
 
 

Barcelona, a 18 de Novembre de 2020 
 

L’Associació Educativa Integral del Raval desenvolupem serveis de Centre Obert acompanyant a infants, 

adolescents i joves al llarg de tota l’escolarització obligatòria i post-obligatòria, dels 3 als 18 anys. I ho fem 

amb una proposta socioeducativa de suport a l’escolarització, de prevenció i educació per a la salut, amb 

el foment d’activitats de lleure educatiu, l’educació en valors, l’acompanyament emocional i psicosocial. 

Volem treballar amb l’Associació RELLA per poder fer Voluntariat  Educatiu Virtual durant el curs escolar 

2020/21. 

 
Paràmetres del voluntariat: 

- És un espai de reforç acadèmic i/o de conversa i/o comprensió d’una llengua. 

- Ha de ser una assignatura en concret, o bé un grapat d'assignatures que l'adolescent necessiti suport un 

cop per setmana. 

- Es demana compromís i continuïtat per part de l’adolescent o jove en un termini marcat prèviament, no 

és necessari que sigui d’un curs sencer. 

- L’adolescent o jove l’hauria de fer el reforç sempre virtual,  al seu domicili si té un espai òptim i les eines 

necessàries, en cas contrari ho faria dins dels locals de l’AEIRaval. 

 
Necessitats: 

- El grup de Joves dins del Centre Obert Adolescent de 12 a 16 anys necessita un 

acompanyament a una jove (15 anys; 4t ESO) d’algú amb coneixements d’anglès com a objectiu 

principal, ja que té dificultats amb aquesta asignatura (nivell baix). El segon objectiu tindria 

estreta relació amb l’ortogafia i comprensió lectora de les llengues catalana i castellana. La jove 

té disponibilitat els dimarts i dijous a partir de les 17h i té l’espai òptim a casa per treballar per 

videotrucada. 

- En el cas del Centre Obert de Joves, Espai socioacadèmic Aula Oberta, de 16 a 18 

anys, es requereix de tres persones que puguin donar suport als joves següents: 

1.  En el primer dels casos, seria una jove que cursa CFGM i ha de guanyar fluïdesa amb 

l’idioma, llengua catalana. Horari: dimarts i dijous de 16:30h a 17:30h o de 17:30h a 

18:30h 

2. En el segon dels casos, es necessita d’una persona que doni suport en llengua anglesa a 

una jove que estudia CFGM amb un nivell molt baix d’aquesta assignatura. Horari: dilluns o 

dimarts al matí (encara a concretar) 

3. El tercer dels casos cursa 4t ESO (15 anys). Té una adaptació curricular i dificultat 

idiomàtica, degut a que va arribar a Catalunya fa tres anys. Necessita voluntari/a de 

català (comprensió lectora) Horari: dimecres o dijous a partir de les 16h. Divendres de 

15-17h. 

 
 

Adrià Jurado Laguna 
Director AEIRaval 

 
 
 

 
 


