniríem de 

PACMAN. Vam estar les tres setmanes anterior 

preparant la disfressa i anant a buscar cartons pel 

barri per poder-la fer. La disfressa va quedar molt bé però el mateix dia de la celebració del 

carnaval, només va venir un nen del grup .  

 

OMPARTIM. 2N TRIMESTRE 

Aquest és un projecte comunitari, en qual participen la 

major part d’entitats del barri. En ell es tracta de fer 
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trobades dos entitats al trimestre i compartir els projectes. El segon trimestre ens vam trobar 

amb els i les usuàries el Club Social de Pi i Molist i en tres sessions vam elaborar un videoclip al 

voltant de la diversitat. Aquest videoclip el vam presentar a la resta d’entitats el dia de la festa 

final el 6 de juny.   

 

 

SANT JORDI. 3R TRIMESTRE 

Aquest any per Sant Jordi hem aprofitat per fer 

activitats al voltant de Sant Jordi a dins dels centre i 

després hem anat a fer una volta pel barri per mirar les 

parades de llibres i roses.  

 

FESTA MAJOR NOU BARRIS. 3R TRIMESTRE 

Com cada any, hi ha una tarda de la Festa Major que 

esta destinada a la infància, en què hi participem. És una 

tarda destinada al circ i a jocs tradicionals i el grup de 

mitjans i grans anem a participar-ho i a aprendre 

equilibris i tècniques acrobàtiques.  

 

*Durant aquest tercer trimestre es va programar per 

petició del grup una projecte anomenat “Orígens de la gent del barri” en el qual es tractava 

d’entrevistar la gent del barri, saber dels seus orígens i després fer una exposició de fotos de la 

seva cara amb el seu país d’origen. Aquest projecte finalment no s’ha pogut dur a terme per 

falta de temps i per desinterès absolut del grup.  

 

  4.9 Àrea mediambiental i gestió de residus 

RECICLATGE 

El reciclatge és un dels eixos bàsics del Centre Obert Tronada. Cada sala esta dotada de tres 

contenidors diferents ( plàstic, paper i orgànic) i la cuina també. A més un cop a la setmana 

tenim els encarregats del reciclatge que llencen les escombraries al seu contenidor 

corresponent.  

 

HORT  

Amb l’arribada del bon temps, hem tornat a engegar el 
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projecte de l’hort que el tenim en desús des de l’any passat. És un projecte que hem dut a 

terme els dimecres després del reforç escolar  en el qual hem netejar les males herbes, hem 

plantat plantes aromàtiques i verdures i regat cada dimecres i hem fet cartells informatius amb 

fusta del què és cada planta.     

 

*Durant aquest tercer trimestre es va programar per petició del grup una projecte anomenat 

“plàstics al mar” en el qual es tractava de crear consciència ara que ve el bon temps i temps de 

refrescar-nos de l’impacte de tirar plàstics al mar. L’idea era crear una tortuga feta de plàstics 

amb una prèvia de creació de consciència a través d’uns audiovisuals . Aquest projecte 

finalment no s’ha pogut dur a terme per falta de temps i per desinterès absolut del grup.  

 

5. PARTICIPANTS 

El grup de GRANS de Tronada, ha anat 

canviant la llarg d’aquests dos 

trimestres. Durant el segon trimestres 

es van mantenir els 10  infants d’inici 

de curs, per a l’inici del tercer un 

infant es va donar de baixa, així hem 

passat a ser 9. El grup de grans el 

formen nens i nenes (4 nenes i 6 nens) 

de 10 a 12 anys. D’aquest total de 

10/9 infants de cada dia ocupaven la plaça 8, ja que un d’ells els dijous no podia venir i la seva 

plaça l’ocupava un altre infant. El grup, tot i que tots i totes han nascut a Catalunya, 

majoritàriament està format per infants que són la segona generació de famílies vingudes de la 

República Dominicana (6 dels 9), una nena de família marroquina, un nen de família russa i un 

nen de família espanyola. Malgrat que la major part es coneix del barri, només s’han 

mantingut tres infants del grup de grans de l’any passat, tres infants han passat de grup de 

mitjans a grans i tres més s’han incorporat per primera vegada al projecte. Dins d’aquest grup 

de grans hi ha tres nens amb Necessitats Educatives Especials (NEE), tot i que a la sala sempre 

n’hi ha dos, ja que els dijous, un infant cobreix la plaça de l’altre. 

 

La participació, en alguns infants no ha estat del tot regular. Aquests sis infants de família 

dominica i la nena de família marroquina (7 infants) són molt constants en l’assistència, a més 

tots vénen de la mateixa escola, i han fallat dies molt puntuals. La resta presenten 
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una assistència més diluïda i per varis motius no són del tot regulars sobretot al darrer 

trimestre que ja al final alguns d’ells van deixar de venir.  

 

Pel que fa al grup, a nivell conductual i durant aquests dos trimestres cal dir que és un grup 

que en general presenten un bon comportament però que el dia a dia  conduir la dinàmica de 

la tarda és dificultós. És un grup que els costa molt escolta, només ho fan sota amenaça, 

sempre parlen i en qualsevol moment, fet que provoca infinites interrupcions amb qualsevol 

persona que es dirigeixi a ells. També és un grup, en general, que té tendència a fer el que ells 

volen en cada moment i reconduir aquestes situacions és complicat, perquè només  

s’aconsegueix quan hi ha un toc d’atenció important  o una situació límit. Al llarg d’aquests dos 

trimestres aquesta ha estat la dinàmica constant, el treball constant per saber d’escoltar i 

respectar la persona que parla i fer cas de les indicacions que l’equip educatiu mana i demana.  

A més aquesta conducta ha influït en la motivació cap a les activitats programades ja que 

sovint mostraven un interès pèssim davant de qualsevol activitat que no fos del interès 

immediat.  Cal deixar clar però que d’aquesta totalitat de 9 nens i nenes que hem acabat el 

curs, només són 5 aquells que presenten aquesta dificultat conductual, però que això acabar 

perjudicant a tot el grup 

És un grup poc cohesionat. Tot i que ha estat una tasca important que, des de l’equip educatiu 

s’ha treballat, s’ha aconseguit poc. Aquest grup de nens i nenes d’origen dominicà ( 5 de 9) han 

fet grup entre ells ( a més van junts a l’escola) i no s’han deixat obrir a la resta de grup, només 

en casos puntuals i de manera espontània.  

 

A nivell individual cal seguir destacant el cas de D.T. Durant el segon trimestre va haver un 

canvi d’actitud positiva en quan a la relació amb els educadors i els seus companys. Les faltes 

de respecte i les actituds hostils que cap a tot i tothom van disminuir i de manera positiva se li 

va transmetre. Però al llarg del tercer trimestre i fins l’últim dia de curs van tornar les 

conductes tòxiques, les faltes de respecte, les vacil·lacions i el boicot a les activitats 

programades. Es va tornar a treballar amb ella i la família però hi va haver voluntat de canvi i 

va ser retirada de les ultimes activitats importants de final de curs.  

 

Cal destacar també els tres infants amb necessitats educatives especials. Un d’ells C.R va a 

l’escola Els Sants Innocents del barri del Congrés i presenta autisme, tot i que és un infant que 

des de ben petit que participa de Tronada i la seva conducta no requereix una atenció especial, 

només en comptades ocasions. També hi ha l’infant D.B que presenta un diagnòstic de TDAH i 
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que després de fer uns anys d’escola compartida amb El Turó, ara té la definitiva a l’Escola 

Gavina OSAS, al barri del Guinardó. Aquest infant sí que requereix una atenció més 

individualitzada i constant, ja que presenta atenció focalitzada, força dèficit en el llenguatge, 

no para quiet i durant l’espai del reforç escolar cal estar un/a monitor/a amb ell perquè el 

nivell és molt baix i no hi ha constància. Durant el segon trimestre segon s’ha fet un treball 

intensiu amb la família i l’infant per canviar pautes de comportament de ambdues parts per tal 

que l’infant pugui tenir unes rutines establertes i fixes tant des del Centre Obert Tronada com 

des de casa ( que manquen) i així no alterar ni agreujar el desestructurament cognitiu . 

Aquestes tasques de seguiment socioeducatives de l’infant i el seu entorn, han permès un 

canvi de conducte  d’aquest infant al llarg d’aquest dos trimestre cap a un comportament més 

pausat, més normatiu i més autocontrolat. 

 

Finalment hi ha l’A.G que només ve els dijous, ja que ocupa la plaça de D.B que no ve. Aquest 

infant té escolaritat compartida entre l’Escola FEDAC Horta i l’Escola Fundació Estimia (Sarrià-

Sant Gervasi) i tot i que presenta una bona conducta i és autònom en les indicacions de les 

monitores, cal estar-hi una mica a sobre. A l’hora del reforç escolar també és força autònom. 

 

Pel que fa a la relació amb l’equip educatiu cal dir que ha estat positiva en la major part dels 

casos, tot i que hi ha hagut l’agreujant que no ha estat un equip estable i això ha 

desestructurat els vincles creats  i pèrdua de referents diaris. De totes maneres amb 

l’educadora referent  hi ha hagut un bon vincle i una bona referència constant i educativa. 

 

Així doncs, és un grup que cal ser molt constant en la repetició de les pautes de comportament 

i cal ser ferm en el seguiment de la programació i els objectius de la tasca educativa del Centre 

Obert Tronada. Per la resta, és un grup divertit, amb membres molt motivadors, col·laborador 

amb les tasques i força amorós.  

 

6. RECURSOS HUMANS  

Aquests dos trimestres hem tingut la participació d’alumnes de primer d’Integració Social de 

l’Escola Bemen3 que de manera voluntària han vingut a intervenir als diferents grups d’infants 

del Centre Obert Tronada. Aquesta col·laboració ha estat molt positiva ja que aquest any 

només hem pogut estar una educadora  referent ( Helena) per cada grup  al llarg tot l’any de 

manera fixe. 

Aquesta participació dels voluntaris, malgrat ha estat una ajuda important, cal dir que no 
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sempre ha estat constant i que alguns han abandonat a meitat de curs i altres han anat faltant 

de manera regular.  

 SEGON TRIMESTRE  

DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

HELENA 

Xavi  

Lúcia 

HELENA 

Bintou 

Iker 

*Vanessa  

HELENA 

Xavi  

*Els dimecres hem tingut la participació de la Vanessa, una noia que estava fent les pràctiques 

de directora de lleure. 

TERCER TRIMESTRE 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

HELENA 

Xavi  

 

HELENA 

Bintou 

Iker 

Paloma 

HELENA 

Xavi  

 

La constància dels voluntaris dels dimecres, aquest darrer trimestre ha estat molt intermitent, 

exceptuant el cas de la Paloma que va arribar les tres últimes setmanes i la seva incorporació 

ha esta excel·lent. 

 
Totes aquestes persones que han estat amb el grup de Grans han fet una bona tasca educativa 

i es valora molt positivament la seva participació, ja que els infants han creat un vincle pròxim 

amb ells i elles, a més de ser un suport vital en els casos amb els infants de NEE. 

 

7. RECURSOS MATERIALS  

Per dur a terme la programació de les activitats d’aquest primer trimestre, més enllà del 

material fungible, només hem necessitat el projector per fer sessions d’audiovisual (sigui per 

pel·lícula o per alguna dinàmica) ordinadors per fer treball o deures i material esportiu per fer 

alguna sessió de jocs. Alguna vegada hem necessitat altaveus per música. 

 

8. AVALUACIÓ. 

En general, com ja s’ha esmentat al llarg de tota la memòria, la dinàmica d’aquests dos 

trimestres en tots els aspecte ha estat positiva i satisfactòria. S’han pogut complir tots els 
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objectius i la programació s’ha pogut dur a terme de manera notable, així com també una 

evolució favorable del grup . El segon trimestre, respecte al tercer a estat llarg i intens, per tant 

a estat el trimestre de consolidació de rutines, hàbits, pautes de comportament i on s’han 

pogut dur a terme el màxim d’activitats.  

8.1 Del grup  

Com ja s’ha indicat a l’apartat de participants, el grup de Grans ha estat un grup intens, que 

reclama constantment l’atenció i requereix d’un referent ferm i contundent per estar marcant 

límits. Un cop aquests límits queden clars el grup avança de manera autònoma però es 

necessari mantenir la fermesa. És un grup que en general no escolta, parlen quan volen i 

interrompen a qualsevol persona que estigui parlant. Aquesta dinàmica l’hem estat treballant 

tot el curs de diferents maneres però és una conducta que no ha canviat. Aquesta manca 

capacitat d’escoltar en grup, ha provocat en alguns casos no poder dur a terme la 

programació. 

Dins del grup hi havia un grup petit de tres infants que han marcat la dinàmica de tot el grup. 

Aquest petit grup liderava qualsevol activitat, de manera positiva o negativa i marcava la 

dinàmica de tota la tarda. Per part de l’equip educatiu s’ha treballat intensament al voltant 

d’aquests tres infants per tal que no manipulessin la dinàmica de la tarda i seguissin les 

indicacions i els objectius del Centre Obert. La resta d’infants del grup sovint es veien 

condicionats pel comportament d’aquest subgrup, ja que sovint tenien una actitud molt 

passiva davant les iniciatives dels seus companys o de l’equip educatius. Dins d’aquest subgrup 

hi havia el cas concret d’una nena ( D.T)  que ha estat, disruptiva, hostil i transgressora , fet 

que ha comportat que els altres dos es contagiessin d’aquesta dinàmica i acabés arrossegant 

tot el grup. Malgrat això s’han pogut fer la major part de les activitats programades i s’han 

pogut assolir els objectius de manera satisfactòria.  

 

  8.2  De les programacions  

Al llarg de tot el curs s’ha tingut clara la programació bàsica a treballar  tenint en compte totes 

les àrees que des del Centre Obert es desenvolupen. Tret d’un parell de projectes de final de 

curs ( plàstics al mar i origen de la gent del barri) , tota la resta de programació d’aquests dos 

trimestre s’ha pogut dur a terme, de manera satisfactòria. Els infants s'han adaptat molt bé a 

la rutina de planificació i les activitats complementàries s'han pogut realitzar totes. Així i tot hi 

ha hagut dies que degut a la baixa assistència, o per la dinàmica conductual del grup s'ha hagut 

de modificar o postposar algunes de les activitats previstes. També cal dir que els espais de 

conversa o les assemblees han ocupat més temps i per tant l'estona de treball personal s'ha 



 Associació Juvenil Tronada   Associació Sociocultural la Cosa Nostra 

 
endarrerit i l'activitat final no s'ha pogut dur a terme. De totes maneres aquestes 

modificacions han estat de manera ocasional, la tendència ha estat assolir la programació. 

 

  8.3 De l’equip educatiu  

Els suport dels voluntaris del l’escola Bemen3 ha estat molt positiu. Aquest any l’equip 

educatiu del Centre Obert Tronada només hem estat dos educadores ( una per mitjans i l’altre 

per grans) això ha provocat haver de renunciar a poder assolir tota la tasca socioeducativa que 

cada infant requereix, per falta de temps i de persona. Així, amb l’arribada d’aquests voluntaris 

a permès poder, sense assolir-ho igualment, poder donar una mica més de cobertura a les 

necessitats dels infants. Cal dir però, que així com el segon trimestre, la constància 

participativa d’aquests voluntaris era constant, al llarg del tercer trimestre es dilueix i només 

queda un noi de manera fixe. Les últimes setmanes abans d’acabar el curs comença una 

voluntària que també és de gran suport al grup.  

La tasca educativa d’aquests voluntaris i voluntàries va en evolució positiva al llarg d’aquests 

dos trimestres. A l’inici del segon, adopten una actitud més distant, reservada, observadora i 

tímida, però poc a poc, van adquirint confiança i les sever intervencions tenen impacte amb els 

infants. També el vincle entre infant i voluntaris cada vegada és més pròxim  

Així, es valora molt positivament la presència d’aquestes persones voluntàries com a suport.  

 

  8.4 De l’assistència  

Com s'ha comentat en algun moment de la memòria, tot i un parell de casos, la resta d'infants 

participen de manera diària i molt constant. És un grup en general molt puntua. Tot i que el 

total d'inscrits són 10, cada dia n'havien de tenir 9 (ja que un infant venia els dijous, cobrint la 

plaça d'un que en faltava) i d'aquests 9, de manera constant en venien 7 o 8. Al tercer 

trimestre un infant s’ha donat de baixa.  

 

  8.5 De les coordinacions 

En general aquest any no s’han pogut de a terme totes les coordinacions desitjades amb els 

agents socioeducatius que impliquen l’infant i el seu entorn per falta de temps. De totes 

maneres hi ha hagut una reunió amb cada escola, un parell de reunions amb SS.SS., 

coordinacions internes amb l’equip educatiu i amb el CLN. Aquestes coordinacions són de vital 

importància per l’educació integral de l’infant. Aquests any no s’han pogut dur a terme 

tutories amb les famílies. La major part de famílies del grup de grans es quasi desvinculades del 

Centre Obert i quan les demanes no acudeixen. Altres famílies si que han tingut una presència 
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més o menys constant i hem pogut dur conjuntant un seguiment de l’infant quasi diari. Així 

doncs la valoració de les coordinacions amb tots els agents implicats es consideren de vital 

necessitat.  

 

  8.9 Propostes de millora 

De cara a l’any que ve són varies les a propostes de millora que es plantegen . 

  

Primer i més important, cal que l’equip educatiu disposi de més hores per tal de poder realitzar 

una tasca educativa i integral, que englobi tots els agents que incideixen a la vida de l’infant a 

més, de poder dur un seguiment de qualitat ( registres individualitzats, treball en xarxa, 

tutories amb famílies). Aquesta manca d’hores, aquest any, a provocat que hi hagi un 

seguiment desigual per cada infant i que algunes de les seves demandes o necessitats no 

s’hagin pogut abordar d’una manera òptima. També es proposa un/a professional més al grup. 

 

Pel que fa al personal de suport, dels voluntaris, cal fer una selecció per tal que no s’acumulin 

tants voluntaris en períodes de temps concrets i després marxin . Cal menys voluntaris però 

amb un compromís ferm i fixe. 

9 . ANNEXES  

PROGRAMACIONS 

 2N. TRIMESTRE 
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ANNEX 5:  

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE CENTRE OBERT 

 

DADES BÀSIQUES  DE L’ ENTITAT GESTORA EN EL MARC DE LA QUAL ES DESENVOLUPA EL 

PROJECTE DE CENTRE OBERT 

 
NOM  DE L’ENTITAT: Associació Juvenil Tronada 
 

 
CIF: G-60234838 

 

 

DADES REFERENTS AL  CENTRE OBERT 

 

1-Dades d’Identificació del CENTRE OBERT 

Denominació del Centre Obert Tronada 

 
Breu descripció del projecte de 
Centre Obert 

 
Intervenció socioeducativa amb nens, nenes, adolescents i famílies en 
situació de risc social.  
 

 
Persona responsable  

 
Vanesa Montáñez 

 
Telèfon de contacte 

 
692815460 

 
Mail de contacte 

 
ass_tronada@hotmail.com 

 
Lloc de realització de l’activitat o 
servei. Adreça . 

 
C/ Beret 83, 08031 Barcelona 
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2-Destinataris del projecte de Centre Obert .  
 
Nacionalitat 
 
 

 
País de procedència * 
 

 

 
Nombre d’infants i/o adolescents 

Percentatge respecte al total 
d’infants i/o adolescents del 
Centre Obert 

Catalunya 9 30 

La resta d’Espanya 0 0 

La resta d’Europa 0 0 

Marroc 5 16,67 

La resta d’Africa 0 0 

Sud Amèrica 6 20 

Centro Amèrica 7 23,33 

Amèrica del Nord 0 0 

Àsia 3 10 

Oceania 0 0 

NS/NC 0 0 

*El país de procedència fa referència als pares /mares/tutors/es 

 
Situació Legal Pares /mares /Tutors /tutores dels infants 
 

 
Habitatge 
 

 
 
 
 
 

 
Situació de vulnerabilitat de l'habitatge 

 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Habitatge normalitzat (lloguer/compra) 22 

Habitatge compartit 6 

Pis d'inclusió  

Pis ocupat 2 

Altres  

NS/NC  

 
Situació legal persona adulta responsable 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Situació regular (DNI o NIE) 28 

Situació irregular (cap permís) 1 

NS/NC 1 

 
Desnonaments 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Nombre d'infants que han patit un procés de 
desnonament (han rebut una carta de 
desnonament) 

3 

NS/NC  
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Nivell d’Estudis dels pares/mares/tutors/es 
 

 
Nivell d'estudis de la persones responsable del o la 
infant o adolescent 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Sense estudis 14 

Estudis obligatoris 11 

Estudis post-obligatori 5 

NS/NC  

 
 

  
Situació Econòmica de la Família 
 

 
Ingressos familiars 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Sota del llindar de la pobresa (tenint en compte 
l'indicador de Proinfància) 

 

Sobre el llindar de la pobresa (tenint en compte 
l'indicador de Proinfància) 

 

NS/NC 30 

 
Estructura Familiar 
 

 

 
Estructura Familiar 
 

 
Nombre total infants i/o adolescents 

Matrimoni 11 

Separació/Divorci 7 

Monomarentalitat 10 

Família extensa 2 

Institucionalitació  

NS/NC  
 

 
 

 

  

  3.INFANTS I /O ADOLESCENTS ATESOS 

3.1-Nombre d’infants atesos al llarg de l’any . Distribució dels Grups d’Edats. 

 
Nom del Grup i Interval d’edats  

 
Nombre d’infants atesos per grup d’edat 

 
Femení 

 
Masculí 

Mitjans/es  9 7 

Grans 8 6 

 
Total infants atesos a tot el Centre Obert(sumatori dels 

17 13 
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grups d’edat, segregats per sexe) 

*detalleu el total d’infants atesos a cada grup d’edat per sexe. Podeu afegir tantes files com grups d’edat hi hagi. També 

heu de posar el total d’infants atesos al Centre Obert (serà el sumatori dels grups d’edat).  

3.2.Assistència dels infants per intensitat de dies de la setmana. 

 
Nombre d’ infants i/o 
adolescents que 
assisteixen  
2 dies/setmana 

 
Percentatge (%) 
respecte al total 
d’infants del  Centre 
Obert. 

 
Nombre d’ infants que 
assisteixen 
 3 dies/setmana 

 
Percentatge (%) 
respecte al total 
d’infants del Centre 
Obert 

 
 
 
 

 16 53,33 

 

 
Nombre d’ infants i/o 
adolescents que 
assisteixen  
4 dies/setmana 

 
Percentatge (%) respecte 
al total d’infants del  
Centre Obert. 

 
Nombre d’ infants 
i/o adolescents 
que assisteixen  
5 dies/setmana 

 
Percentatge (%) 
respecte al total 
d’infants del Centre 
Obert 

14 46,67   

 

 

3.3. Procedència territorial dels destinataris. 

 
Procedència d’ infants i/o adolescents per 
districtes/barris(segons adreça de residència dels infants) 

 
Nombre 
d’infants i/o 
adolescents 
per barri 

 
Total d’infants 
i/o adolescents 
per districte 

 
 
 
Districte Ciutat Vella 
 

La Barceloneta   

El Gòtic   

El Raval  

Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera.   

 
 
 

L’Antiga Esquerra de l’Eixample   

La Nova Esquerra de l’Eixample  

La Dreta de l’Eixample  
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Districte L’Eixample 
 

El Fort Pienc  

La Sagrada Família  

Sant Antoni  

 
Districte  
Sants-Montjuïc 
 

La Bordeta   

La Font de la Guatlla  

Hostrafrancs  

La Marina de Port  

La Marina del Prat Vermell  

El Poble-Sec  

Sants  

Sants-Badal  

Districte  
Les Corts 
 

Les Corts    

La Maternitat i Sant Ramon  

Pedralbes 
 

 

Districte   
Sarrià –Sant Gervasi 
 

El Putxet i el Farró   

Sarrià  

Sant Gervasi -La Bonanova  

Sant Gervasi-Galvany  

Les Tres Torres  

Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes  

Districte  
Gràcia 
 

La Vila de Gràcia   

El Camp d’en Grassot i Gràcia nova  

La Salut  

El Coll  

Vallcarca i Penitens  

Districte  
Horta Guinardó 

El Baix Guinardó   

El Guinardó  

Can Baró  

El Carmel  

La Font d’en Fargues  

Horta  

La Clota  

Montbau  

Sant Genís dels Agudells  

La Teixonera  

La Vall d’Hebron  

 

Procedència infants i/o adolescents per 
districtes/barris((segons adreça de residència dels infants) 

Nombre 
d’infants i/o 
adolescents 
per barri 

Total d’infants 
i/o adolescents 
per districte 

Districte Nou Barris Can Peguera 9  

Canyelles  

Ciutat Meridiana  

La Guineueta 2 

Porta 2 

La Prosperitat  

Les Roquetes  

Torre Baró  
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La Trinitat Nova  

El Turó de la Peira 16 

Vallvbona  

Verdum 1 

Vilapicina i la Torre Llobeta  

Districte Sant Andreu Baró de Viver   

El Bon Pastor  

El Congrés i els Indians  

Navas  

Sant Andreu de Palomar  

La Sagrera  

La Trinitat Vella  

Districte de Sant Martí El Besòs i el Maresme   

El Clot  

El Camp de l’arpa del Clot  

Diagonal Mar i el front Marítim del 
Besòs i el Maresme 

 

El Parc i la Llacuna del Poblenou  

Sant Martí de Provençals  

La Verneda i la Pau  

La Vila Olímpica del Poblenou  

 

3.4.Infants i/o adolescents derivats de Serveis Socials i/o EAIA. 

3.4.1.Percentatge de derivació d’infants i adolescents derivats dels CSS i/o EAIA 

 
Número total d’ infants i/o 
adolescents atesos al 
Centre Obert 

 
Número d’infants i/o adolescents 
derivats pels  Serveis socials bàsics 
municipals  

 
Percentatge respecte al 
total d’infants del centre 
Obert 

30 12 40 

 

 
Número total d’ infants i/o 
adolescents atesos al Centre 
Obert 

 
Número d’infants derivats pels  EAIA s   

 
Percentatge respecte al 
total d’infants del 
centre Obert 

 
 

  

 

3.4.2.Nombre d’infants derivats al Centre Obert per CSS de derivació 

 
Nombre d’infants i/o 
adolescents segons 
CSS de derivació 
 

 
CSS derivació 

 
Nombre total infants i/o 
adolescents per CSS 
derivació 

 
Nombre total  per 
districte de derivació 
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 NOU BARRIS CSS Roquetes   

CSS Guineueta-
Verdum Prosperitat 

 

CSS Ciutat 
Meridiana- Torre 
Baró-Vallbona 

 

CSS Turó de la Peira-
Can Peguera 

12 

CSS Porta-Vilapicina i 
Torre Llobeta 

 

SANT ANDREU CSS Franja Besòs   

 CSS Garcilaso  

CSS Sant Andreu  

SANT MARTÍ CSS Besòs   

CSS Clot - Camp de 
l’Arpa 

 

CSS Poblenou  

CSS St. Martí - 
Verneda 

 

CSS El Parc - Vila 
Olímpica 
 
 
 
 

 

HORTA-GUINARDÓ  CSS Carmel   

CSS Guinardó  

CSS Baix Guinardó  

CSS Horta  

CSS Vall d’Hebron  

GRÀCIA  CSS Coll - Vallcarca   

CSS La Vila de 
Gràcia 

2 CSS Camp d’en 
Grassot – Gràcia 
Nova 

 

 

 

 SARRIÀ-SANT 
GERVASI  

CSS Sant Gervasi   

CSS Sarrià  

LES CORTS  CSS Les Corts   

CSS Maternitat-Sant 
Ramon 

 

SANTS-MONTJUÏC CSS Poble Sec   

CSS Cotxeres de  
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Sants 

CSS Numància  

CSS La Marina  

EIXAMPLE 
  

CSS Fort Pienc   

CSS Dreta Eixample  

CSS Nova Esquerra 
Eixample 

 

CSS Sagrada Família  

CSS Sant Antoni  

CSS Antiga Esquerra 
Eixample 

 

CIUTAT VELLA CSS Barceloneta   

CSS Casc Antic  

CSS Gòtic  

CSS Raval Nord  

CSS Raval Sud  

 

3.4.3.Nombre d’infants derivats al Centre Obert per EAIA  de derivació 

 
EAIA  derivació 

 
Nombre total infants i/o adolescents 
per EAIA de derivació 

 
Percentatge respecte al 
total d’infants i/o 
adolescents atesos  

EAIA DE RAVAL NORD   

EAIA DE RAVAL SUD   

EAIA DE GÒTIC I 
BARCELONETA 

  

EAIA DE CASC ANTIC   

EAIA DE GRÀCIA   

EAIA D’HORTA-GUINARDÓ   

EAIA DE NOU BARRIS   

EAIA DE SANT ANDREU   

EAIA SANT MARTI   

EAIA DE L’EIXAMPLE   

EAIA DE SANTS-
MONTJUÏC 

  

EAIA DE SANT MARTÍ   

EAIA CENTRAL 
BARCELONA i EQUIP 
VOLANT EAIA 

  

TOTAL CASOS DERIVATS 
PER EAIA 

  

 

4.ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS 
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Expliqueu  , tant pel que fa als objectius generals com als específics, en quin grau s’ha assolit i quines 

desviacions s’han produït respecte a l’objectiu /s proposat/s al projecte presentat. 

 

Objectiu/s  general /s 

1. Hem ofert un espai on els nens i le nenes han manifestat trovar-se segures, i les famílies han valorat 

que ha millorat el seu aprenentatge. S’ha donat especial suport a aquells/es nens/es amb 

necessitats educatives especials i en situació de vulnerabilitat social. 

2. Hem donat pautes educatives a les famílies que ho han requerit, a les tutories individuals. 

3. Amb la nostra acció i presencia en el territorio, hem Defensat els interessos, els drets i les capacitats 

de les nenes, nens i adolescents. 

4. Hem promogut un model de persona adulta amb valors i iniciativa per canviar la realitat social, 

essent l’equip educatiu un model pels nens, les nenes i el veïnat. 

5. S’ha reforçat i validat la figura del/a voluntari/a i l'educació en el lleure, fent-los partíceps de tot el 

procés aducatiu. 

6. Hem promogut espais de treball amb altres agents que intervenen en el procés educatiu; fent 

coordinacions periódiques arribant a acords d’intervenció, i generant reflexions sobre les nostres 

accions i metodologies. 

7. Tronada s’ha esdevingut com a un agent de canvi i impulsor de la societat, a través de 

l'associacionisme  juvenil. 

 

Objectiu/s Específics 

 

Àrea de suport educatiu 

• S’ha acompanyat als nens, les nenes i les famílies el seu procés d’aprenentatge satisfactòriament, 

a través del reforç escolar i les tutories. 

• S’han potenciat les competències i habilitats personals de cada infant, per a millorar el seu 

aprenentatge i la inserció social.. 

• S’han donat eines d'aprenentatge alternatives al model d'escolarització clàssic o ordinari; essent 

creatius/ves en l’espai de reforç escolar i les activitats.  

 

Àrea de promoció i autonomia 

• Hem fomentat una alimentació sana i equilibrada a l’espai de berenars i les festes. 

• S’ha promogut l'activitat esportiva, fent un dia específic d’activitat esportiva a la semana  

(FutbolNet). 

• S’ha promogut la higiene personal i s’ha col·laborat en facilitar en la mesura d’allò posible  la 

cobertura de necessitats bàsiques a les famílies. 

• La nostra acció  ha estat promotora de la insercció social de les persones usuàries del projecte. 

 

Àrea de lleure 

• Hem promogut activitats d’oci alternatives al carrer, gratuïtes i educatives; hem fet sortides en 

grups i hem donat informació les famílies per anar pel seu compte. 

• Hem potenciat especialment la realització d’activitats de lleure el el territori. 

 

Àrea de detecció de risc 

• Hem treballat per la detecció i incidencia en situaciones de risc en el nen, fent seguiment dels 

casos i amb la intervenció socioeducativa adequada a cada necessitat; així com discutin cada cas 
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en reunions internes periòdiques multidisciplinars.  

• S’ha treballat en xarxa els casos de detecció de situacions de risc, a través de les coordinacions 

presencials i telemàtiques, i de la participación en les taules comunitàries del territori. 

 

Àrea de suport a les famílies 

• A través de la presencia en el territorio, i la acceseibilitat de l’equip educatiu de manera presencial 

o telemática, hem donat  suport a les famílies en relació a les competències familiars. 

• S’ha potenciat la participació de les famílies en el centre i la relació entre elles, a través d’activitats i 

de projectes específics per a famílies (Fivalín, menjars del món, manualitats, reunions, temps lliure 

conjunt, etc.). 

• S’ha donat molt d’èmfasi a l’empoderament de les famílies en el procés educatiu i evolutiu del/la 

infant, fent-los partíceps de tot allò que treballem amb el/la infant. 

• S’ha acompanyat a les famílies i als i les infants en el desenvolupament de la seva personalitat, 

l'assoliment d'habilitats socials i l’autonomia personal, i l’adquisició de valors; amb l’esmentada 

presencia i disponibilitat, i a les tutories individuals; amb els/les infants en el desenvolupament de les 

pròpies activitats. 

 

 

 

 

 

 

5.ACTIVITATS DEL CENTRE OBERT 

Descripció de les activitats que s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius generals i específics del 

projecte de Centre Obert. La valoració ha de contemplar una part qualitativa i un altra quantitativa. 

Relacioneu les activitats amb els objectius corresponents, és a dir, poseu al costat de cada activitat  amb 

quin objectiu general i/o específic està relacionat. 

5.1. ACTIVITATS BÀSIQUES. 

5.1.1.Descripció. 

 
Activitats Bàsiques 

 
Descripció detallada de l’activitat o activitats 
realitzades 

 
Acollida i berenar 
 
 

 
El moment de l'acollida és important perquè el nen i la nena 
es sentin importants, se'ls rep amb alegria i afecte. Se'ls 
pregunta com ha anat el dia a l'escola i se'ls convida a 
jugar abans de berenar. 
A més es rep a les famílies. L'equip educatiu està 
accessible durant aquest temps per resoldre dubtes de les 
famílies i s'aprofita per donar comunicats i citar-les per a 
entrevistes / tutories. 
 
Després fem el berenar, fomentant una alimentació 
saludable; respectant el que cada nen/a pot menjar 
(musulmans/es, intoleràncies, vegans/es, etc.), hem 
fomentat menjar compartint experiències amb el grup, 
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parlant, ben asseguts/des i ajuntant-nos amb altres grups. 
Entenent el menjar com un acte social i familiar. Treballant 
bons hàbits (higiene, quantitats, varietat, etc.). 
 

 
Plans educatius individuals 
 
 

 
S'han realitzat PEIs dels nens i les nenes la situació de 
vulnerabilitat ho ha requerit. Compartint-ho amb altres 
agents que treballen amb ells o elles, i amb la família. 

 
Espai d’aprenentatge o reforç escolar 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir per aquesta activitat, 
com estructureu l’activitat...) 
 
 

 
L'espai d'aprenentatge ha consistit a revisar les agendes 
diàriament i cada nen/a fa els deures que té per al dia 
següent, atenent de manera individual als dubtes que 
sorgeixin. 
A l'comptar amb voluntariat de suport, hem pogut oferir una 
atenció personalitzada i expliquem de manera creativa 
(amb dibuixos, objectes, suports audiovisuals, etc.) els 
temaris que estan donant a classe per afavorir la seva 
comprensió. 
 
Quan no han portat deures, escollim una assignatura i fem 
fitxes individuals, o activitats col·lectives creatives per 
treballar l'assignatura i assimilar coneixements. 

 
Activitats socioeducatives 
(detalleu totes les activitats que porteu a 
terme dintre de les activitats socioeducatives ) 
 

 
Després de l'espai de reforç escolar fem diferents activitats 
socioeducatives que podem englobar en quatre grans 
blocs: 
- Tallers gastronòmics. 
- Activitats artístiques, plàstiques i musicals. 
- Espai d'autocura (esport, meditació, ioga, cura personal i 
higiene). 
- Habilitats socials. 

Acompanyament socioeducatiu dels infants 
i/o adolescents 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir ,quines són les activitats 
que realitzeu dintre de l’acompanyament 
socioeducatiu...) 

 
Hem ofert una atenció personalitzada, atenent les 
característiques i necessitats de cada nen/a. La nostra 
metodologia passa per adaptar totes les intervencions a la 
individualitat de cada nen/a i família. 
La proximitat de l'equip educatiu, tractar a cada nen / a amb 
afecte i respecte; dur a terme les activitats amb alegria; 
fomentar les relacions saludables, l'amor i la felicitat; 
promoure el respecte a l'entorn; fomentar el feminisme; 
potenciar la diversitat de les capacitats de cada nen/a; 
entre d'altres, són els senyals d'identitat de la nostra 
intervenció socioeducativa. 
I finalment, implicar tots els agents i totes les agents que 
intervenen en el procés socioeducatiu el nen o la nena; de 
manera que treballem de manera coordinada i integral amb 
el nen o la nena. 

 
Assemblees o espais grupals 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir per aquesta activitat, 
com estructureu l’activitat o activitats ...) 
 

 
Donem molta importància a la participació dels nens i les 
nenes en el seu propi procés educatiu, per això les 
assemblees són molt importants. 
Diàriament fem rotllanes per consensuar activitats, normes, 
etc. Però és un cop a el mes que dediquem entre 30 i 40 
minuts a fer assemblees de grup per decidir part de la 
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programació i tractar temes sensibles relacionats amb el 
dia a dia de el grup. 
Distribuïm rols dins de la asamablea: algú que prepara 
l'aula, algú que pren nota i redacta un acra, algú que ha 
recollit temes i queixes i els exposa, etc. 
Ha estat un espai molt participatiu i que els nens i les nenes 
valoren com a fonamental. 

Activitats de promoció de l’activitat física i de 
la salut 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir per aquesta activitat, 
com estructureu l’activitat o activitats i 
descriviu l’activitat o  activitats que es fan  ...) 

 
Cada setmana, els divendres, desenvolupem el projecte de 
la Fundació Barça, FutbolNet. 
 
A més, dins de les activitats socioeducatives, hem dedicat 
altres dies a treballar l'activitat física esportiva. 
La metodologia és a través de el joc. Establim normes de 
joc que tenen a veure amb l'educació en valors i el joc net. 
 
A més aprofitem l'activitat esportiva per parlar de la 
vestimenta i la higiene personal. 

 
Activitats Bàsiques 

 
Descripció detallada de l’activitat o activitats 
realitzades 

 
Activitats adreçades al coneixement de 
l’entorn 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir per aquesta activitat, 
com estructureu l’activitat o activitats i 
descriviu l’activitat o  activitats que es fan  ...) 
 
 

 
Hem realitzat sortides a llocs significatius de l'entorn, per la 
seva història o utilitat. 
Hem anat a la biblioteca, a l'ajuntament, a centres cívics, a 
parcs de la ciutat, a la muntanya de Collserola. 
 
I dins de la sala hem realitzat activitats de coneixement de 
l'entorn; activitats interactives amb temàtica mediambiental, 
d'història, de naturals i socials. 
També hem aprofitat aquestes activitats per treballar el 
civisme i la diversitat cultural al nostre barri. 

Acollida , orientació  i seguiment a les famílies 
(expliqueu quina ha estat la metodologia de 
treball que feu servir per aquesta activitat, 
com estructureu l’activitat o activitats i 
descriviu l’activitat o  activitats que es fan  ...) 
 
 

 
- Reunions familiars a principi de trimestre. 
- Tutories individuals quan hi ha hagut algun incident o un 
tema que ens preocupi amb un / a nen / a. 
- Trucades telefòniques sempre que ha passat alguna cosa 
destacable durant la tarda, i si han faltat. 
- A més ens mostrem disponibles i les pròpies famílies ens 
han demanat una entrevistes per resoldre dubtes. 
- Finalment, una altra forma de comunciarnos amb les 
circulars, els missatges a través de wassap i compartim 
amb elles vídeos i imatges de les activitats a través d'un 
compte privada d'instagram. 
- També aquest curs hem començat a implementar el 
projecte Fivalín, de la Gasol Foundation, per treballar hàbits 
saludables amb famílies. 

Altres activitats 
 
 

 
Activitats comunitàries en les que participem en totes les 
etapes: una primera etapa on es reflexiona sobre quines 
activitats volem dur a terme, després la planificació, l 
execució i l'avaluació. 
Participem com a entitat en la programació d'activitats 
comunutarias i vam participar amb tots els nens i totes les 
nenes, convidant a les famílies. 
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Durant aquest trimestre hem fet les següents activitats 
comunitàries: 
- Festa aniversari de casal de barri. 
- Castanyada. 
- Festa de la nit d'ánimas. 
- Festa de les vacances d'hivern i Nadal. 
- Dia dels drets dels nens i les nenes. 
- Projecte "Compartim". 
 

*Intenteu englobar totes les activitats que feu dintre d’aquests apartats , en cas que considereu que algunes de 
les que feu no es recullen en cap d’aquest , afegiu-les igualment. 

 
 
5.1.2.INFANTS QUE  HAN PARTICIPAT .Hores de realització .Periodicitat 

 

 
ACTIVITATS BÀSIQUES 

Número 
d’infants i/o 
adolescents 

Periodicitat i 
calendari de 
realització 

Nombre 
d’hores 
setmanals  

 
Acollida i berenar 

30 Diària  

 
Plans educatius individuals 

18 Trimestral  

 
Espai d’aprenentatge o reforç escolar 

30 Diària  

 
Activitats socioeducatives 

30 Diària  

 
Acompanyament socioeducatiu dels infants/adolescents 

30 Diària  

 
Assemblees o espais grupals 

30 Setmanal  

 
Activitats de promoció d’activitat física i la salut 

30 Diària  

Activitats adreçades al coneixement de l’entorn 
 

30 Setmanal  

 
Altres activitats 
 
 
 
 
 

30 Segons activitat   

 
SUPORT A LES FAMÍLIES 

Número de 
famílies 

Periodicitat Nombre 
d’hores 
mensuals 

 
Acollida, orientació i seguiment de la família 
 

30 Segons família  
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5.2.ACTIVITATS  COMPLEMENTÀRIES 

Descripció. 

Activitat Breu descripció dels objectius ,metodologia i  
activitats del Casal. 

Casals d’estiu 
 
 

Durant aquest període de temps no s’ha fet aquesta 
activitat. 

Casal de setmana santa 
 
 

Durant aquest període de temps no s’ha fet aquesta 
activitat. 

Casal de nadal  
 
 

Durant aquest període de temps no s’ha fet aquesta 
activitat. 

 

Nombre d’infants i/o adolescents QUE HAN PARTICIPAT : 

Activitat Numero d’infants i /o 
adolescents  als que 
s’adreça   

Calendari del casal 

Casals d’estiu 
 

-  

Casal a setmana santa 
 

-  

Casal a nadal  
 

  

 

6.HORARI DEL SERVEI DE CENTRE OBERT 

6.1.Horari del servei durant l’any 

 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres  Dijous Divendres* 

17h-17.30h Espai d'acollida 

17.30h-18.30h Berenar  

18h-19.30h Espai d'aprenentatge i creixement persona. Reforç escolar 

FutbolNet 
19.30h-20h 

Activitats socioeducatives 

Activitats 
esportives 

Sortida mensual 
Tasques 

col·laboratives 
Dutxa 

 
 

 

7.RECURSOS HUMANS 

 
7.1.Relació dels professionals  que treballa en el projecte de centre obert 



 

 
 
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 

 

València, 344 

08009 Barcelona 

www.barcelona.cat/serveissocials 

 

 

 

 

15 
 

 
Lloc de Treball 

 
Titulació 

 
Funcions 

 
Hores de 
dedicació/
setmana 

Educadora Educació Social Educadora referent de grup 30 

Educadora Pedagoga Educadora referent de grup 30 

    

    

    

(*) Afegiu tantes línies com professionals tingui el centre obert. Una línia per professional.  

 

7.2.Ratio professional/Infant 

 
Número de 
places 
registrades 

 
Número  de places 
diàries 
(infants que venen en 
un dia de manera 
simultània) 

 
Número d’educadors i/o 
integradors d’atenció als 
infants (professionals que 
estan en un dia de manera 
simultània) 

 
Número d’hores 
d’atenció directa als 
infants  

30 15 2 3 

    

    

    

    

    
(*) Afegiu tantes línies com professionals tingui el centre obert. Una línia per professional.  

8.INFRAESTRUCTURES (locals) 

8.1.Infraestructures Pròpies 

Adreça del/s local/s on s’han efectuat les activitats: C/ Beret 83,Barcelona. 

El projecte es desenvolupa en els locals de l'antiga escola Ramiro de Maeztu, reformats l'any 2016 per 

l'Ajuntament de Barcelona. El mateix any s'estabeix un conveni de cessió d'ús dels espais entre el Districte 

de Nou Barris i l'A.J. Tronada. 

8.2. Altres infraestructures pròpies a disposició de la realització d’activitats del Centre Obert : 

 
Els locals de l'entitat compten amb les següents espais: 
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I espais exteriors comuns. 
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8.3.Infraestructures Alienes utilitzades en règim de lloguer o compra per el desenvolupament del 

projecte 

 
 Com a infraestructures alienes, podem fem servir les instal•lacions del Casal de Barri La Cosa 

Nostra, per a activitats conjuntes, per fer ús de la cuina, la sala d'ordinadors o material audiovisual, 
etc.  
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A més quan fem sortides culturals, formatives, esportives o de lúdiques, aprofitem els recursos de la 
ciutat.   

 

 
  
 

 

 

 

9.MATERIALS  
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 Material fungible de papereria per a activitats, comunicats, secretariat, difusió i publicitat. 
 Material didàctic (llibres, mapes, calculadores, regles, programes d'activitats, jocs de taula, 

etc.). 
 Material inventariable: plastificadora, ordinadors portàtils, forn o microones, rentadora, i 

d'altres electrodomèstics per realitzar activitats. 
 Productes pels berenars saludables (pa, embotit, fruita, làctics i lots de menjar variats per a 

les famílies). 
 Transport en cas d'activitats fora de les instal·lacions de Tronada. També transport i 

desplaçaments per les compres, gestions, etc. I tarjetes de transport per a les persones 
voluntàries.  

 Des del Servei d'Intervenció Socioeducativa d'infants en situació de vulnerabilitat, es dona 
suport a les activitats d'entitat com: concerts per a la recaptació de fons (lloguer de barres i 
tiradors, beguda no alcohòlica, trasnport, gots, menjar, etc.), colònies d'hivern (càtering, 
transport, material de joc i esportiu, contractació d'activitats, etc.), i diferents campanyes de 
difussió per a la captació de voluntaris/es, socis/es o fons econòmics (cartelleria, publicitat, 
transport, etc.). 

 Comunicacions: telèfon  mòbil, ordinadors, despeses de connexió, reparació d'aparells, 
fundes protectores, hardwares i softwares, manteniment de la pàgina web, etc. 

 Tot allò necessari pel manteniment i la neteja de les instal·lacions. 
 Assegurances pertinents. 

 

 

10.VALORACIÓ QUALITATIVA GLOBAL DEL PROJECTE . 

 
El projecte d'intervenció socioeducativa d'Tronada cobreix una part de les necessitats bàsiques de les 
famílies usuàries de el projecte. A més ofereix una atenció psicosocial als nens i les nenes, que en el 
nostre cas majoritàriament són persones en una situació de vulnerabilitat, bé sigui per les característiques 
socioeconòmiques de les seves famílies, o per dificultats en l'aprenentatge o l'autoestima. 
Valorem amb les persones que participen d'el projecte milloren caldiad de vida, perquè reben atenció i 
suport en l'àmbit escolar i personal. Facilitem la seva integració social en el grup d'iguals i en el territori. 
A més els nens i les nenes se senten estimats / des i valorats / es, així ens ho fan saber. 
També les escoles compten amb nosaltres / us per donar suport a allò que treballen a l'aula. De la mateixa 
manera ho fa serveis socials. 
I finalment, donem presència a la infància en el territori i en la vida comunitària. 
Per tant, el projecte compleix satisfactòriament amb la seva finalitat. Reiterem la necessitat de seguir 
treballant en aquesta línia i de poder reforçar l'equip educatiu remunerat per poder abastar un major 
nombre de famílies i millorar la nostra acció social i pedagògica. 
Agraïm a la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona el suport que ens ofereix en aquest sentit.  
 

 

11.PROPOSTES DE MILLORA DE CARA AL CURS SEGÜENT. 

De cara a el proper curs proposem com a mesura de millora: 

Augmentar el capital humà de el projecte incloent una figura de direcció que coordini a l'equip educatiu. 

Reforçar les activitats amb famílies. 

Realitzar més activitats específiques amb temàtica mediambiental. 

Millorar la nostra coordinació amb les tècniques de la Xarxa de Centres Oberts. 

Augmentar el nombre total de nens i nenes atesos.  
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L’entitat declara i dona fe de la veracitat de les dades contingudes en aquesta memòria,   

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de febrer de 2020.  

Responsable de l’entitat Segell de l’entitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


