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Participació, lloc i temporització de les 
trobades 
 

v Assistència a les trobades: una mitjana de 8 
persones, gairebé sempre les mateixes.  

v Ritme de les trobades: cada mes o mes i mig. 
 
v Lloc de reunió: CRP d’Horta-Guinardó. 
 



Treball del grup 
 

v Trobades amb les persones de les institucions, 
associacions, fundacions,.... que han anat fent 
les demandes. 

 
v Valoració d'aquestes demandes. 
 
v Difusió a la web de l'associació de les demandes 

acceptades. 



DEMANDES 



Demanda de Núria Vilà  
(professora del Departament de Llengua i 
Literatura de la UAB) 

§  Projecte Ravalnet anomenat EDUWIKI, en el qual hi 
col·laboren la Generalitat de Catalunya i el Departament 
d’Ensenyament.  

§  L'Eduwiki és la wikipèdia per a l'alumnat dels 6 als 16 
anys. És un espai col·laboratiu, on participen moltes 
persones des de diferents centres educatius d'arreu de 
Catalunya, en català i seguint uns principis normatius. 

 
v Demanda: Col·laboració en el projecte EDUWIKI 
 



Demanda  
d’Assun Gil Zapata  
 
(membre de la Fundació 
Catalana de l’Esplai) 



Fundació Catalana de l’Esplai 

L’objectiu d’aquesta Fundació és la de donar serveis i 
programes educatius integrals a les escoles, la gestió 
d’equipaments i programes d’educació ambiental, 
cursos de formació, serveis de gestió per al món 
associatius, etc. 
 
v Demanda: reforç escolar per a alumnes de 
Cicle Superior i 1r cicle d’ESO de l’esplai de 
Pubilla Casas (Can Vidalet) 
 



Demanda de Joana Alegret  
(Projecte Intervenció Conjuntiva) 

•  Joana Alegret, companya de la nostra associació, 
està desenvolupant un projecte de mediació entre 
família i escola en situacions de conflictivitat 
(Intervenció Conjuntiva). 

 
•  L'EAP d'Horta-Guinardó serà el Servei Educatiu que 

farà d'intermediari entre el projecte de mediació i 
l'escola que ho necessiti. 



Demanda de Josep Sanchez 
(assessor LIC del CRP del Garraf) 

L'objectiu del projecte és el de crear un grup de mestres 
jubilats de la zona per fer tasques de voluntariat sobre 
reforç escolar, amb alumnes del nucli de les Roquetes de 
Vilanova i la Geltrú.  

Demandes: 
v Col·laboració en l’organització del reforç escolar. 
v Voluntaris per al reforç escolar. 
v Ubicar els voluntaris jubilats a RELLA. 



Demanda de Nina González  de FETS  
 

§  FETS ha creat un material de divulgació sobre les finances 
ètiques dirigit a diverses institucions entre elles als IES de 
tot Catalunya.  

§  A més d’alguna publicació escrita, en el seu projecte 
proposen un taller de teatre i un joc interactiu, dirigits a 
diferents nivells d’educació secundària, que acostumen a 
acompanyar d’una xerrada. 

 
v Demanda: Col·laboració a les xerrades als IES (faran 

unes sessions formatives a les persones interessades). 



Demanda d’Encarnació Molina  
(Xarxa 9 Barris Acull) 



Xarxa 9 Barris Acull  
(Xarxa d’AAVV, associacions culturals i 
esportives, etc.) 

§  Diferents associacions que formen la Xarxa treballen de 
forma coordinada per fomentar la convivència i facilitar la 
incorporació dels veïns i veïnes immigrants. 

§  Realitzen tallers d'acollida als nou vinguts en els que 
s'inicia l'ensenyament de les nostres llengües i es fomenta 
el coneixement de les nostra entitat i maneres de viure.   

 
v Demanda: 2  o més voluntaris per poder fer 

l’acompanyament d’alfabetització a 6 persones entre 
homes i dones (dimarts i dijous de 10h a 11h a Can 
Basté). 



 
 
 
Demanda d’Elisabet Vinagre  
(Fundació Catalunya-La Pedrera) 



Demanda d’Elisabet Vinagre  
(Fundació Catalunya-La Pedrera) 
 

Aquesta Fundació, abans de Catalunya Caixa, és des del 
2010 una fundació independent que es finança bàsicament 
amb els ingressos de la Pedrera. Realitza diferents activitats 
socials una d'elles és el Programa d’Acompanyament per a 
l’èxit educatiu dirigit a infants d’Educació Primària que 
necessitin un acompanyament educatiu en temps 
extraescolar. Les activitats són: acollida i berenar, estona de 
deures i tallers creatius. 
 
v Demanda: mestres per al reforç escolar a alumnes 
de 6 a 12 anys dos dies a la setmana. 



Projectes en els que estem 
col·laborant 



 
Fundació Saha Alba  
(dedicada a la promoció i integració de dones 
del Pakistan al barri de Sant Martí) 
 

v  La demanda actual és la de voluntaris/àries per 
impartir català i castellà a nouvinguts adults que per 
raons sòcio-culturals no poden beneficiar-se de 
l'escola d'adults. 

 
v  Actualment hi col·laboren tres voluntàries en dues 

sessions setmanals (dimarts i dijous de 10h a 
11.30h). 



La col·laboració es continua centrant en la formació de formadors del 
programa.  
 
Aquest curs es desenvoluparan dues activitats: 
§ Es faran dues sessions de formació amb les persones que estan 
desenvolupant la formació dels amics i amigues grans. 
§ Es realitzaran unes tutories one line per tal d'assessorar als 
formadors sobre estratègies de formació, dificultats, dubtes que es 
vagin presentant en el dia a dia. 
 
En aquestes activitats hi treballarà el mateix grup de 8 voluntaris que 
ja ha desenvolupat la formació els tres anys anteriors. 



Reforç escolar amb alumnes dels 
CRAE 

v  Enguany és el tercer curs que els voluntaris de Rella 
participen en aquest projecte d'ajuda escolar a 
alumnes tutelats per la DGAIA a Catalunya, que es 
troben en acolliment residencial  (CRAE).  

 
v  Actualment hi col·laboren 8 voluntaris en una sessió 

setmanal. 
 



Col·laboració amb la Fundació 
Catalana de l’Esplai 

Què s’ha iniciat aquest curs? 
 
v Reforç escolar als nens i nenes de l’eplai de Can Vidalet.  
     Hi col·laboren dos voluntaris. 

v Assessorament pedagògic en 4 esplais: formació als 
monitors que es fan càrrec dels alumnes de diferents centres 
de Primària i Secundària de l'Hospitalet, dins de l'horari 
extraescolar. 
    Hi col·laboren 4 voluntàries. 


