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1. VALORACIÓ OBJECTIUS 

 

1.1 VALORACIÓ GLOBAL DEL CURS 

 

Enguany tot i les dificultats econòmiques de  les nostres famílies, hem 

augmentat el nostre número de inscripcions. 

Cal a dir que el fet de que l’entitat faci una clara aposta per la participació a 

través del Projecte Ajudes Vine a l’Esplai facilita molt la implicació i participació 

de les famílies. 

Durant les activitats d’estiu també hem potenciat la participació dels infants i 

joves del barri i a més a més del nostre Projecte d’Ajudes Vine a l’Esplai han 

col·laborat amb nosaltres l’Obra Social La Caixa amb el Programa 

CaixaProinfancia; la Fundació Educo amb les beques menjador i la Fundació 

Probitas amb beques menjador durant el curs escolar (a l’escola Joaquim 

Ruyra on som l’entitat que ho gestiona) i al mes de juliol i agost donant 

continuïtat a aquest infants a les activitats d’estiu. 

Un any més hem arribat al sostre de les nostres inscripcions havent de dotar 

l’esplai de noves activitats per tal de poder cobrir la demanda d’infants que 

volien participar a les activitats diàries de l’entitat. 

 

Pel que fa al barri, hem mantingut la nostra relació amb les entitats del barri 

i hem participat activament en els diferents fòrums i reunions que s’han 

realitzat. Hem adaptat les nostres activitats a les necessitats reals del barri i 

hem continuat centrant la nostra atenció a realitzar activitats a la zona dels 

blocs de la Florida on hi ha serioses dificultats de convivència veïnal. 

Des de la nostra vessant del treball amb la infància hem continuat  aquest 

estiu 2015 un projecte de Ludoteca al carrer per tal d’oferir un servei als més 

petits i hem continuat amb el projecte d’Esplai Diari al Centre Municipal Ana 

Diaz Rico; donant així resposta a les necessitats del centre de poder oferir 

activitats per a infància. 

Pel que fa al dia a dia de l’entitat, hem realitzat recollides escolars a 10 

escoles(6 públiques i 4 concertades). Per que us feu una idea hem recollit 
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setmanalment una mitja 185 infants diaris  i hem ofertat 1559 places 

d’activitats diferents durant les tardes de dilluns a divendres i els dissabtes. 

Totes les activitats oferides han estat valorades positivament pels infants, 

joves i familiars. 

 

Hem realitzat les activitats extraescolars on han participat 180 infants i 

joves,(algunes d’elles sota el paraigües del Pla d’Entorn)de 4 escoles públiques 

, 2  instituts. Això ens ha aportat un reconeixement dins del món escolar de 

la zona molt significatiu. A més a més hem continuant  treballant amb escoles 

noves colindants amb el nostre centre com són el Menendez Pidal i l’institut 

Pedraforca. 

 

En relació a l’Àrea Social de l’entitat, enguany hem continuat tenint una molt 

bona relació i coordinació amb els serveis socials de la zona i hem gestionat 

conjuntament les ajudes de Proinfància per a les activitats d’estiu. 

Continuem gestionant el Projecte Clau del nostre districte conjuntament amb 

Serveis Socials i les escoles del barri.  

Una dada significativa d’això és que han passat enguany pel projecte més de 

102  infants diferents. 

 

Aquest any també hem gestionat un Casal socioeducatiu menjador al mes 

d’agost amb 115 infants diferents derivats dels districtes IV i V. 

 

A nivell d’equip, hem realitzat canvis de l’equip directiu per tal de millorar el 

nostre projecte dia a dia i s’ha ampliat l’equip de monitors/es degut a la 

realització de nous projectes o segons les inscripcions. 

 

Les persones de pràctiques i voluntàries han tingut una molt bona acollida a 

l’entitat sempre tenint un bon seguiment per part d’alguna persona de l’equip. 

 

A nivell de projectes hem continuat realitzant els projecte que ja teníem 

presents a l’entitat: Centre Obert, Projecte Esportiu, Ludoteca, Projecte Òmnia 
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i hem mantingut projectes que vam iniciar el curs anterior: Espai Familiar, 

Projecte d’intervenció familiar, Escola de Pares i Mares, Un estiu saludable. 

 

A nivell de relacions hem continuat les nostres relacions amb entitats del 

barri i de la ciutat: mantenim la nostra participació dins de la junta directiva 

de la comissió de festes; som membres del Consell d’Esplai de la ciutat; 

participem al diferents fòrums i reunions que impliqui treball al barri; hem 

participat a les reunions i activitats del Pla d’Infància de la ciutat; participem 

activament al Consell Social de ciutat implicant-nos directament a les taules 

sectorials i a la comissió permanent d’aquest Consell. 

També mantenim la nostra relació directa amb La FEDAIA participant en els 

diferents fòrums i estem adherits com entitat a la Xarxa d’Entitats d’Acció 

Social i Comunitària. 
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1.2 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS ALS INFANTS I JOVES 

 

 Hem incrementat el número d’infants de la secció de petits  al llarg del 

curs. 

 Hem incrementat el número d’infants de socis de la secció de mitjans al 

llarg del curs. 

 Hem incrementat el número de socis de la secció jove al llarg del curs 

al llarg del curs. 

 Hem mantingut el número d’ infants derivats del Projecte Clau(arribant 

a superar les 65 places atorgades)i hem fet un seguiment acurat 

d’aquest projecte  en tots les escoles publiques i concertades del barri 

conjuntament amb els Serveis Socials del districte. 

 Hem portat endavant projectes específics per joves que els han 

engrescat a participar de la secció. Projectes: Joves pel barri, 

Compartim dret ,Projecte Xarxa Jove. 

 Hem incrementat el número d’infants i famílies participants a l’esplai; 

per poder donar cabuda a tots els infants es van ampliar activitats i 

sol·licitar espais de l’Escola Menéndez Pidal 

 Hem augmentat el número d’infants a les activitats de dissabtes 

fomentant la participació de les diferents activitats i promocionant la 

participació de les famílies en aquestes activitats. 

 A nivell de número de joves hem mantingut  els joves que han participat 

dins de projectes d’APS com el de Joves pel barri. 

 Hem mantingut l’Espai Familiar totes les tardes degut a la bona 

demanda de les famílies. 
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1.3  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A  LES ACTIVITATS 

La qualitat dels tallers ha estat adequada i hem treballat els tallers a través 

de l’educació en valors; sempre garantint activitats lúdiques, educatives i 

motivadores per als nostres infants i joves. 

 Es va ampliar l’oferta de tallers (dilluns a divendres) per la secció de 

petits de l’esplai;sol.licitant nous espais a l’Escola Menéndez Pidal. 

 Es va ampliar l’oferta de tallers (dilluns a divendres) per la secció de 

grans de l’esplai. 

 Hem ofert activitats esportives cada dia ,promovent esport minoritaris. 

 Es va mantenir els projectes d’APS amb joves: Joves pel barri i 

Compartim Drets. 

 S’han mantingut projectes que ja formen part de la nostra estructura 

d’entitat : Espai Familiar, Un estiu saludable, Projecte d’Intervenció 

Familiar. 

 Hem mantingut el Projecte d’Esplai Infantil al Centre Municipal Ana Diaz 

Rico omplint totes les places ofertades. 

 S’han mantingut les activitats de Tallers d’Estudi Assistit a les Escoles 

Menéndez Pidal, Pau Casals, Joaquim Ruyra i Pau Vila i als Instituts 

Pedraforca i Eduard Fontseré. 

 Hem realitzat tallers d’estudi assistit per als alumnes de secundària dels 

IES Pedraforca i Eduard Fontseré durant els mesos de juliol i agost. 

 Hem mantingut els Casal Socioeducatiu al mes d’agost setembre amb 

una gran participació. 
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Tallers 

Hem treballat per millorar la qualitat de les nostres activitats, realitzant una 

programació anual de tots els tallers per tal de que aquest tingui una 

continuïtat i una evolució durant el curs. 

Hem augmentat el nostre número d’activitats de la secció de petits i de grans 

degut a un augment important de les inscripcions en les activitats.  

Hem iniciat projecte nous i hem continuat les activitats d’Esplai Infantil al 

Centre Municipal Ana Diaz; responent d’aquesta forma a una necessitat de les 

famílies de la zona dels Blocs de la Florida. 

Pel que fa a les activitats  a les escoles els nivells de participacions han estat 

molt bons: 

 En l’Institut Eduard Fontserè hem realitzat: aula d’estudi de 1er i 2n 

cicle,on han participat 30 joves. 

 En l’Institut Pedraforca hem realitzat : aula d’estudi de 1er a 4rt d’ESO, 

reforç per Batxillerat i cicles de Grau Mig. Dins d’aquest projectes han 

participat 70 joves. 

 A l’escola Joaquim Ruyra hem gestionat els següents projectes: aula 

d’acollida matinal, amb més de 22 infants; el menjador escolar, amb 

183 infants, aules d’estudi assistit on han participat 20 infants. 

 A l’escola Pau Vila hem realitzat un Projecte de Reforç escolar amb 20 

participants . 

 A l’escola Pau Casals hem realitzat tallers d’estudi assistit per a 10 

infants . 

 A l’escola Menéndez Pidal hem realitzat tallers d’estudi assistit per a 20 

infants . 

 Hem realitzat Tallers d’Estudi Assistit als mesos de juliol i agost per a 

20 joves dels IES Pedraforca i Eduard Fontseré. 
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Dissabtes 

En el transcurs del curs la dinàmica del grup de dissabte ha estat la següent: 

 Hem millorat la participació dels infants a les activitats del grup de 

dissabtes. 

 Hem mantingut les activitats de dissabte en horari de matí. La valoració 

de les famílies d’aquest horari ha estat molt positiva. 

 Hem realitzat unes jornades de portes obertes (una vegada al trimestre) 

per tal de que l’esplai pugui arribar a tothom, amb una molt bona 

assistència en general d’una mitja d’uns 200 infants. 

 Hem realitzat excursions i sortides durant el curs que han tingut molt 

bona participació en general, sobretot les que estaven obertes a poder 

participar les famílies. 

 El fet de mantenir l’horari dels joves establert el passat curs (divendres 

a la nit) ha estat molt beneficiós i ha ajudat a mantenir el número de 

nois i noies que participen. 
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Activitat de vacances 

 Hem incrementat la participació dels infants a totes les activitats de 

vacances (estiu, primavera i hivern) 

 A l’hivern hem realitzat un casal per infants on van participar 51 infants. 

Enguany hem realitzat el casal al Centre Municipal Ana Diaz i l’Escola 

Joaquim Ruyra. 

 Hem realitzat una colònia de primavera a Mas Banyeres (Centelles)a la 

que van participar les seccions de petits i mitjans amb un resultat molt 

positiu, tant a nivell educatiu com a la participació, ja que vam haver 

d’ampliar places a última hora. Van assistir un total de 38 infants. 

 Hem realitzat un casal a primavera (Setmana Santa) on han participat 

75 infants. 

 Enguany l’esplai no ha tancat al mes d’agost i durant l’estiu hem 

realitzat:5 setmanes de casal al juliol, 5 setmanes de casal a l’agost i 2 

setmanes  de casal al setembre on han participat 149 infants. 

El número d’infants i joves que han participat als casals realitzats a 

l’estiu ha estat de 343 infants diferents. 

Enguany hem ofert un Casal d’Estiu al Centre Municipal Ana Diaz Rico 

per cobrir la demanda de les famílies que allí ho sol·licitàven. 

Per realitzar el casal al Centre Municipal hem disposat: 

- Dos sales del Centre Municipal 

- Menjador, gimnàs, patis i lavabos de l’Escola Joaquim Ruyra. 

També vam haver d’ampliar places al Casal realitzat als locals de l’Esplai 

del mes de juliol ja que a principis de juny ja estaven plens i moltes 

famílies es quedaven fora. 
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Vàrem dividir el casal en tres espais físics (l’esplai, l’escola Menéndez 

Pidal i l’Escola Pere Lliscart). 

Enguany hem sol·licitat també l’escola Pere Lliscart perquè no podíem 

disposar del menjador de l’Escola Menéndez Pidal ja que van realitzar 

obres a la cuina durant els mesos d’estiu. 

Hem disposat per fer les nostres activitats: 

- El nostre local 

- Els patis de l’escola Menéndez Pidal 

- La sala multiusos de l’Escola Menéndez Pidal 

- Els patis i lavabos de l’Escola Pere Lliscart 

- El menjador i cuina de l’Escola Pere Lliscart. 

La nostra relació amb les dos escoles és molt positiva i ens han posat 

moltes facilitats organitzatives en tot. 

La nostra valoració global a nivell d’inscripcions a l’estiu és: 

 Hem ofertat la nostra activitat d’estiu en dos espais diferents: Centre 

Municipal Ana Diaz Rico i el nostre local. 

 Hem augmentat el número d’inscrits tant a les activitats del mes de 

juliol, com d’agost,  on han participat  un total de 343 infants. 

 Hem realitzat un casal al mes d’agost degut a la necessitat real de les 

famílies i dels serveis socials de la zona, on s’ha fomentat una 

alimentació saludable i l’objectiu principal era que els nens que 

participessin se’ls poguessin assegurar mínim t àpats diaris(esmorzar, 

dinar i berenar).. 

 Hem ampliat una setmana el projecte d’agost-setembre garantint 

activitat des de que acaba l’escola al mes de juny fins a l’inici al mes de 

setembre. 



 

12 

A nivell de colònies, campaments, rutes i camp de treball hem omplert les 

places ofertades i hem hagut d’ampliar en el cas del grup de joves per 

garantir la participació de tots els joves que van fer demanda. 

 Hem fet una colònia a Can Olivé(Alt Empordà) amb infants de 4 a 7 

anys) i s’han omplert totes les places, van participar 23 infants. La 

dinàmica que es va generar, tant amb els infants com amb l’equip de 

monitores i voluntaris que van participar, va ser molt positiva. 

 Hem fet dos campaments per mitjans, un per mitjans petits (8, 9 i 10 

anys) altre per mitjans grans (11 i 12 anys) a El Ramió(Fogars de la 

Selva) La participació va ser molt positiva i la dinàmica que es va donar 

dins de l’equip també va estar valorada molt positivament.  

Han participat 38 infants . 

 Hem fet un Camp de Treball a l’Alberg del Xalec de la Molina(aquí a 

Catalunya) amb el grup de joves(13 a 17 anys) . La experiència ha estat 

molt positiva i tant pels joves com per l’equip de monitores que han 

participat de l’experiència. Enguany  a més a més del Camp de Treball; 

hem fet una travessa i han visitat un entorn natural diferent dormint a 

un altra alberg de la Xarxa UEC;el Rebost. 

Dins del Camp de Treball han participat  23 joves. 

 

 Hem realitzat ,per setè any consecutiu, un casal de joves de tarda. El 

resultat va ser molt positiu, tant en participació com en acceptació de 

les activitats. Tant les famílies com els joves valoren de forma molt 

positiva poder tenir aquest espai durant les vacances. La durada del 

casal va ser de 3 setmanes (a l’inici de les activitats d’estiu) ja que 

després es van marxar al camp de treball. 
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Activitat extraordinàries 

Aquest any hem seguit el mateix ritme i dinàmica a les activitats 

extraordinàries: Castanyada, Dia dels drets dels infants, Cagatió al Barri, 

Carnestoltes, Sant Jordi, Festa final de curs, Festes majors.  

Moltes d’aquestes activitats les hem fet sota el paraigües de la comissió de 

festes del barri, fet que fa que tinguem molta presència a la comunitat. 

L’entitat col·labora activament amb la Comissió de Festes formant part de la 

Junta Directiva i desenvolupant activitats conjuntament. 

També com a acte extraordinari  hem realitat una Festa de Cloenda de les 

activitats de curs de l’Entitat on l’eix transversal ha estat treballar la 

multiculturalitat. 

Projectes 

Projecte Òmnia 

Hem tingut molt bona participació al llarg de tot el curs, i fins i tot hem tingut 

llista d’espera en diferents horaris. 

Enguany el perfil d’usuaris d’aquest projecte es manté bastant semblant al del 

curs anterior; la gran majoria de participants del projecte són persones 

aturades que volen ampliar la seva formació i utilitzen les noves tecnologies 

per trobar feina. 

Enguany hem fet un canvi de dinamitzadora del Punt Òmnia que ha estat molt 

ben acceptat pels usuaris; ja que era una persona coneguda de l’entitat. 

La dinamitzadora del Punt Òmnia i els voluntaris que en ell participen han 

centrat molt les seves programacions en poder adaptar-se a aquesta 

necessitat actual. 
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Dins d’aquest aspecte hem promogut programes de recerca de feina entre les 

famílies de l’esplai i de l’entorn. 

Hem vinculat el Projecte Òmnia al projecte d’Aprenentatge i Servei Xarxa Jove 

amb una participació de 10 joves dins del projecte. 

Projecte Ludoteca 

Va tenir la participació durant el curs escolar (a més de tots els nostres socis) 

de diferents grups d’ escoles de la zona: un total de 425 infants de les escoles 

Menéndez Pidal i San Jaime. Tot i tenir una bona participació a nivell global, 

tenim pendent fer més difusió del projecte per donar-ho a conèixer a les 

escoles del barri. 

Hem cedit l’espai a entitats socials del barri per tal de que puguin fer us els 

seus infants de l’espai. 

Projecte Centre Obert 

S’ha continuat un treball de formació/capacitació de l’equip de monitors/es de 

l’esplai per tal de poder entendre i aprofundir en el projecte.  

Hem superat el número d’infants inscrits dins del projecte de centre obert, 

arribant a sobrepassar moltes vegades les 70 places que tenim ja que la 

realitat de les necessitats dels  infants del barri així o requereix. 

Hem aconseguit major implicació de les famílies al projecte de Centre Obert, 

tot i que encara queda molta feina per fer. 

Hem obert el centre Obert al mes d’agost garantint d’aquesta forma una 

continuïtat del projecte per als infants participants. 

Hem continuat els dos projectes vinculats al Centre Obert: 

- Projecte d’Intervenció Familiar 

- Escola de pares i mares 
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El principal objectiu d’ambos projectes és potenciar la implicació de els famílies 

en els processos educatius dels seus fill/es i vincular-los a la dinàmica de 

l’esplai; fent-los partícips d’ella. 

Projecte de Casal Jove 

El casal ha esdevingut un punt de trobada i referència per als joves que hi 

assisteixen. S’han anat incorporant al llarg del curs nous joves (participants 

de diferents projectes com: Joves pel barri, Compartim drets, etc).  

Projecte d’Aprenentatge i Servei: 

a) Joves pel Barri 

Continuem portant a terme amb l’IES Fontserè aquest projecte que continua 

estant dins de l’assignatura estada a la empresa de primer de Batxillerat. La 

valoració tant a nivell de l’esplai com a nivell de l’Institut és molt favorable. 

Va tenir molta repercussió a nivell de ciutat (en diferents fòrums) i va 

consolidar encara més la nostra relació amb l’Institut. 

Enguany es va realitzar, per segon anys consecutiu, una entrega de diplomes 

als voluntaris del projecte a través d’una festa organitzada des del Pla 

Educatiu d’Entorn a la discoteca Salamandra(cosa que va motivar molt als 

joves) 

S’ha fet difusió del projecte en diferents medis de comunicació  i s’ha pres 

com a model per la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 

a les hores de Servei Comunitari que es realitzaran a 3er i 4rt d’ESO; que s’ha 

d’implantar progressivament als Instituts en un període de 5 anys. 
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b) Els Joves fem l’estiu 

 Enguany hem continuat realitzant el projecte Joves fem l’estiu ,enguany 

l’hem realitzat amb joves de l’esplai que volien ser voluntaris al mes de juliol. 

La valoració ha estat molt positiva i volem continuar treballant amb aquests 

joves el proper curs.  

c) Compartim drets 

Un grup de joves(13-14 anys) de l’institut Eduard Fontserè en coordinació 

amb l’esplai van realitzar un treball d’investigació sobre 4 entitats que vetllen 

pels drets humans, i posteriorment van difondre aquests drets humans entre 

el grup de mitjans de l’esplai. 

d) Apropem l’APS a l’Institut. Projecte en col·laboració amb Save 

the Children. 

Hem participat en un procés formatiu a l’IES Menéndez Pelayo de Barcelona 

per treballar amb els joves els drets humans a través de la metodologia de 

l’Aprenentatge i Servei. 

 

Projecte Espai Familiar. 

Un projecte educatiu dirigit a les famílies amb bebès entre 1 i 3 anys on 

aprenen a interactuar amb el seu fill/a i a relacionar-se amb una red social de 

famílies. 

L’horari de realització és de 17:30 a 19 hores i ha tingut una molt bona acollida 

per part de les famílies. 

Durant el curs 2014/2015 han participat en el projecte un total de 20 infants 

conjuntament amb les seves famílies. 
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Projecte Esplai Infantil al Centre Municipal Ana Diaz. 

Realitzem activitats al Centre Municipal Ana Diaz Rico per a infants de 6 a 12 

anys. 

Actualment participen en aquest projecte 20 infants i la finalitat és oferir un 

recurs socioeducatiu per a infants a la zona dels Blocs de la Florida. 

Hem fet oferta d’activitat dos dies a la setmana; però de cara al curs vinent 

la idea es poder oferir més dies d’activitat amb infants al Centre Municipal. 

Vinculem moltes activitats a les que es realitzen al nostre local i els fem 

partícips d’activitats que s’organitzen a nivell de barri 

(castanyada,carnestoltes,drets dels infants, etc). 

 

Projecte Caixa Proinfància 

Hem continuat desenvolupant en la nostra entitat el Projecte CaixaProinfancia 

sota el paraigües de les activitats d’estiu de l’entitat. 

El programa ha garantit d’aquesta forma a que 100 infants del barri poguessin 

accedir a les activitats d’estiu que desenvolupava l’entitat. 

Tot i això la demanda del barri és molt àmplia i vam rebre més de 250 

sol·licituds que no vam poder cobrir amb el pressupost assignat enguany 
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1.4  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LES FAMÍLIES 

Durant aquest any s’ha continuat  el projecte d’impuls a la participació de les 

famílies obrint noves vies de participació. La valoració dels objectius més 

destacables és la següent: 

 Hem aconseguit que un major nombre de famílies participin de la 

dinàmica general i extraordinària de l’entitat: castanyada, carnestoltes, 

reunions de pares, jornades de portes ofertes, etc. 

 Hem realitzat una reunió general de famílies a l’inici de curs per donar 

informacions generals sobre l’esplai i el projecte de curs.  

 Un bon grup de pares i mares han participat a les activitats 

extraordinàries (Carnestoltes, Festes del barri, etc) com ajudants per 

realitzar disfresses i decoracions, portar material, etc. Pensem que això 

és molt positiu i cal potenciar aquesta participació. 

 Hem potenciat que els monitors s’apropin a les famílies i es relacionin 

amb elles de manera informal per tal de generar un clima de més 

confiança i complicitat. 

 Hem generat projectes nous on les famílies s’han implicat de forma 

positiva i on s’han garantit espais de relació entre la família, els infants 

i l’entitat. Aquest projectes són l’Escola de pares i mares; on s’han 

realitzat activitats per les famílies de l’entitat ; i el projecte d’Intervenció 

Familiar on s’ha treballat amb les famílies a través de les seves 

necessitats e interessos sobre l’educació dels seus fills/es. S’han 

garantit espais de formació de pares i mares i espais de debat i 

actuacions a mode individual sempre i quan hagin estat necessàries. 

També vam impulsar un projecte d’Artteràpia per a pares i mares de 

l’entitat que va tenir una gran acollida i on van participar 10 famílies. 
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1.5 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A L'EQUIP DE 

MONITORS/ES 

A nivell general de l’equip volem destacar: 

 Tenim  un equip directiu estable amb tots els responsables de secció. 

 Hem participat en les accions formatives i fòrums de centres oberts de 

FEDAIA  

 Hem donat resposta formativa a  persones que han realitzat pràctiques 

de monitors/es o directors/es a l’entitat  

 Hem augmentat el número de voluntaris de l’entitat, a partir del projecte 

Joves pel barri i els Joves fem l’estiu una experiència d’APS al barri de 

La Florida  

Formació de l’equip 

L’equip ha participat a diferents moments de formació.  

 Hem participat de la formació de Centre Obert de la FEDAIA. 

 Hem continuat les accions formatives d’APS  

 Hem participat al congrés del tercer sector. 

 Hem participat a les jornades formatives d’Aprenentatge i Serveis. 

 Hem participat a una jornada formativa d’Artteràpia realitzada per la 

XEASC. 

 Hem participat a jornades formatives de la XEASC. 

 Dins de l’equip s’han titulat 1 persona com a monitora 

 Dins de l’equip s’han titulat 2 persones com a directores. 
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Equip humà 

 Hem incorporat una nova referent per l’Àrea Social de l’entitat. 

 Hem canviat la persona que coordina la Secció de Grans de l’entitat. 

 Hem canviat la persona que coordina la Secció Jove de l’entitat. 

 Hem millorat l’acollida de la gent en pràctiques fent d’aquesta forma un 

seguiment més acurat a través dels tutors/es i fent més copartícips als 

monitors/es. 

 Hem aconseguit augmentar el número de voluntaris a les activitats, en 

part, a partir dels projectes d’APS “Joves pel barri” i “Els joves fem 

l’estiu” 

Organització 

 Les reunions de CAP i han resultat bastant operatives i les hem realitzat 

de forma quinzenal. 

 Hem funcionat a través de petites comissions per organitzar les 

activitats extraordinàries (castanyada, drets dels infants, sant Jordi..) i 

han funcionat correctament ja que tot l’equip s’implica de forma positiva 

i assumeix responsabilitats. 

 Hem realitzat una reunió de seguiment de casos dels infants del centre 

obert mensual per tal de fer una bona realització dels PEIS(Projecte 

Educatiu Individualitzat) 
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1.6 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LA INFRASTRUCTURA 

DE L’ENTITAT 

Comunicació 

 Hem inclòs la nostra pàgina web a totes les difusions de l’entitat. 

 Hem dinamitzat activament el Facebook de l’entitat. 

 Hem dinamitzat activament el twitter de l’entitat. 

 Hem actualitzat la nostra pàgina web www.esplaiflorida.org 

 Hem realitzat una propaganda de curs i una altra de les activitats d’estiu 

i de l’Espai Familiar. 

 Hem fet partícips a les famílies en l’ús del Facebook com a via de 

comunicació d’informacions genèriques de l’entitat; tot i que encara s’ha 

de continuar treballant. 

Locals i material 

 Hem mantingut el local net i endreçat i hem vetllat pel seu bon 

manteniment. 

 Hem de millorar els canals de comunicació quan s’ha de tramitar 

reparacions o incidències i responsabilitzar a una persona que 

s’encarregui de solucionar-los. 

 Les comandes de material s’han ajustat al pressupost del curs i a la 

necessitat de les diferents activitats que es realitzessin. 

 La sala del material ha estat ben utilitzada per l’equip de monitors/es i 

s’ha mantingut endreçada. 

 Hem realitzat les nostres activitats esportives al pati de l’Escola 

Menéndez Pidal ;fent un bon ús d’aquesta instal·lació. 

 Hem realitzat activitats a la sala multiusos i de psicomotricitat de 

l’Escola Menéndez Pidal; fent un bon ús d’aquesta instal·lació.  
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Secretaria 

 Hi ha hagut una bona comunicació entre la secretaria i les responsables 

de secció. 

 Hi ha hagut un bon seguiment de les inscripcions i dels rebuts. 

Assegurances  

 S’ha renovat l’assegurança del local. 

 S’ha renovat l’assegurança de responsabilitat civil. 

 

 

1.7 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS REFERENTS A LES RELACIONS 

EXTERNES 

 

Amb el barri: 

 Hem participant de les reunions del barri La Florida- Les Planes.  

 Hem tingut una participació activa en el Pla integral dels barris de la 

Florida- Pubilla Cases 

 Hem continuat la nostra relació amb l’associació de veïns, reforçant-la 

molt amb les activitats d’estiu a la zona dels Blocs de la Florida. 

 Hem mantingut el nostre paper a la Junta Directiva de la Comissió de 

Festes, amb el càrrec de secretaria de la comissió. 

 Hem participat activament de les taules i comissions del Projecte Educatiu 

d’Entorn. 

 Hem format part del Consell de districte del barri. 

 

Amb el Consell de l’Esplai de l’Hospitalet: 

 Hem participat activament de la dinàmica del Consell. 

 Hem participat en l’organització i desenvolupament de totes les 

activitats proposades pel Consell . 
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Amb l’Ajuntament: 

 Hem mantingut una relació estreta amb els serveis socials i les escoles 

del barri (a través del Projecte Clau) i d’altres projectes. 

 Hem participat activament a fòrums i grups de treball a nivell de ciutat 

 Hem participat a la Taula de Cohesió Social i de valors del Consell Social 

de L’Hospitalet del Llobregat. 

 Hem participat a les reunions de Subxarxa Clau del Pla d’Infància de 

l’Ajuntament. 

 Hem participat a les reunions de Petita Infància del Pla d’Infància de 

l’Ajuntament. 

 Hem participat a les reunions preparatòries de la Festa dels Drets dels 

Infants del Pla d’Infància i posteriorment amb el grup d’infants a la Festa 

dels Drets dels Infants. 

 Hem participat a les reunions de Participació de Pla d’Infància. 

Participant activament una de les nostres joves com a representant a 

l’Assemblea on es van presentar les propostes a l’Alcaldessa Núria 

Marin. 

 Hem mantingut una bona relació amb el districte i la regidoria. 

 

Amb les escoles i IES: 

 Hem mantingut molt bona relació amb les 7 públiques i  4 concertades 

del nostre barri i colindants. 

 Hem continuat la nostra relació amb el Institut Eduard Fontserè arran 

dels diferents projectes que desenvolupem en el sí de l’institut.  

 Mantenim una bona relació amb l’institut Pedraforca on coordinem els 

Tallers d’Estudi Assistit  

 Hem continuat la col·laboració amb l’Institut Pedraforca i els joves del 

Projecte Cicerone de l’institut, participant voluntàriament 

desenvolupant activitats a la nostra entitat. 

 Hem participat de les comissions socials dels centres educatius de 

primària amb l’objectiu de fer seguiment del Projecte Clau i seguiment 

individualitzat d’alguns dels nostres infants.  
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 Hem realitzat activitats de reforç educatiu a 4 escoles del barri i 2 

institut. 
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2. SOCIS 

NOMBRE DE SOCIS I FAMÍLIES 
 
 
NOMBRE TOTAL DE SOCIS     
 
NOMBRE TOTAL DE FAMÍLIES  
                    
NOMBRE DE PLACES CURS 
 
NOMBRE D’INFANTS A LES ACTIVITATS D’ESTIU  
 
NOMBRE D’INFANTS A LES ACTIVITATS DE DISSABTE 
 
 
 
 
ORGANITZACIÓ DELS SOCIS PER EDATS 

NOM DEL GRUP O 

SECCIÓ 

EDATS NÚM. DE 

MEMBRES 

TOTAL 

Nois  Noies 925 

Bolets 3 i 4  anys 81 55 136 

Blauets 5, 6 i 7 anys 146 118 264 

Kiwis 8 i 9 anys 71 58 129 

Espantallops 10 i 11 anys 66 51 117 

Xicoires 12, 13 i 14 

anys 

60 56 116 

Matafocs 15, 16 i 17 

anys 

26 39 65 

Adults 18 a ....... 28 70 98 

 

 

 

 

 
 

925 

462 

1559 

343 
 

89 
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LLOC DE RESIDÈNCIA 
 
POBLACIÓ BARRI NÚM . SOCIS % 
L’HOSPITALET 
DEL LLOBREGAT 

FLORIDA 657 71% 

L’HOSPITALET 
DEL LLOBREGAT 

COLLBLANC 65 7% 

L’HOSPITALET 
DEL LLOBREGAT 

TORRASSA 120 13% 

L’HOSPITALET 
DEL LLOBREGAT 

PUBILLES CASES 83 9% 

TOTALS  925 100% 
 

 

ANTIGUITAT A L’ENTITAT 
 
ANYS 0 1 2 3 4 5 >5 

SOCIS 123 102 99 136 98 141 158 

 
 
PROBLEMÀTICA ESPECIAL DELS SOCIS 

En nombre 
 

Deficiència psíquica    
 
 
Deficiència física   
 
 
Marginació     
 
Altres      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

4 

462 

446 
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PROCEDÈNCIA DELS SOCIS 
 
Catalunya  
 
 
Resta d’Espanya    
 
 
Resta d’Europa 
 
Amèrica Llatina 
 
 
Magrib 
 
 
Àfrica subsahariana 
 
Àsia 
 
 
LLENGUA DELS SOCIS 
En nombre 
 
No entén el català    
 
 
L’entén però no el parla   
  
Parla el català  
 
Escriu el català  
 
 

 

 

 

 

 

 

40% 

1% 

8% 

26% 

17% 

6% 

2% 

2% 

36% 

62% 

44% 
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3. LES ACTIVITATS 

QUADRE D'ACTIVITATS DE CURS 2013/2014 

 

activitat edat grup Dies 

setm

ana 

horari inscrits 

Juguem 3 Bolets  Dll 16:30 a 19:00 32 

Mou el cos 4 Bolets  Dll 16:30-19:00 30 

Petits artistes  3 Bolets Dm 16:30-19:00 31 

Ludoteca 4 Bolets  Dm 16:30-19:00 29 

Contes  3 Bolets Dx 16:30-19:00 30 

Jocs en anglès 4 Bolets Dx 10:00 13:00 31 

Natura 3 Bolets Dj  16:30 a 19:00 30 

Ludoteca 4 Bolets Dj  16:30 a 19:00 28 

Jocs d’ara i sempre 3 Bolets Dv 16:30 a 19:00 28 

Informàtica 4 Bolets Dv 16:30 a 19:00 28 

Grup de dissabtes secció 

A 

3-4 Bolets Ds 10 a 13 21 
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Piscina Secció A 5-7 Blauets Dll 16:30- 

19:00 

14 

Som artistes 5-7 Blauets Dll 16:30-19:00 29 

Juguem 5-7 blauets Dll 16:30 - 19:00 29 

Petits científics 5-7 Blauets Dll 16:30 - 19:00 28 

Aula d’estudi 5-7 Blauets Dll 16:30 - 19:00 20 

Música 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 30 

Cuina 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 30 

Informàtica 5-7 Blauets Dm 16:30-19:00 41 

Natura 5-7 Blauets Dx 16:30-19:00 34 

Esports 5-7 Blauets Dx 16:30-19:00 33 

Mou el cos 5-7 Blauets Dx 16:30- 

19:00 

 

33 

Aula d’estudi 5-7 Blauets Dx 16:30- 

19:00 

 

20 

Jocs en anglès 5-7 Blauets Dj 16:30- 

19:00 

30 

Informàtica 5-7 Blauets Dj 16:30- 

19:00 

40 



 

30 

Contes i teatre 5-7 Blauets Dj 16:30-19:00 30 

Aula d’estudi 5 Blauets Dv 16:30-19:00 32 

Jocs d’ara i sempre 5 Blauets Dv 16:30 – 19:00 30 

Ludoteca 5-7  Blauets Dv  16:30 -  19 50 

Grup Dissabtes Sec A 5-7 Blauets Ds 10:00-13:00 30 

Cuina 8-10 Kiwis Dll 16:30- 

19:00 

36 

Esports 8-10 Kiwis Dm 16:30- 

19:00 

25 

Informàtica 8-12 Kiwis Dx 16:30-19:00 26 

Grans artistes 8-10 Kiwis Dj  16:30-19:00 27 

Creem junts 8-10 Kiwis Dv 16:30-19:00 27 

Grup de dissabtes  8-10 Kiwis Ds 10:00- 13:00 20 

Informàtica 10-12 Espantallops Dll 16:30-19:00 15 

Grans artistes 10-12 Espantallops Dm 16:30-19:00 11 

Cuina 10-12 Espantallops Dx 16:30-19:00 12 
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Esports 10-12 Espantallops Dj 16:30-19:00 13 

Creem junts 

 

 

10-12 Espantallops  Dv 16:30-19:00 11 

Grup de dissabtes  10-12 Espantallops  Ds 10:00- 13:00 18 

Piscina 8-12 Kiwis i Espantallops Dll 16:30-19:00 8 

Expressió musical i teatre 8-12 Kiwis i Espantallops Dm 16:30 – 19:00 20 

Jocs en anglès 8-12 Kiwis i Espantallops Dx 16:30-19:00 22 

Mou el cos 8-12 Kiwis i Espantallops Dj 16:30-19:00 18 

Cuina 13-17 Joves Dll 17.00-20:00 
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Art-Maniàtics 13-17 Joves Dm 17.00-20:00 21 

Cine fòrum 13-17 Joves Dx  17:00-20:00 21 

Espai de projectes 13-17 Joves Dj 17:00-20:00 21 

Espai jove 13-17 Joves Dv 17:00-20:00 21 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

 

 

Dll  17:00-19:00 25 
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Espai d’estudi 8 a 17  Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dm 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dx 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dj 17:00-19:00 25 

Espai d’estudi 8 a 17 Kiwis-Espantallops i Joves 

 

Dv 17:00-19:00 25 

Esplai Infantil al Centre 

Municipal Ana Diaz 

6 a 12  Blauets-Kiwis i 

Espantallops 

Dm 17:30 a 19:30 20 

Esplai Infantil al Centre 

Municipal Ana Diaz 

6 a 12  Blauets-Kiwis i 

Espantallops 

Dj 17:30 a 19:30 20 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dll 17:30 a 19:00 17 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dm 17:30 a 19:00 14 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dx 17:30 a 19:00 17 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dj 17:30 a 19:00 16 

Espai Familiar 1 a 3 

anys 

Bonguis Dv 17:30 a 19:00 15 

 

QUADRE D’ACTIVITATS DE L’ANY  A LES ESCOLES 
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Activitat Escola Edat Dies Horari Nº infants 

Acollida matinal Joaquim Ruyra 3-12 Dll a Dv 8-9:30 22 

Menjador Joaquim Ruyra 3-12 Dll a Dv 13 a 15 183 

Projecte TEA Joaquim Ruyra 8-12 Dll a Dj 16:30 a 18:30 20 

Projecte TEA  Pau Vila 8-12 Dll a dj  17:00 a 18:30 30 

Projecte TEA  Pau Casals 8-12 Dll a dj  17:00 a 18:30 10 

Projecte TEA  Menendez Pidal 8-12 Dll a Dj 16:30 a 18:00 20 

Projecte Joves pel 
Barri 

IES Fontseré 16-18 Dll a Dv 16:00 a 20:00 30 

Aules d’estudi a 
l’IES 

IES Eduard 
Fontseré 

13-16 Dll a Dj 17:45 a 
18:45(Dll i 
Dm) 
 
16:30 a 
17:30(Dx i Dj) 

30 

Aula d’estudi 
Pedraforca 

IES Pedraforca 13-17 Dll a Dv 15 a 19 70 
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QUADRE D’EXCURSIONS I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
 
ACTIVITAT DATA LLOC PREVISSIÓ 

D’ASSISTENTS 
Portes obertes   10 gener Esplai 100 

1a Trobada de Bones 
Pràctiques de la XEASC 

24 de gener Badalona 20 

Carnestoltes 14 de febrer Barri 180 

Excursió Conjunta Segon 
Trimestre 

21 de març  
Collserola 

85 

Portes Obertes Tercer 
Trimestre 

11 d’abril Esplai 200 

Sant Jordi (Jocs Florals, Festa 
al parc) 

23 d’abril Esplai, escoles, barri, ciutat 1000 

Excursió conjunta tercer 
trimestre 

18 abril Port Aventura 50 

Trobada Jove Del Consell del 
Esplai 

18 i 19 d’abril Altafulla 20 

Activitat fi de curs 20 de juny Esplai 300 

La Castanyada al Barri 
 

31 octubre Barri 400 

Drets dels Infants 22 de novembre L’Hospitalet 120 

 
 
 
 
 



 

35 

QUADRE D'ACTIVITATS DE VACANCES 

 

TIPUS (1) POBLACIÓ COMARCA DATES NÚM. 
DIES 

EDATS PLACES NENS NENES SOCIS NO SOCIS MONITORS/ES 

CH L’Hospitalet Barcelonès 28 de 
desembre al 
7  de gener 

 
7 

 
3-12 

 
51 

 
28 

 
23 

 
40 

 
10 

 
7 

CP L’Hospitalet Barcelonès 30 de març al 
2 d’abril 

4 3-12 75 43 32 65 10 10 

COL Sant Feliu de 
Buixalleu 

Girona 30 de març al 
1 d’abril 

 
3 

3-12 38 20 18 30 8 6 

COL Pontons Alt Empordà 12 de juliol al 
17 de juliol 

 
6 

 4-7 23 13 10 20 3 5 

CA Fogars de la 
Selva 

Selva 20 de juliol al 
28 de juliol 

 9 8-12 38 20 18 35 3 6 

CT La Molina Girona 20 de juliol al 
30 de juliol 

11 13-17 23 12 11 20 3 3 

CE1 L’Hospitalet Barcelonès 

Del 25 de 

juny a l’31 de 

juliol 

27 3-12  279 153 126 250 29 40 

CE2 L’Hospitalet Barcelonès 25 de juny al 
17 de juliol 

15 14-17 30 16 14 20 10 3 

CE3 L’Hospitalet Barcelonès 3 d’agost  al 
10 de 
setembre 

29 3-12 149 
 

69 46 35 35 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
CH=casal d’hivern CP= casal primavera  COL=colònia CA= Campaments CT= Camp de treball CE= Casal d’estiu
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 QUADRE RESUM DE L’ACTIVITAT 

 
Núm de dies de funcionament ordinari (sense colònies i extres) 
 

205 

Núm de dies d’activitats extraordinàries 
 

17 

Núm. De dies d’activitats d’hivern 
 

7 

Núm de dies activitats de primavera 
 

4 

Núm de dies d’activitats d’estiu 
 

53 

Diumenges i festius  
 

79 

Núm. TOTAL DE DIES 
 

365 

 

Enguany hem tancat l’esplai únicament diumenges i festius. 
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4. L’EQUIP 
 
 ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMERO MONITORS:  35 
NÚMERO VOLUNTARIS: 40 
 

DIRECCIÓ 
 

Àrea Administrativa 
 

Àrea social 
 

Àrea Educativa 
 
 

Àrea Relacional 
 
 

Gestió comptable 
 
 

Gestió laboral 
 
 

Secretaria 

Imatge 
 

Serveis Socials 
 
 

Centre Obert 
 
 

Comissions socials 
 

 

Òmnia 
 

Secció A 
 
 

Secció B 

Secció C 
 

Esports  
 

 

Ciutat  
 

Barri  
 
 
 

Comunitari  
 

 

Pla Integral 
 

 

PDC 
 

Pla Educatiu 
d’Entorn 

 

Ludoteca 
 

 
 

 

Neteja 
 
 

Serveis 
 

Projectes àmbit 
escolar 
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4.2. FORMACIÓ REALITZADA PER L’EQUIP 
 
 
 
 
CURS      PARTICIPANTS 
 
 
NIVELL D’INICIACIÓ 
 
 
NIVELL DE MONITORS       
 
 
 
NIVELL DE DIRECTORS 
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