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1.- Objectiu inicial del projecte
Dins del nostre projecte d’entitat de Promoció de la Infància i la Joventut, durant l’any 2014 , l’objectiu principal és el de “Donar
un servei qualificat d’educació en el lleure vers els infants i joves”. I això ho femamb el recolzament dels centres federats.
La participació del infants i del jovent és un factor clau per la construcció d’una ciutadania democràtica, responsable i
compromesa. Aquest concepte està fonamentat en unes bases legislatives sòlides que la reconeixen, la defensen i la impulsen
des de fa algunes dècades. Però a hores d’ara, és imprescindible que la participació dels infants i joves deixi de ser un discurs i
esdevingui una realitat quotidiana en que els protagonistes exercitin al màximuna bona pràctica de la ciutadania.
Per portar endavant aquest projecte, des de la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, ens marquem aquests
altres objectius:
. Fomentar un servei qualificat d' educació en el lleure vers els infants i joves, en especial per els més desafavorits/des , fent una
proposta clarament integral, activa i alliberadora, que abasti totes les dimensions de la persona i la capaciti per ser protagonista
del seu propi creixement.
. Recolzar a tots els Centres i implicar-los pel bon funcionament de la seva feina, Dinamitzar-los per a una intervenció activa
amb les entitats del seu entorn i formar-los adequadament per garantir una actuació eficaç.
. Posar a l' abast dels Centres federats els recursos i instruments que facilitin i potenciïn la seva tasca.
. Donar suport per posar en marxa les accions programades pel Consell Permanent, òrgan executiu de l'entitat.

2.- Accions de difusió realitzades
Materials Divulgatius: Els recursos per donar a conèixer el que fem, abasten diversos formats:
. Format paper: Amb la creació i divulgació de material publicitari per a activitats i formació (pòsters, tríptics, fulls
informatius), tenint cura del nombre d'impressions limitant-lo al mínim, i que femservir coma presentació de l’entitat.
Amb aquest sistema també estempresents en els organismes dels que formempart ( CNJC, CJB i Confederación Don
Bosco).
. Format electrònic: La plana web de la Federació, i webs d’entitats a les que pertanyem.
. Presencial: en les Mostres d’entitats d’àmbit local, tant la Federació comels Centres.
. A les xarxes socials: Facebook i twitter, que obren la possibilitat d’una difusió més extensa i propera ja que
constitueixen les eines quotidianes de comunicació dels nostres destinataris i destinatàries.
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3.- Accions realitzades
3.1.- Activitats de la Federació
Jornada d’ Economia
Descripció
Reunió anual dels administradors/es dels centres i de l’Equip de Treball de la Federació. on es
presenta l’esborrany del Compte de Resultats, la proposta de pressupost per l’any en curs, el
calendari de terminis per a justificacions i es fa revisió de la distribució d’ajuts i subvencions.
Lloc

Seu de la Federació.- Barcelona

Dates

15 febrer 2014

Nombre benef.

20

Beneficiaris/ies

Administradors/esdels centres i membres de l’equip de Treball d’Economia. Edats de 18 a 50 anys

Objectius assolits

. Desenvolupament de la gestió econòmica de l’entitat .Posar a l’abast dels Centres federats recursos
formatius, tècnics i materials. .Rendir comptes anyalment a l’Assemblea General de la seva gestió.

Valoració

La situació de finançament actual fa que els recursos econòmics dels centres per poder fer front a
l’activitat ordinària compti amb força dificultats. Durat aquest any el que s’ha anat fent és intentar
pal·liar aquesta manca de liquiditat ajustant la despesa en les partides de material, transport, durada
d’algunes colònies i campaments,... També s’han proposat canvis en el personal contractat.

Assemblea General Ordinària i Extraordinària- Reunió de Responsables i Equips Directius
Descripció

Reunions de l’òrgan sobirà de l’entitat, on es fa seguiment de la gestió de l’entitat,
s’informa sobre les activitats desenvolupades, es marquen les línies de treball,

es presenta a

l’aprovació l’Estat de Comptes, el Pressupost, el Pla de Treball i l’Informe de Gestió, així com la
valoració sobre la consecució d’ objectius.
Lloc

Centre Juvenil Martí-Codolar.- Barcelona.

Dates

Assemblea General Extraordinària: el 15 març 2014. Reunió de Responsables i Equips Directius: 31
maig 2014 i l’assemblea General Ordinària el 18 octubre 2014.

Nombre benèfic.

58

Descripció

3 representants de cada centre ( responsable i 2 membres més), i el Consell Permanent de la

benèfic.

Federació. També participant els tècnics de la Federació (sense vot) Edats de 18 a 63 anys.

Objectius assolits

. Seguiment del desenvolupament del Pla de Treball amb els seu equips i de les persones que hi són
implicades.. Avaluació del projecte

Valoració

La participació activa i la presència d’una mitjana del 90% dels centres a totes les reunions generals, la
traduïm com senyal de bona salut de l’entitat que fa possible el desenvolupament del projecte, amb la
gestió del Consell Permanent i el suport dels serveis tècnics.
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Campanya Sensibilització Voluntariat 2014
Descripció

Campanya anual que dins de l’objectiu principal, tracta d’un tema en especial, durant l’any 2014
ha estat el de promoure la educació de qualitat en el lleure. Es fomenta molt la formació dels
agents implicats (monitors i monitores)

Lloc

A tot el territori .- Catalunya

Dates

Del 1 de gener al 31 desembre de 2014

Nombre benèfic.

3.800

Descripció benèfic.

Destinataris/ies dels centres, monitors/es, societat.

Objectius assolits

. Fomentar l'acció voluntària en l'àmbit educatiu
. Difusió d'informació i continguts que comuniquen els valors i les accions del voluntariat

Valoració

Entenem que com a entitat que treballa a l’àmbit educatiu i de voluntariat, tenim el compromís de
desenvolupar accions encaminades a sensibilitzar a joves, nens i nenes i a la societat en general,
sobre el valor, les oportunitats i la necessitat de la participació voluntària d'acord amb els
interessos i les propostes de cadascun, així que simplement pel fet de poder
D’altra banda, malgrat haver-hi les baixes habituals per la tipologia del voluntariat (edat)
comptem amb noves incorporacions, que en una part important provenen d’antics beneficiaris i
beneficiàries que ha estat receptors d’accions i pedagogia cap a la sensibilització cap al
voluntariat.

Formació: Pre-monitors/es I i II
Descripció

Aquesta formació s’estructura en dues sessions de 4 hores en que s’ofereixen alguns coneixements i
eines bàsiques als voluntaris/es que per primera vegada formen part dels equips educatius dels centres
de lleure. En aquestes sessions es treballa el concepte d’educació en el lleure, i es fa una primera
aproximació a la identitat cristiana i salesiana dels nostres centres. A més, el grup de premonitores2
s’inicien en alguns processos de reflexió sobre la seva pròpia experiència als centres de lleure
responent qüestions sobre les seves potencialitats i les coses que han de millorar.

Lloc

Centre Juvenil Martí-Codolar - Barcelona.

Dates

18 gener i 15 novembre 2014

Nombre benèfic.

83

Beneficiaris

Joves de 16 a 20 anys que s’inicien en el món del voluntariat en el lleure educatiu

Objectius assolits

. Conèixer els trets més bàsics d'un centre d'educació en el lleure i de la identitat salesiana.
. Adquirir eines per a la pràctica educativa en el lleure dins d'un centre salesià.

Valoració

La qualitat de les sessions és molt satisfactòria perquè els formadors han adquirit una molt bona i llarga
experiència sobre aquests continguts durant els últims cursos. La valoració general dels cursos per part
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dels participants és molt bona, sobretot respecte la dinàmica de les sessions (molt participatives) i els
aprenentatges adquirits.

Formació: Monogràfics “El llegat educatiu de Don Bosco”
Descripció

Formació d’especialització i aprofundiment adreçada a Equips Directius.

Lloc

Centre Juvenil Martí-Codolar - Barcelona.

Dates

18 gener i 15 novembre 2014

Nombre benèfic.

36

Beneficiaris

Equips Directius dels centres i estudiants Curs de Director/a de Lleure de 21 a 45 anys

Objectius assolits

. Adquirir eines per treballar les “memòries de l’Oratori de Don Bosco” amb els premonitors i monitors
dels nostres centres.

Valoració

. Treballar junts en la figura i llegat educatiu i evangelitzador de Don Bosco.

L’Equip de Formació de la Federació va considerar ja que enguany commemorem el 200 aniversari del
naixement de Don Bosco (fundador dels Salesians), incorporar-ho al pla de formació d’enguany. Ha
estat una experiència molt ben valorada per tots els assistents.

Formació: Cap de setmana Formatiu
Descripció

Cap de setmana intensiu de formació continuada i d'aprofundiment adreçada a equips directius,
monitors/es i premonitors/es. Durant el dissabte s’ofereixen taller de temes tan diversos com atenció a
la diversitat, disseny de la publicitat del centre, jocs i manualitats, intel·ligència emocional, intervenció
educativa amb infants de CRAE, clown o reflexions sobre el model de consum, entre d’altres. El matí de
diumenge s’estructura al voltant d’un espai de reflexió en què es treballa la fitxa formativa del curs per
centres d’origen. Aquest material ofereix algunes qüestions d’aprofundiment i reflexió sobre el lema de
la campanya del curs.

Lloc

Col·legi dels Salesians d’Horta

Dates

5 i 6 d’abril de 2014

Nombre benef.

172

Descripció benef.

Equips directius, monitors/es i pre-monitors/es de 16 a 60 anys.

Objectius assolits

· Desvetllar i reafirmar la necessitat de mantenir-se en un procés de formació continu.

· Establir

moments conjunts de formació, afavorint el clima de família, de convivència i de coneixement entre els
educadors/es dels centres.

· Proporcionar reflexió, eines i elements útils per donar una resposta

educativa de qualitat a les demandes dels nostres destinataris/es.
Valoració

L’Equip Zero i els participants del cap de setmana han valorat molt positivament la qualitat dels tallers i
la bona disposició dels formadors per fer les sessions de profit i amb continguts adaptats a les seves
necessitats i a les realitats de lleure que vivim en l’actualitat. La bona actitud i participació dels
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premonitors/es, monitors/es i directors/es ha estat un factor d’enriquiment de les sessions, ja que els
ha permès compartir experiències, coneixements i inquietuds sobre la seva tasca als centres de lleure.
El fet de canviar d’espai ha estat positiu, no només per la qüestió econòmica, si no també per la qualitat
de les aules amb totes les tecnologies necessàries per realitzar les sessions formatives.

Formació: Curs de Monitor/a de Lleure
Descripció

Curs intensiu realitzat per obtenir la titulació de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el lleure.
L'orientació del curs abasta les diferents plataformes de lleure (esplais, centres juvenils i grups de
teatre) així com les diferents activitats que es puguin realitzar a l'estiu (casals, colònies, ludoteques,
excursions...). Tant la dinàmica del curs com els continguts de les sessions estan orientats per l'estil
educatiu salesià.

Lloc

Casa de Colònies Castellnou - Bages ( Barcelona)

Dates

18 al 28 d’agost de 2014

Nombre benèfic.

30

Descripció benèfic.

Joves de 18 a 25 anys

Objectius assolits

. Assegurar la formació adequada dels voluntaris/es. . Garantir intervencions educatives de qualitat.
. Oferir eines per al coneixement del context, la situació social actual, l’anàlisi psicològica dels infants i
adolescents, l’educació en la fe i l’educació per la salut.

. Proporcionar espais per al

desenvolupament de l’hàbit de la planificació, la dinamització i l’avaluació d’activitats de lleure.
Valoració

La valoració del curs intensiu de monitors ha estat molt positiva per part de tots els agents implicats:
els participants valoren satisfactòriament la qualitat de les sessions i l’adquisició d’aprenentatges útils
per la seva tasca als centres; els docents fan especial esment de la satisfactòria participació i l’elevat
nivell de maduresa dels alumnes; i l’equip zero valora molt positivament el bon clima i ambient
aconseguit durant els 10 dies d’estada i formació a Castellnou.

Festa Jove 2014 “Agrega’t a la festa“
Descripció

Trobada anual lúdic-educativa dels joves dels centres federats, amb activitats preparades entorn a
un valor.

Lloc

CJ Som-Hi Tots (Badalona)

Dates

17 i 18 de maig de 2014

Nombre benèfic.

146

Descripció benèfic.

Joves de 13 a 18 anys

Objectius assolits

. Compartir amb els joves d’altres centres aquesta festa i els valors que es treballen

conscients de com fer un bon ús de les xarxes socials.
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festa i l’entorn on estem
Valoració

. Va ser una trobada molt interessant en quant a les aportacions dels adolescents sobre l’ús de les
tecnologies. L’ambient creat coma grup va ser molt enriquidor i es van treure unes conclusions
molt aprofitables per treballar durant el curs. Cal millorar la cloenda.

Festa dels Esplais 2014 “Passatge al Fòrum de les cultures ”
Descripció

Trobada anual lúdic-educativa dels infants dels centres federats, amb activitats preparades entorn
a un centre d’interès.

Lloc

Salesians St. Boi

Dates

10 maig 2014

Nombre benèfic.

345

Descripció benèfic.

Infants de 4 a 12 anys

Objectius assolits

. s’ha fomentat la participació de tots els centres
centres federats

Valoració

. apropem la Federació a tots els infants dels

. s’ha promogut el respecte i la convivència de tots els participants.

. S’ha afavorit una trobada entre tots els centres membres i s’ha promogut la convivència entre els
i les participants.. La disposició del voluntariat a l’hora de formar els equips de treball i de
desenvolupar els tallers i activitats.

3.2- Activitats Centres Federats
Programa de Promoció de la qualitat de la vida infantil
Descripció

Programa d’atenció als infants, fent un plantejament d'ofertes integrals des del temps de lleure i
en el plànol de la prevenció primària i secundària, amb un seguit de propostes: esplais, centres
diaris, ludoteques, reforç educatiu, animació de carrer, colònies i casals d’estiu.

Lloc

A Barcelona, Badalona, Mataró, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç
dels Horts, Terrassa i Girona.

Dates

Del 1 de gener al 31 desembre 2014

Nombre benèfic.

1.833

Descripció benèfic.

Infants de 3 a 12 anys.

Objectius assolits

. Cobrir la demanda de temps lliure en els nens i nenes

. Que els valors proposats s'estenguin

al màximi serveixin de base en la formació dels nens i nenes
Valoració

El programa el valorem molt positivament, entre altres coses per la continuïtat d'un projecte que
perdura en el temps i que es va actualitzant any a any amb nous/as beneficiaris/a. Els valors de
democràcia, igualtat, participació s'inculquen en la pròpia elaboració i execució de les activitats en
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les quals col·laboren activament, que creen hàbits que traslladen a altres àmbits. Podríem situar
l'èxit entorn del 83% dels nois/ies.
Programa d’Educació en valors per a la integració social
Descripció

Considerant el lleure com un dels espais educatius privilegiats, fem una proposta lúdic- educativa
integral, que capaciti als joves per ser protagonistes del seu propi creixement com a persones. El
programa inclou diferents projectes que atenen a joves de 13 a 25 anys: Centres Juvenils, Casals
d’estiu, campaments i rutes.

Lloc

Barcelona, Badalona, Mataró Sabadell Sant Adrià de Besòs Sant Vicenç dels Horts Terrassa,
Girona i Lleida

Dates

Del 1de gener al 31 desembre 2014

Nombre benèfic.

858

Descripció benèfic.

Joves de 13 a 25 anys

Objectius assolits

. Oferir als/as joves un lloc que reculli les seves necessitats lúdiques i formatives i promogui
l'intercanvi d'inquietuds i experiències

. Possibilitar l'accés dels/as joves en situació de risc

social a una oferta àmplia de tipus cultural i formatiu, així coma mitjans de participació social
Valoració

El centre s'ha convertit para gairebé la totalitat dels joves en punt de trobada habitual per viure
l'oci el cap de setmana i en època de vacances. L'elecció, planificació i engegada de les activitats
amb una concepció participativa, de diàleg, de pacte i de respecte cap a totes les opinions, facilita
que s'interioritzin actituds democràtiques, de no violència i d’igualtat. Podríem situar l'èxit del
programa en un percentatge elevat.

Programa Educació per a la Salut
Descripció

Aquest programa es realitza des d'una perspectiva global i preventiva intervenint en àmbits com
l'educació en l'alimentació, l'educació en el consumd'estupefaents i d'alcohol, i l'educació per a la
salut sexual.

Les accions desenvolupades són : activitats formatives i de sensibilització

(col.loquis, xerrada), activitats esportives, treballar campanyes de prevenció (drogues, alcohol,
trastorns d’alimentació )
Lloc

Barcelona, Sabadell, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Girona i Lleida

Dates

Del 1de gener al 31 desembre 2014

Nombre benèfic.

490

Descripció benèfic.

Joves de 14 a 25 anys

Objectius assolits

. Potenciar actituds de prevenció amb la finalitat d'evitar situacions de risc contra la salut.
. Proporcionar informació sobre hàbits que afavoreixen una vida saludable.
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Valoració

S'ha facilitat la informació requerida pels joves resolent els seus dubtes i aportant informació
addicional. De la mateixa manera se'ls ha sensibilitzat perquè siguin respectuosos amb la seva
pròpia salut i la dels altres.

La valoració és optimista, ja que simplement pel fet d'informar

s'ofereix una visió de la realitat que els ajuda a l'hora de decidir.
Programa de Formació i suport a la feina
Descripció

Aquest programa està destinat especialment a pal·liar les necessitats formatives que impedeixen
l'acostament i la integració al món laboral, i a ajudar a aconseguir l'emancipació dels joves
augmentant el seu grau d'autonomia personal i integració social. Activitats que es desenvolupen:
UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), Itineraris industrials, tallers pre-laborals, servei
d’informació i orientació.

Lloc

Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Sant Vicenç dels Horts i Lleida

Dates

Del 1de gener al 31 desembre 2014

Nombre benèfic.

200

Descripció benèfic.

Joves de 14 a 25 anys

Objectius assolits

. Proporcionar coneixements professionals mínims i desenvolupar habilitats socials que facilitin la
inserció laboral
. Pal·liar les conseqüències del fracàs educatiu coma limitant per a la inserció laboral

Valoració

Tallers laborals i pre-laborals: El 63% de participants en els tallers ha aconseguit els coneixements
necessaris. El 15 % es va inserir laboralment. El 20% es va derivar a altres serveis i recursos de
formació. Són bons resultats, tenint en compte la situació laboral actual i la tipologia del
destinatari/a, en la seva majoria joves amb escassos recursos socials, personals i econòmics.
Serveis d'informació- orientació: S'han atès a joves
Valoració molt positiva. El col·lectiu destinatari són joves que no acostumen a arribar als circuits
normalitzats d'ocupació o que tenen greus dificultats per fer-ho, així que facilitar-los un
acompanyament educatiu els facilita una inserció social i/o laboral.
Unitats d'Escolarització Compartida: S'han atès a 46 joves
És una activitat amb resultats satisfactoris, a part de l'obtenció d'una titulació d’ESO adaptada,
que els capacita per accedir a altres formacions o el món laboral, s'aconsegueix que el seu entorn
i la societat puguin valorar d'una manera positiva als joves
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