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PROJECTE ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BABAR
L'Associació Esportiva Babar és una entitat esportiva que participa de la vida social del barri de
Verdum-Roquetes dinamitzant equips de diverses categories que juguen a Futbol Sala i
Bàsquet. L'acció social posa l'èmfasi en la relació amb els infants i en l'esport coma eina
educativa i socialitzadora. Aquest aspecte és fonamental tenint en compte les característiques
especials de la població a qui s'atén: infants i joves amb mancances sòcio-educatives que es
troben en situació de risc social.
El futbol sala, el Bàsquet i la competició són un mitjà alternatiu per la formació,
relació personal i associativa; un mitjà de socialització pels infants i joves del barri.
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CENTRE OBERT
Espai d'atenció diària a nens/es entre els 4 i els 16 anys provinents de famílies en situació vulnerable o
de risc social. S'ofereix un programa global a l'infant per potenciar les seves capacitats i el seu
creixement integral, amb reforç escolar, lleure educatiu, esport, tallers específics, valors... amb
l'objectiu de cobrir la franja no escolar i tractar de compensar els dèficits de l'entorn. Des de la relació
educativa els nens/es juguen, experimenten i aprenen a ser els protagonistes del seu espai lúdic.

LUDOTECA “JUGAR I LLEGIR”
Projecte adreçat a infants entre els 4 i els 7 anys. La Ludoteca és un espai de joc tutoritzat amb
materials i estímuls per a desenvolupar la imaginació i la creativitat i promoure la convivència entre
els nens/es. A la vegada s'incideix en la motivació de la lectura mitjançant un programa d'activitats al
voltant dels contes.

LUDOTECA PETITA INFÀNCIA A ROQUETES
Espai de joc acompanyat adreçat a infants d'entre 4 i 9 anys on es realitzen activitats i accions de
suport, d'estimulació i d'aprenentatge per a infants en risc social al barri de Roquetes.

ACOMPANYAMENT A ADOLESCENTS I JOVES
Suport i acompanyament als adolescents i joves del barri realitzant diverses activitats educatives de
seguiment formatiu i lúdic.

PROGRAMA D'ATENCIÓ A FAMÍLIES
Espai de suport a les famílies. Es realitzen acompanyaments individualitzats i intervencions a nivell
grupal.
Es dur a terme un grup de mares per treballar les habilitats parentals i enfortir els vincles familiars.
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Projecte emmarcat dins el període de les vacances d'estiu que consisteix en oferir als infants i
joves que, per diverses situacions queden desatesos.
Les activitats de lleure són una alternativa lúdica i educativa que engloba diferents activitats
durant l'estiu:
G Casals amb menjador al juliol i agost.
G Colònies per petita infància.
G Colònies per infants.
G Campaments per adolescents i joves.
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PROJECTE FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
El projecte desenvolupa iniciatives i propostes de formació dirigides a joves en situacions de
vulnerabilitat social i baixa ocupabilitat. Aquestes accions van encaminades a realitzar
processos formatius que els capacitin per a una futura inserció laboral i es realitzen a partir
d'un acompanyament al voltant del projecte professional de cada jove.
La millora de l'ocupabilitat i de la seva inserció laboral es dóna al llarg d'un itinerari que
inclou diverses accions formatives:
G Formació en taller sòcioproductiu de processos de manipulació i distribució.
G Formació en taller sòcioproductiu tèxtil. Amb productes amARTE.
G Formació en competències sòcio-laborals.
G Formació i acompanyament en Cultura general i en Graduat en Educació Secundària
(GES).

PUNT OMNIA
Projecte creat per garantir l'accés a les tecnologies de la comunicació a les poblacions de
barris amb menys recursos.
L'actuació es centra en tres línies bàsiques: l'ús comunitari de la sala tecnològica (tant a nivell
individual com d'associacions), la inserció sòciolaboral i la formació.
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LLAR ACOLLIDA TEMPORAL “LA RECTORIA”
Promoció d'un allotjament temporal per persones excarcerades en situació
d'exclusió social, que no disposen de suport familiar o xarxa relacional. La
finalitat és possibilitar processos d'inclusió social.

DINAMITZACIÓ SOCIOESPORTIVA A CP JOVES I
CP QUATRE CAMINS
La finalitat de la intervenció és acompanyar, des de la vinculació significativa,
als processos vitals de persones preses. L'eina educativa és l'esport i la
dinamització social i cultural.
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