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L’Associació Educativa Integral del Raval és una
entitat sense ànim de lucre que neix al 2003 per a
donar continuïtat als projectes socioeducatius què
una altra entitat del territori desenvolupava des de
principis dels anys vuitanta.

Treballem per la defensa i el respecte dels drets
fonamentals dels infants i joves del barri i per la
igualtat d’oportunitats de tots ells i les seves famílies
promovent l’educació com a instrument
per al canvi social i la realització dels individus
de manera integral.
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Missió
L’objectiu principal de l’AEIRaval és treballar per la
defensa dels drets fonamentals dels infants i joves del
barri i per la igualtat d’oportunitats de tots ells i les
seves famílies, promovent l’educació com a instrument
per al canvi social i la realització dels individus de
manera integral.

Visió
L’AEIRaval vol esdevenir un agent de canvi actiu que
promogui oportunitats iguals per a totes les persones,
oferint programes específics i formant part dels
organismes que possibiliten la presa de decisions cap a
un sistema més inclusiu i equitatiu.
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Els nostres valors
Compromís
				

Amb les persones, amb la comunitat, 		
amb la societat i amb el futur.

Proximitat		

Intervenim amb i des de la comunitat 		
			
per a acompanyar a cada família
				
en els seus processos de forma
				individualitzada i propera.

Gestió de la
complexitat

Treballem amb i per a les persones,

gestionant les diferències des de
				la interdisciplinarietat.

Inclusió		 Generem processos per a que les 			
				persones tinguin oportunitats
				en condicions d’igualtat.

Transparència
				
				

Retornem la confiança que poseu en 		
nosaltres: som transparents en els 		
nostres projectes i en els

				nostres compte.
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Entorn: Raval
Dades demogràfiques:
Població: 47.251 habitants
Superfície: 1,1 Km2
Densitat de Població (Hab/Km2):
Raval, 44.160/Km2
Barcelona, 16 065/Km2

Taxa de natalitat / 1 000 habitants
Barcelona, 9’1
Ciutat Vella, 8’8

Raval, 10’7
Renda familiar disponible/hab.
Barcelona, 100
Ciutat Vella, 71’1

Raval, 62’6
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Espai Socioeducatiu Estel d’Assís

Espai Socioacadèmic Aula Oberta

(sevei de Centre Obert)

15-23 anys

3-16 anys
90 places diàries
119 usuaris

35 places
74 usuaris

Relació d’usuaris per projectes
Espai Socioeducatiu Estel d’Assís
+ Menuts: 9 infants
Menuts: 10 infants

Grans: 14 infants

Espai Socioacadèmic Aula Oberta

74 joves

Prejoves: 16 adol.

Suport Psicosocial Familiar

Joves: 18 adol.

17 places

Petits: 15 infants
Mitjans: 16 infants

59% nois
41% noies

38,6% amb adaptació curricular
1 coordinació trimestre / menor mínim
12 centres d’Infantil i Primària
7 centres d’ESO
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Acció Social
LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. Atenció a la infància
i l’adolescència

2. Joves amb futur

Dissenyem un Projecte Educatiu
Individualitzat per a cada infant i
adolescent, que incideix en totes
les àrees de desenvolupament de
la persona, atenent a cada nano
d’una manera única segons les
seves necessitats.

És un espai de confiança on
professionals de l’educació i
voluntariat altament qualificat
treballen amb els nois i noies
al voltant del reforç acadèmic,
competències interculturals i per a
la inserció sociolaboral, l’esport i la
salut.

3. Suport a famílies

4. Estiu a l’AEIRaval

A través de l’educació social,
la psicologia, la pedagogia i la
mediació intercultural treballem
per a millorar la situació de més de
100 famílies, fent-les protagonistes
del seu propi canvi.

Donem continuïtat als projectes
socioeducatius del curs amb
ofertes de lleure i acadèmiques
durant les vacances escolars.

5

1. Atenció a la infància i l’adolescència
Espai Socioeducatiu Estel d’Assís
- Serveis de Centre Obert -

119 infants i adolescents de 3 a 16 anys
Primera Infància

Infància

Adolescència

De 3 a 7 anys

De 8 a 11 anys

De 12 a 16 anys

+ Menuts
3-4 anys
(P3-P4)

Menuts
4-5 anys
(P4-P5)

Grans

Petits

Joves

10-11 anys
(5è-6è
Primària)

6-7 anys
(1r-2n
Primària)

Mitjans
8-9 anys
(3r-4t
Primària)

14-16 anys
(3r-4t ESO)

Pre-Joves
12-13 anys
(1r-2n ESO)
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El quotidià

17:00h

Acollida i berenar

Hàbits d’ordre i higiene
i alimentació saludable

17:30h

Espai d’estudi

Reforç competències
acadèmiques i adquisició
d’hàbits de treball

18:25h

Activitat lúdica
i/o esportiva

Dinamitzada pel referent,
pràctiques i voluntariat

19:20h

Avaluació

Espai en grup de reflexió
de la jornada

19:30h

Acomiadament

Donem molta importància a mantenir una constància en el dia a dia,
dinamitzada per les diferents activitats o tallers els quals aporten
noves competències als infants i adolescents.

Llista d’espera

188

sol·licituds a la llista d’espera

32

68,6%
places cobertes

sol·licituds de plaça 		
per part de Serveis Socials
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Activitats del curs
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Algunes de les activitats realitzades

Educació emocional Berenar saludable

Inclusió de la diversitat
Esport Reforç acadèmic
Art-teràpia Hàbits d’higiene
TICs Consum responsable
Taller cinema Educació inclusiva
Psicomotricitat
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2. Joves amb futur
Espai Socioacadèmic Aula Oberta
- Serveis de Centre Obert -

74 joves atesos
“Espai de reforç escolar i d’adquisició de competències personals i
professionals des d’un acompanyament individual i grupal i des de la promoció
d’habits de vida saludable”
Joves
més de 15 anys
3r-4t ESO i
Ed. postobligatòria
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Esport
i salut
Èxit
educatiu

Reforç
acadèmic

Visió inclusiva

Competències
interculturals

Competències
per a la inclusió
sociolaboral

Tallers, activitats i visites

Suport acadèmic individual i en grup

Projecte MODUM: mentoria educativa
Beques Orientació educativa
d’esport
Cicle Conscientia

Identitat sexual i gènere
Hàbits de vida saludables Coaching
Projecte PROMETEUS d’accés a la Universitat
11
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3. Suport a famílies
15 infants i adolescents atesos
144 famílies
59 famílies monoparentals
90% preceptores de serveis socials
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Tallers, activitats i visites

Servei de Suport
Psicosocial Familiar.
Implicació familiar per
a l’èxit educatiu.
Procés participatiu al
Pla Estratègic.
Trobades interfamiliars
Esport i família
Colònies en família
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4. Estiu a l’AEIRaval
90 infants i joves
Casal

Colònies

Casal d’estudi

3 setmanes

Primera infància - 3 dies

Aula Oberta

31 hores per setmana

Infància - 5 dies

3 àpats diaris

Adolescents - 7 dies

Juliol i darrera setmana
d’agost
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Algunes de les activitats realitzades
Jocs

Collserola

Platja

Museu de
la Màgia

Central del Circ

Aquàrium

CosmoCaixa

Paddle Surf

Tibidabo
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Colònies
Descoberta de la natura, convivència, adaptació a nous entorns.
Primera Infància i Infància: Casa de colònies La Sala - La Pobla de Llillet

Adolescents: Alberg Marista Planoles - Planoles
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Casal d’estudi

Suport acadèmic
Reforç de
competències bàsiques

Lleure
Sortides i excursions
18

RELACIONS AMB LA COMUNITAT

Sant Jordi

Ravals
Taula Jove
Ravaltostada

Ítaka

Projecte Infància
19

Taula Jove i Projecte Infància
Plataforma de coordinació
d’entitats del barri que
treballem amb l’atenció a la
infància, adolescència i joves

Per a aportar una visió
comunitària a l’atenció
socioeducativa que es fa amb
aquestes franges d’edat.
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Ítaka
En el marc del projecte Ítaka
participem en Persianes Netes
per a la restauració de persianes
dels comerços i establiments
del barri, un projecte de inclusió
sociolaboral dels joves del Raval.

Sant Jordi
Participem des de fa 14
anys al Sant Jordi del
Raval, promogut per
la Fundació Tot Raval.

Un espai per a generar
vincles entre les entitats
del barri i donar-se a
conèixer de cara al públic.
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Ravaltostada

Celebració de les Carnestoltes al Raval amb la participació i rua
dels infants de les entitats socials del barri amb les disfresses
que dissenyem i realitzem als projectes de Centre Obert

Ravals
Participem als tallers del Festival de
Cultura Raval(s) organitzat per la
Fundació Tot Raval.

És un festival obert i participatiu
que dóna a conèixer algunes
de les moltes facetes de la vida
cultural del barri, fomentant els
vincles entre organitzacions i
ciutadans.
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Per a l’AEIRaval és molt important mantenir-nos en contacte
permanent amb la comunitat, crear una gran xarxa on totes
les entitats ens recolzem unes amb les altres i generar
espais de convivència en els quals poder enfortir vincles i
crear-ne de nous.
Des del començament l’AEIRaval ha treballat conjuntament
amb tots els agents de l’entorn per tal de generar sinèrgies
i crear el màxim de valor compartit per a la comunitat.
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Equip

Silvia Bosch

Zahira Seleme

Eudald Basañaga

+Menuts

Menuts

Petits

Àlvar Senar

Sandra Gordillo

Albert de Bonis

Adrià Jurado

Mitjans

Grans

Pre-Joves

Joves

Lara Morcillo

Esther Gonyalons

Tatiana Marques

Aula Oberta

Aula Oberta

Suport Psicosocial Familiar

Ignasi Sagalés

Carla Pérez

Edgar Iglesias

Direcció

Coordinació Tècnica

Estratègia
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Junta directiva
Alícia Ros

Pau Martín

Carmen Bravo

Presidenta

Tresorer

Secretària

Anna Berenguer

Marcos Josa

Mercè Sànchez

Lourdes Drets

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Pedro Palomar

Javier Herrero

Àngel Canales

Javer Sedó

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Voluntariat i pràctiques

87

voluntaris i voluntàries

60%

noies

40%

Pedagogia
Educació Social

nois

27
12

Integració Social
Monitor de Lleure (estiu)

alumnes de pràctiques
centres de formació
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Projectes destacats 2015-16
Mirant al 20!

Durant el curs 2015-2016, l’AEIRaval ha desenvolupat un procés participatiu entre tots
els grups d’interès que es relacionen amb l’entitat per a construir entre totes i tots el
Pla Estratègic 2016-2020. Han participat infants, adolescents i joves, famílies, equip
educatiu, voluntariat i pràctiques, Serveis Socials, centres educatius, l’Administració
Pública i la comunitat.

Projecte PROMETEUS
La finalitat del Prometeus és transformar la
tendència del barri del Raval per tal que el
màxim nombre de joves arribin a cursar estudis
universitaris. El projecte treballa des de l’etapa
d’ESO amb joves i famílies als instituts, facilita que
els nois i noies accedeixen a beques econòmiques i
promou l’acompanyament durant els seus estudis.
Participen:
AEIRaval, El Periódico
El Raval, l’INS Milà i
Fontanals, l’INS Miquel
Tarradell, Districte de
Ciutat Vella, Consorci
d’Educació de Barcelona,
Institut Municipal
d’Educació de Barcelona,
l’UPF, UB, UAB i UPC.

Cicle Conscientia
El Cicle Conscientia promou la participació ciutadana
dels i les joves del Raval, a partir d’un seguit de
diàlegs amb experts en diferents matèries i la
elaboració i presentació a l’Ajuntament de propostes
de millora per al territori.

Diàlegs:
* Consciència educativa i axiològica - Dr. Miquel Martínez.
* Consciència personal i cultural - Dr. Joan Manuel Tresserras.
* Consciència social i comunitària - Javier Alegria.
* Consciència de la participació ciutadana - Itziar González.
* Consciència economia social i alternativa - Miren Etxezarreta.

Premi Kabua 2016: A dos caras
Adolescents i joves de l’AEIRaval
guanyen el primer premi del concurs de
curtmetratges Kabua: Joves per canviar
el món, amb una producció sobre el
bullying: A dos caras.
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Comunicació i sensibilització
Beneficiaris de la VIII Triatló Solidària
El passat 30 d’abril es va realitzar al barri del
Raval la VIII edició de la Triatló Indoor Solidària
organitzada per Lleuresport i Can Ricart en la qual
l’AEIRaval va ser l’entitat seleccionada per a rebre
els fons.

La prova consisteix en 25 minuts de
natació, 40 minuts de spining i 30
minuts de cursa a peu.

Amb l’ajuda dels voluntaris i voluntàries i gràcies a la
solidaritat dels organitzadors i participants, l’AEIRaval
va recaptar 6544 euros per al projecte Joves amb futur.

L’AEIRaval explicada pels seus protagonistes
Els adolescents de l’AEIRaval, amb l’ajuda
d’estudiants de la UPF, llancen un vídeo
de presentació de l’entitat, vista des de els
seus propis ulls.
El projecte s’ha portat a terme amb els
grups d’adolescents, que han format part
de tot el procés de realització i muntatge
del vídeo, i hi han intervingut des dels
educadors a noies i nois dels altres grups.
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Aparicions als mitjans

gencat.cat

BTV Notícies

Diari ARA

E-notícies UPF TVE 1
Social.cat
Revista Estris
Clica per a veure les notícies

Xerrades a universitats
Congreso Sociedad
Española de Pedagogía

INS Miquel Tarradell
Univ.Autònoma de Barcelona

Fundación Empieza
por Educar
Congreso Interuniversitario
Organizaciones Educativas
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Comptes
Pressupost 2017

ESE - CO

ESA - CO +
Joves amb Futur

250.OOO

116.5OO

Suport a Famílies

Estiu AEIRaval

30.OOO

68.OOO

Finançament 2016
DGAIA - ESA DGACC
26.876

Joves amb Futur

15.164

DGAIA - ESE

ProInfància

84.584

131.000
477.000
Ministerio (IRPF)
25.000

Fons propis

15.328

XCO
Ajuntament de Barcelona

73.045

Secretaria
Famílies
2.300

Varis,
donacions i
col·laboracions
103.703
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Èxits i reconeixements
2008
		

Premi Educació en el Lleure “Faig el que vull” 		
Fundació Lluís Carulla

2008

II Premi NAFENT al millor projecte d’intervenció
		
per a la convivència en l’entorn social dels joves
		
amb el projecte “Donem color a les persianes del
		Raval”

2010

Reconeixement de la iniciativa de cooperació 		
		
mútua entre un centre educatiu (AEIRaval) i una
		
empresa o entitat (Institut Politècnic Sant
		
Igansi-Sarrià) per potenciar la millora dels 		
		ensenyaments professionals.

2012

II Premi NAFENT al millor projecte d’ntervenció
		
per a la convivència en l’entorn social dels joves
		
amb el projecte “Donem color a les persianes del
		Raval”

2013
		

Premi Educació en el Lleure “Els racons dels petits
i la importància del joc en l’educació dels infants”
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Reptes de futur
Pla estratègic 2016-2020: construim
l’AEIRaval entre totes i tots.
Mirant al 20! ha estat un procés participatiu on tots
els grups d’interès de l’AEIRaval hem col·laborat per
a construir el Pla Estratègic 2016-2020, que guiarà
les passes d’aquesta entitat durant els propers anys.
Avui, el repte és que la implementació d’aques Pla
ideat per totes i tots compti amb la participació de
totes i tots per a fer-ho possible.

Treball amb famílies
La implicació de les famílies per a l’èxit educatiu
dels seus fills i filles és un dels principals reptes de
l’AEIRaval. Després de desenvolupar un Pla d’Atenció
a Famílies, estem preparats per a implementar el
nostre model propi per a aconseguir els objectius
desitjats.

Atenció a la discapacitat
Estem treballant en un Pla d’Atenció a la
Discapacitat, per tal d’aconseguir una major inclusió
dels infants i joves amb necessitats especials dins
dels projectes que es duen a terme des de l’AEIRaval.
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Agraïments i col·laboradors
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Entre tots hem fet AEIRaval aquest curs.
Tu també. Gràcies!

“L’educació és l’arma més poderosa que pots
utilitzar per a canviar el món”
												
Nelson Mandela

Rambla del Raval, 29 baixos 08001 Barcelona
93 442 65 34 aeiraval.org

