MEMÒRIA
ANUAL
2019

Lluitem per la igualtat
d'oportunitats.
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BARRI DEL RAVAL

DADES
DEMOGRÀFIQUES
Població
Barcelona: 1.620.343 hab.
Ciutat Vella: 102.138 hab.
Raval: 47.605 hab. (homes 25.609 i dones 21.996)
Superfície (hectàrees):
Barcelona: 10.135,3 ha
Ciutat Vella: 411,1 ha
Raval: 110,0 ha
Densitat de Població (Hab/hectàrea):
Barcelona: 590/ha
Ciutat Vella: 788/ha
Raval: 946/ha

Taxa de natalitat/ 1.000 habitants
Barcelona: 8,0
Ciutat Vella: 7,8
Raval: 9,3
Renda familiar disponible/hab.
Barcelona: 100
Ciutat Vella: 84,3
Raval: 71,2

02

L'AEIRaval

Qui som?
L'Associació Educativa Integral del Raval és una
entitat privada sense ànim de lucre que desenvolupa
programes d'intervenció socioeducativa dirigits a
nens i nenes, adolescents, joves i les seves famílies
del barri del Raval de Barcelona.
Ho fa treballant amb els col·lectius en situació de
més vulnerabilitat, amb dificultats per a la inclusió
plena en una societat que no genera les mateixes
oportunitats per a tots. El nostre context és
complex i constatem que sovint la vulnerabilitat
també s'hereta.

Missió
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
Convertir-se en un agent de canvi actiu 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.

04
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Els nostres valors

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

PROXIMITAT
Intervenim per i des de la comunitat
per a acompanyar a cada família en
els seus processos de manera
individualitzada i pròxima.

GESTIÓ DE LA
COMPLEXITAT
Treballem amb i per a les persones,
gestionant les diferències des de la
interdisciplinarietat.

INCLUSIÓ
Generem processos perquè les
persones tinguin oportunitats
en igualtat de condicions.

TRANSPARÈNCIA
Retornem la confiança que dipositeu
en nosaltres: som transparents en els
nostres projectes.
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Què fem?
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.
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.

Com ho fem?
Treballem

en

grups

petits

referenciats

per

educadors i educadores que ofereixen una atenció
individualitzada des d’una perspectiva integral i
holística, establint un pla de treball amb l’infant i en
la família en totes les seves dimensions: social,
emocional, acadèmica, de salut i psicològica.
Ho fem conjuntament amb totes i tots els serveis i
professionals que envolten les famílies i els seus
fills/es: centres educatius, serveis socials, psicòlegs,
treballadors socials, entre d’altres.
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EQUIP EDUCATIU

SILVIA BOSCH

SANDRA GORDILLO

ARANTXA ARIZMENDI

PAU NAVARRO

Grup +Menuts

Grup Menuts

Grup Petits

Grup Mitjans

(4-5 anys)

(6-7 anys)

(8-9 anys)
co.infantil@aeiraval.org

(3-4 anys)

primerainfancia@aeiraval.org

primerainfancia@aeiraval.org

primerainfancia@aeiraval.org

ZAHIRA SELEME

ARIADNA GÜELL

VICTOR FABREGAT

ÀLVAR SENAR

Grup Grans

Grup PreJoves

Grup Joves

Aula Oberta

(10-11 anys)
co.infantil@aeiraval.org

adolescents@aeiraval.org

(14-16 anys)

(+15 anys)

(12-13 anys)

adolescents@aeiraval.org

MIREIA MANUEL

JONATHAN MIGUEL

Aula Oberta

Casal Bòria

(+15 anys)

(6-11 anys)

aulaoberta@aeiraval.org

aulaoberta@aeiraval.org

campanyes@aeiraval.org
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TATIANA MARQUES

ESTEFANIA VALERO

PAULA MESTRE

MARIA INCERA

Servei de Suport
Psicosocial Familiar

Referent CPI

Logopeda

Suport Educatiu

proinfancia@aeiraval.org

pmestre.elipsi@gmail.com

auxiliareducatiu@aeiraval.org

psicologia@aeiraval.org

EQUIP TÈCNIC

ADRIÀ JURADO

EDGAR IGLESIAS

KATIA V. POZOS

ISABEL FORTES

Direcció

Referent
d'Estratègia

Gestió de Projectes i
Comunicació

estrategia@aeiraval.org

recursos@aeiraval.org

Gestió Comptable i
Administrativa

MARTA VILA

ANDREA LINDE

Tècnica d'Economia
i Màrqueting Social

Comunicació

direccio@aeiraval.org

coordinacio@aeiraval.org

comptabilitat@aeiraval.org

comunicacio2@aeiraval.org
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JUNTA DIRECTIVA

CARMEN BRAVO

MARCOS JOSA

ANNA BERENGUER

JUAN MARTIN

Presidenta

Vicepresident

Secretaria

Tresorer

BEATRIZ DEL
CASTILLO

ELENA DE LA CRUZ

SABINA FERRÉ

Vocal

Vocal

Mª DEL CARMEN
LLAURADÓ

Vocal

MERCÈ SÁNCHEZ

LOURDES DRETS

PABLO MARTIN

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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VOLUNTARIAT
Silvia León, voluntària de l'AEIRaval
des de fa 3 anys.

"A vegades ser voluntària
aporta més a un mateix que
als altres, sentir-se útil omple
de satisfacció a les persones"

119
86

dones

persones han
participat
durant el 2019

33

homes

Comptem amb el suport de voluntaris, voluntàries i
joves de pràctiques que ens ajuden dia rere dia a
continuar avançant dins de l'AEIRaval.
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ACCIÓ SOCIAL
Línies d'actuació
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
I L’ADOLESCÈNCIA
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 infant o jove d’una
manera única segons les seves necessitats.

JOVES AMB FUTUR
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.

IMPLICACIÓ FAMILIAR
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.

ESTIU A L'AEIRAVAL
Donem continuïtat als projectes socioeducatius
del curs amb ofertes de lleure educatiu i
acadèmiques durant les vacances escolars.
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ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I
L'ADOLESCÈNCIA
(3-16 anys)

PROJECTES
Centre Obert (3-16 anys)

"

El Centre Obert és un servei d’intervenció socioeducativa que treballa per a la
prevenció, detecció i atenció de situacions de vulnerabilitat social d’infants,
adolescents, joves i les seves famílies en un mateix territori.

"

Els Centres Oberts, segons la Llei 12/2007 del Parlament de Catalunya, estan
considerats serveis socials bàsics, i per tant, formen part de la Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública. Poden ser de titularitat de les administracions locals, o
d’entitats d’iniciativa social.

Dissenyem un projecte educatiu individualitzat per a cada infant, adolescent, jove,
incidint en totes les seves àrees de desenvolupament, segons les seves
necessitats i recursos.

Objectius

1

PREVENIR I INTERVENIR
EN LES SITUACIONS DE
RISC SOCIAL.

3

DETECTAR I INCIDIR
EN LES SITUACIONS
DE RISC.

2

POTENCIAR EL
DESENVOLUPAMENT
D’INFANTS I ADOLESCENTS.

4

INCREMENTAR LES
CAPACITATS DE LES
FAMÍLIES.

04
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PROJECTES
Grups per edat
+ MENUTS
3 - 4 anys

15 places
setmanals

PETITS
6 - 7 anys

15 places
setmanals

PREJOVES
12 - 13 anys

15 places
setmanals

MENUTS
4 - 5 anys

15 places
setmanals

MITJANS
8 - 9 anys

15 places
setmanals

GRANS
10 - 11 anys

15 places
setmanals

JOVES
14 - 16 anys

15 places
setmanals
14

UNA TARDA A L'AEIRaval

Acollida i berenar

Hàbits d' higiene
i alimentació saludable

17:30 h

Espai d'estudi

Reforç de competències
acadèmiques i adquisició
d’hàbits de treball

18:25 h

Activitat educativa
i/o esportiva

Dinamització del referent

19:20 h

Avaluació

Espai emocional

19:30 h

Acomiadament

Avaluació
educatiu

17 h

de

l'equip
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PROJECTES
Casal Bòria
Casal Bòria pretén ser un complement dels serveis de centre obert de l’AEIRaval amb
el que desenvolupar una acció educativa integral en un ambient de lleure educatiu
que permeti contribuir al creixement dels infants des d'una vessant integral
(personal, emocional i en grup), així com a la fonamentació d'una base sòlida per a
que tinguin capacitat en la resolució de problemes d'una manera autònoma.
Concretament, es generen processos d'inclusió socioeducativa amb 18 infants de 6 a
12 anys oferint-los activitats de suport i de lleure educatiu per a la construcció de la
seva identitat i vetllant per a la promoció de la millora de vida dels infants. Sempre,
adaptant la intervenció socioeducativa a l’etapa evolutiva de cada infant, orientada
tant a l’apoderament dels infants i les seves famílies, així com de la comunitat.
L’entitat ha apostat, i ha dedicat esforços per a apropar-se, per a adaptar-se a la
realitat canviant, modificant els seus objectius i mode d’intervenció a les necessitats
latents del barri i de la seva ciutadania.

Funciona:
4 tardes per setmana.
2
grups
diferenciats
(dues tardes per grup).
Horari d'atenció directa
de 17 a 19:30 h.

Què ens
fa únics?

CASAL BÒRIA

A) 6 - 9 anys

9 places
setmanals

B) 10 - 12 anys
9 places
setmanals

Atenció personalitzada.
Creació, enfortiment i vincles socioafectius.
Potenciem la família i aportem a la millora
del nostre Barri.
Apostem per l'èxit educatiu i l'aprenentatge
al llarg de la vida.
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JOVES AMB
FUTUR
(16-18 anys)

PROJECTES
Centre Obert (16-18 anys)
Espai Socio Acadèmic Aula Oberta
L'Espai Socio Acadèmic Aula Oberta és un servei de Centre Obert de la zona Raval
Sud que gestiona l'Associació Educativa Integral del Raval (en endavant, AEIRaval),
adreçat a 40 joves de 16 a 18 anys en risc d'exclusió social.
S'orienta a la generació de processos d'inclusió -educativa i social- , des d'un
acompanyament integral i individualitzat, i des de l’eina del treball en xarxa. El marc
d’intervenció per a l’acompanyament socioeducatiu permet que els i les joves
generin processos d’aprenentatge personal, social i educatiu, promovent així el seu
propi èxit educatiu.
En l’actualitat, l'Espai es contextualitza des del punt de vista teòric i es desenvolupa
des del punt de vista pràctic, a partir d’un principi d’inclusió socioeducativa, els
processos de treball que es generen amb els i les joves contemplen i combinen una
dimensió socioeducativa. Així, s’ofereixen oportunitats per a la igualtat social i
equitat educativa, en un context on sovint els i les joves acaben assumint l’estereotip
de la majoria social que assenyala que ser del Raval suposa des del punt de vista
acadèmic i social, un seguit de condicions que s’allunyen de les seves expectatives
d’èxit i projecte vital.
L'Espai compta amb un nodrit grup de voluntàries i voluntaris, amb perfils
competencials especialitzats en diferents matèries (principalment, física, química,
humanitats, català, anglès i economia) que possibilita un tipus d'acompanyament
més acurat als i les joves i, per tant, una resposta més efectiva a les seves necessitats.
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PROJECTES
Aquesta visió integral es materialitza en 3 àrees d’acció que articulen la intervenció:
L’àrea de suport acadèmic, orientada a oferir eines i suport per a l’aprenentatge i
millora del procés acadèmic.
L’àrea d’èxit educatiu, adreçada a generar accions que des de la suma i la
complementarietat amb l’àmbit escolar i comunitari, contribueixin a un major èxit
educatiu dels i les joves.
L’àrea de salut i esport, orientada a promoure una visió integral i preventiva
de la salut. En aquest àmbit, s’ofereix també un Servei de Suport Psicosocial per
als i les joves i les seves famílies. Es dona resposta així a aspectes de tipus
personal, psicològic, social i familiar que, des de l'equip educatiu, es valora que
s'han de treballar.
'
25%

Principis
pedagògics

'
25%

Prinpici
d'equitat

Aprenentatge
actiu

Aprenentatge
significatiu

Aprenentatge
dialògic
'
25%

'
25%
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ALTRES PROJECTES
MODUM: mentoria per a l'èxit educatiu
Què és Modum?
Projecte de mentoria socioeducativa “un a un”, dirigit a joves del Raval i Poble Sec que
es troben en situació de vulnerabilitat i de desorientació vital o educativa.

Què és la mentoria?
Eina d’intervenció social que promou la relació entre persones voluntàries que
s’ofereixen per a donar suport individual a altres que es troben en especial situació
de vulnerabilitat.

Per què és necessària?
Per a donar resposta a les mancances a nivell educatiu i al fracàs acadèmic que
acumulen molts joves i adolescents, que no compten amb una persona de referència
amb qui parlar de manera relaxada: algú que els escolti, motivi i orienti.

Fases del projecte

Objectiu: Aconseguir
l'èxit educatiu i/o la
inserció laboral
dels/les joves.

25

joves atesos
durant el 2019
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IMPLICACIÓ
FAMILIAR

SERVEI DE SUPORT
PSICOSOCIAL I FAMILIAR
El servei es defineix com un espai clínic no tradicional. És un recurs de suport
psicosocial a nivell individual i familiar. Oferim un acompanyament i atenció a nivell
integral: Psicològica, Social i Afectiva.
S'adreça a infants, adolescents i les seves famílies amb l'objectiu de:
Detectar, Reduir o Prevenir situacions de risc social i personal.
Millorar la qualitat de vida.
Augmentar les possibilitats d'integració social.

Familiars
atesos

28

Infants i
adolescents
atesos

30

Els objectius específics del SSPF són:
Acompanyar als infants i adolescents per un ple desenvolupament personal, i per
potenciar relacions positvesamb el seu entorn (grups d'iguals i families).
Informar, orientar i oferir atenció psicosocial a les famílies dels infants i
adolescents.
Al SSPF treballem en l'àmbit de famílies a diferents nivells:

01

A nivell individual

02

A nivell familiar

03

A nivell grupal
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DADES
D'INTERÈS
Hi ha 182 infants i joves atesos

77% viuen
al Raval

41%

nenes

23%

59%

nens

un altre
barri

coordinació amb

80%
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en seguiment pels
serveis socials bàsics

centres educatius de
primària i secundària

20%
en seguiment pels
EAIA (serveis socials
especialitzats en
atenció a la infància)

55

99
18

voluntaris/es

estudiants
en pràctiques

Infants en llista
d'espera
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ESTIU A
L'AEIRaval

INFANTS I JOVES 90 PLACES

COLÒNIES
Primera Infància - 3 dies
Infància - 5 dies
Adolescents - 7 dies

CASAL
3 setmanes
31h per setmana
3 àpats diaris

CASAL D'ESTUDI
Aula Oberta
Juliol i darrera setmana
d'Agost

25
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TREBALL EN
XARXA
Per l'AEIRaval és molt important mantenir-nos en contacte permanent amb la
comunitat, crear una gran xarxa on totes les entitats ens donem suport unes
amb les altres i generar espais de convivència en els quals poder enfortir vincles i
crear de nous.
Des del començament AEIRaval ha treballat conjuntament amb tots els agents
de l'entorn per a generar sinèrgies i crear el màxim de valor compartit per a
la comunitat.

COMUNITAT

CENTRE EDUCATIU
SERVEIS SOCIALS
CENTRE OBERT

FAMÍLIA

INFANT
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REPTES DE
FUTUR

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020:
CONSTRUIM L'AEIRAVAL
ENTRE TOTS I TOTES
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
els passos d'aquesta entitat durant els pròxims anys.
Avui, el repte és que la implementació d'aquest pla ideat per totes i tots compti
amb la participació de totes i tots per a fer-ho possible.

ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT
Estem treballant en un Pla d'Atenció a la Discapacitat, per a aconseguir una major
inclusió dels infants i joves amb necessitats especials dins dels projectes que es
duen a terme des de l'AEIRaval.

TREBALL AMB LES FAMÍLIES
La implicació de les famílies per a l'èxit educatiu dels seus fills i filles és un dels
nostres principals reptes.
Després de desenvolupar un Pla d'Atenció a Famílies, estem preparats per a
implementar el nostre model propi per a aconseguir els objectius desitjats.
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ÈXITS I RECONEIXEMENTS
2008
“FAIG EL QUE VULL”
La Fundació Lluís Carulla otorga el Premi Educació en el Lleure

2008
“DONEM COLOR A LES PERSIANES DEL RAVAL”
Segon Premi NAFENT al millor projecte d’intervenció per a la convivència en
l’entorn social dels joves.

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
“DONEM COLOR A LES PERSIANES DEL RAVAL”
Segon Premi NAFENT al millor projecte d’intervenció per a la convivència en
l’entorn social dels joves.

2012
RECONEIXEMENTS CECOT'12
La Fundació Institut Industrial i Comercial atorga el Reconeixement al Progrés
Empresarial a l'Associació Educativa Integral del Raval com a Entitat Integradora

2013
“ELS RACONS DELS PETITS I LA IMPORTÀNCIA DEL JOC EN
L’EDUCACIÓ DELS INFANTS”
Premi Educació en el Lleure

2016
"A DOS CARAS"
Primer Premi en el Concurs Kabua 2016 “Joves per Canviar el Món”

2017
RAVAL AUDIOVISUAL
La Fundació Lluís Carulla otorga el Premi d'Educació en el Lleure

2018
PROJECTE PROMETEUS
Premi Barcelona Innovació Educativa
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COL·LABORADORS
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A vegades, sentim que el que fem és tan sols una
gota en la mar, però la mar seria menys, si li faltés
una gota
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)

Rambla del Raval, 29
08001 Barcelona
Tel. 93 442 65 34
info@aeiraval.org
www.aeiraval.org

Entre tots hem fet
l'AEIRaval aquest curs.
Tú també. Gràcies!

