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OBJECTIU1:MILLORA DE L’ÈXIT ESCOLAR
ACTIVITAT DESCRIPCIÓ PARTICIPANTS

REDES Espai de reforç escolar centrat en les competències bàsiques. Atén, en grups organitzats per edats i 
matèries, infants i joves entre 10-16 anys

14

ESPLAIA’T Espai de trobada de xiquets/es; reforç educatiu, de lleure i participació en les activitats de la ciutat 65
REFORÇ ESCOLAR CREU ROJA Espai de reforç escolar amb grups procedents de l’educació primària dels centres de Remolins i La 

Mercè. Treball basat en el seguiment escolar entitat-centre
18

CENTRE OBERT S. FRANCESC Espai de millora de l'aprenentatge de l'anglès per alumnes de cicle superior de primària i 1r i 2n 
ESO

40

AULA OBERTA TIC Espai facilitador de noves tecnologies per al reforç escolar 6
REFORÇ ESCOLA REMOLINS Espai de reforç de matemàtiques a alumnat de 6è de primària per assolir les competències 

bàsiques
10

TALLERS ESTUDI ASSISTIT Estudi assistit a l'escola Daniel Mangrané i l'institut Joaquim Bau, espai per adquirir hàbits d'estudi i 
organització, així com a suport a les tasques d'aprenentatge

20

TREBALL EN CCBB (APS) classes de petit grup, una o dues persones, on es treballa individualment l'aprenentatge de les 
competències bàsiques de matemàtiques

9

DINAMITZACIÓ PATIS (APS)
TOTAL BENEFICIARIS OBJECTIU 1: 182 XIQUETS/ES I JOVES.
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OBJECTIU 2: IGUALTAT D’OPORTUNITATS
ACTIVITAT DESCRIPCIÓ PARTICIPANTS

COLÒNIES ESTIU Experiència de sortida conjunta i en casa de colònies, entre els participants de l’Esplaia’t i els del 
Centre Obert. Estada a Prat de Comte, durat tres dies i 2 nits. Activitats d'excursionisme i lúdiques. 
Coneixement de l'entorn natural

38

CAMPUS I ESPLAI ESTIU Realització d’activitats d’estiu per a garantir la participació d’infants i joves en l’oferta d’activitats de 
lleure durant l’estiu. Han participat 5 campus i 2 esplais/casals. Amb períodes de 15 dies o 1 mes

141

FUTBOL NET  Instrument de desenvolupament humà i de cohesió social mitjançant la pràctica de l’esport. S’ha 
dut a terme dos dies a la setmana, a través de tres monitors/es amb experiència en l’àmbit social i 
de l’esport on han treballat la prevenció de la violència a través de l’esport.

25

TOTAL BENEFICIARIS OBJECTIU 2: 204  XIQUETS/ES I JOVES.
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OBJECTIU 3: IMPLICACIÓ FAMILIAR PROCÉS EDUCATIU
ACTIVITAT DESCRIPCIÓ PARTICIPANTS

CRÈIXER EN FAMÍLIA Coordinació entre les diferents entitats i recursos que treballen amb família per a organitzar 3 tallers 
de Créixer en família: un per a famílies amb fills/es de 0 a 3. al mes d'abril i novembre. Un altre 
famílies de 6 a 13, mes de maig i juny. un altre; de 12 a 16, mes d'abril i maig

35 famílies

MENJADOR INFANTIL ESTIU Organització d’un menjador infantil el mes de juliol vinculat a un esplai 65
CAMPANYES DE RECOLLIDA 
D'ALIMENTS I MAT. ESCOLAR

Organitzar i Coordinar dues recollides d'aliments i una de material escolar per a distribuir entre les 
dues entitats que realitzen aquesta tasca i totes les escoles. Maig, setembre i novembre

825 famílies

TALLER DE FAMÍLIES Espai de relació de mares, dins de l'horari escolar de tarda, les dones participen en tallers de 
llengua, tallers de conversa. A la vegada s'ofereix a les escoles i les famílies l'acompanyament

45 mares

VINCLES Projecte que promociona la participació dels iaios i iaies per a portar a terme contacontes  a 
Educació Infantil de les escoles de Tortosa

1134

ASECG Acció SocioEducativa amb 
la Comunitat Gitana 

Acció per a promoure l’escolarització i promoció a estudis post-obligatoris de l’alumnat de la 
comunitat gitana. Un grup de professionals i una monitora escolar gitana, fan un seguiment i 
acompanyament d'alumnes gitanos seleccionats prèviament

17
9 famílies

TANDEM APS per a l’alumnat del CFGS d’Integració Social i del Grau de Magisteri amb alumnat de 5è i 6è de 
primària de totes les escoles de Tortosa

92

DIA A DIA Espai de trobada de dones joves amb necessitats bàsiques d’habilitats socials. Un dia la setmana 
es reuneix el grup amb diferents professionals per establir un espai d'aprenentatge i diàleg

15 famílies

ARCE Espai de trobada, intercanvi i d’autoajuda entre persones aturades per tal de promoure 
l’autoocupació. 

30 famílies

TOTAL BENEFICIARIS OBJECTIU 3: 914 FAMÍLIES, 45 DONES 1.243  XIQUETS/ES I JOVES.
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OBJECTIU 4: MILLORAR L’EFICÀCIA I L’EFICIÈNCIA DEL TREBALL CONJUNT I 
COORDINAT ENTRE ELS AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE

ACTIVITAT PARTICIPANTS SESSIONS
COMISSIÓ MILLORA ÈXIT ESCOLAR Atzavara, Creu Roja,  Esplai Blanquerna, Centre Obert Sant Francesc, Dept. 

Ensenyament de la Generalitat (LIC, CRP), Dept. d'Acció Social i Unitat 
d'Ensenyament de Ajuntament de Tortosa, Centres Educatius

16

COMISSIÓ IGUALTAT D’OPORTUNITATS CEE Sant Jordi, Esplai Blanquerna, Dept. Ensenyament de la 
Generalitat(EAP), Dep. d'Acció Social de l'Ajuntament de Tortosa, 
Tortosasport, ACISI

12

COMISSIÓ FAMÍLIA CRAE Coll de l'Alba, Dept. d'Ensenyament de la Generalitat (EAP), 
Ajuntament de Tortosa (Dept. d'Acció Social, Ensenyament, Promoció 
Econòmica, i la Unitat de Diversitat Cultural) Creu Roja, Càritas, BIDA, ACISI, 
Amics i Amigues de la Unesco

18

COMISSIÓ VOLUNTARIAT Dept. d'Ensenyament de la Generalitat (EAP), Ajuntament de Tortosa (Dept. 
Acció Social i Ensenyament), ACISI, Esplai Blanquerna

13

COMISSIÓ OPERATIVA ACISI, Atzavara, Creu Roja, Càritas, Esplai Blanquerna, Dept. Ensenyament 
de la Generalitat (LIC), Ajuntament de Tortosa (ASP).

12

PLENARIS Tots els esmentats anteriorment i altres representants d’institucions, entitats, 
administració, ciutadania...

7

APLICATIU INF. GESTIÓ AJUTS Ajuntament, Càritas i Creu Roja
TOTAL BENEFICIARIS OBJECTIU 4: 2.588 PERSONES
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BENEFICIARIS I PERSONES PARTICIPANTS

BENEFICIARIS 
PREVISTOS

BENEFICIARIS 
REALS

PERSONES 
CONTRACTADES

HORES TOTALS 
DEDICADES PER LES 

PERSONES 
CONTRACTADES

VOLUNTARIS
HORES TOTALS 
DEDICADES PER 
LES PERSONES 
VOLUNTÀRIES

1.375 2.588 23 1.968 84 1.735
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RESULTATS GENERALS ASSOLITS

Resultats Objectiu 1: s’ha millorat en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics dels infants i joves participants, s’ha potenciat la integració 
escolar.  

Resultats Objectiu 2: s’han ofert activitats garantint l’accés i la igualtat d’oportunitats, s’han potenciat espais de convivència intercultural i de 
compromís cívic millorant les relacions entre infants, joves i famílies. Des del projecte s’ha facilitat l’accés a activitats extraescolars 
normalitzades per part d’infants i joves en risc social. 

Resultats Objectiu 3: s’han facilitat eines per tal de disminuir desigualtat socials entre les famílies participants. Al mateix temps s’ha potenciat 
la cobertura de necessitats bàsiques per a aquestes famílies. 

Resultats Objectiu 4: . El treball en xarxa interdisciplinari des de diferents entitats i administracions ha possibilitat una nova forma de relació 
interprofessional, que ha esdevingut potenciador i multiplicador de l’impacte de les actuacions del projecte, s’han optimitzat recursos humans i 
econòmics, millorant en eficàcia i eficiència. S’ha establert un model de voluntariat actiu a partir de la participació ciutadana, augmentant el 
número d’activitats ofertades i el número de participants.  
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ALGUNES CONSIDERACIONS FINALS
• Canvi de paradigma en la relació entre les administracions i les diferents entitats participants, passant d’un model mercantilista en la 

prestació de serveis a un model de col·laboració.

• La creació d’espais de relació i confiança entre els diferents actors del projecte, potenciant el treball en xarxa interdisciplinari i  la relació 
professional entre tècnics i tècniques de diferents àmbits.

• S’ha posat encara més en valor el treball de les diferents entitats participants, al mateix temps s’han integrat les accions realitzades des 
de les entitats en el conjunt del programa fent-lo més visible per a la ciutat.

• S’han compartit recursos materials, humans, i diferents espais entre els participants en el projecte.

• S’ha potenciat i apostat per l’utilització activa de les noves tecnologies, facilitant espais virtuals per compartir la informació, a partir de la 
creació d’un espai comú (GOOGLE DRIVE) on els diferents professionals estan informats i participen des de diferents intensitats.

• Aquest ha estat el primer any d'aquest programa, i la valoració que fem de la coordinació i treball conjunt que s'ha generat entre 
administracions i entitats, entre recursos públics i privats, ha estat molt intensa i satisfactòria. Entenem que és la base per a un treball 
real en xarxa, no pas tan sol un treball de compartir informació sinó d’analitzar i diagnosticar conjuntament la realitat que ens envolta i 
definir accions conjuntes per millorar o transformar aquesta realitat.

• Hi ha diferent intensitats de relació amb les entitats i l'administració. Hi ha entitats que són la base del treball conjunt, com Càritas, 
Esplai Blanquerna, Atzavara, Creu Roja i ACISI, així com dues administracions, l'Ajuntament de Tortosa i el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat. Ara bé, hi ha un treball amb altres entitats (esportives, culturals)  i Departaments de la Generalitat 
( com Salut), així com les universitats (URV i UNED) amb qui estem generant espais de relació, creant la confiança i primeres accions 
conjuntes. 

• Cal destacar, que part d'aquest treball ha estat possible gràcies a l'espai de relació que s'havia generat pel treball metodològic del 
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de la Fundació de l'Obra Social de la Caixa, a càrrec d'ACISI, amb la creació de l'Espai 
Tècnic de Relació.


