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Presentació de l’entitat: Associació Esportiva BABAR 
 

L’Associació Esportiva Babar és una entitat esportiva, també vinculada com a projecte 

esportiu a la Fundació Pare Manel. Ambdues, desenvolupen una tasca social i 

educativa a la zona de Verdum - Roquetes, Barcelona, des de fa més de 30 anys. 

Fundada l’any 1985 amb la finalitat d’atendre les necessitats dels joves en risc 

d’exclusió social. Participa a la vida social del districte de Nou Barris, en especial en els 

barris de Verdum, Roquetes, Guineueta, Canyelles, Prosperitat i Trinitat Nova, 

promovent l’esport, futbol sala i bàsquet com a font d’integració. 

Col·labora activament a l’historia del barri implicant una millora de qualitat de vida 

dels seus veïns. 

Així, la nostra acció educativa té com a finalitat principal la de transformar l’ambient 

personal i social en el que es desenvolupen els infants i joves mitjançant una 

metodologia basada en la pràctica de l’esport. 
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Principals objectius 
 

L’objecte principal de l’ Associació Esportiva Babar és el d’atendre i acompanyar, promoure, 

impulsar i realitzar i accions d’acció social que es centrin principalment en els àmbits de la 

intervenció amb la infància i joventut mitjançant l’esport. 

OBJECTIUS EDUCATIUS 

 Prevenció de situacions de risc social. 

 Atendre les necessitats en infants i joves. 

 Acompanyar en el procés de desenvolupament i creixement educatiu. 

 Facilitar l’ integració i cohesió de famílies al barri. 

 Promoure la pràctica esportiva. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Fomentar l’associació d’infants i joves. 

 Fomentar espais de relació i participació en tasques i activitats de la fundació. 

 Proporcionar habilitats personals i socials. 

 Educar en valors; treball en equip, respecte, solidaritat, amistat, creativitat, 

responsabilitat, igualtat i diversitat cultural. 

 Potenciar hàbits de puntualitat, d’higiene personal i de respecte a l’entorn. 

 Afavorir la cohesió grupal dels equips.   
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Població i àmbit a qui  va destinat 
 

A causa de la ubicació on desenvolupem les activitats, el focus principal del nostre 

projecte són infants i joves dels barris de Verdum i Roquetes. Donada la proximitat 

amb els barris voltants i la manca d’alternatives en aquesta zona, també provenen dels 

barris de Guineueta, Canyelles, Prosperitat i Trinitat Nova. A vegades, extensible a Nou 

Barris o Santa Coloma. 

Donades les característiques socioeconòmiques del barri, ens trobem amb un nombre 

considerable de famílies que pateixen algun tipus de dificultat. Cadascuna de les 

famílies ateses, tenen una situació diferent, ja que això depèn de l’entorn social, 

econòmic i familiar del cada nen/a. Per tant, a l’hora de treballar amb aquests infants 

hem de tenir en compte la diversitat de problemàtiques que atenem: manca 

d’integració en els centres escolars, desorganització familiar, dificultats en les relacions 

pares/fills, etc. 

Malgrat tenir una atenció especialitzada cap al col·lectiu d’infants més vulnerable, 

vetllem per ser un centre esportiu inclusiu, que doni cabuda a tots els perfils d’infància 

que vulguin participar. 
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Nombre de participants: 

CATEGORIA EQUIPS EDATS 
PARTICIPANTS 

200 aprox. 

Sènior Femení 1 (FCF) + 16 10-12 

Juvenil 1 (FCF) 16 a 18 10-12 

Cadet 1 (FCF) 14 a 15 10-12 

Infantil 2 (1 FCF i 1 CEEB) 12 a 13 20-24 

Aleví 4 (1 FCF i 3 CEEB) 10 a 11 40-48 

Aleví Bàsquet 1 (CEEB) 9 a 11 10-12 

Benjamí Bàsquet 1 (CEEB) 6 a 7 10-12 

Benjamí 2 (1 FCF i 1 CEEB) 8 a 9 20-24 

Menuts 3 (CEEB) 6 a 7 30-36 

Menudets 1 (CEEB) 6 a 7 10-12 

 
 
 

Recursos per a desenvolupar el projecte 
 

Infraestructures 

Actualment, desenvolupem les nostres activitats en diverses pistes: 

5 pistes de joc a escoles/instituts. Règim de cessió d’espai. 

 Escola Aiguamarina   

 Escola Antaviana 

 Escola Turó de Roquetes 

  IES Guineueta 

 IES Turó Roquetes (Nou espai, trasllat CEM Guineueta) 
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Recursos humans 

o Coordinadors (FCF I CEEB): 2 

o Coordinador de projecte: 1 

 

o Voluntaris: Tenim la sort de comptar amb molta gent disposada a col·laborar, 

coneixedora de la tasca social, sigui en moments puntuals, o com a tota la 

temporada: 5- 10 aprox. 

o Delegats: 17 

o Entrenadors: 17 

o Serveis mèdics (fisioterapeuta i recuperador/preventiu): 2 

o Encarregat ruta muntanya: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Nou Barris 
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Programa d'Acompanyament escolar i pràctica esportiva 

Aquest programa socioeducatiu ofereix que els infants i adolescents puguin rebre suport i 

acompanyament en l’elaboració de les seves tasques diàries escolars on també treballem 

hàbits, ordre i organització d'aquest temps d'estudi. Des de la pràctica esportiva extraescolar, 

identifiquem i detectem necessitats de suport escolar entre els participants del projecte 

esportiu; aprofitant que aquesta activitat es fa en instal·lacions escolars, s’ofereix un espai de 

suport i acompanyament a les tasques escolars que es fan fóra de l’horari lectiu. 

Aquest acompanyament escolar l’entenem, de forma irrenunciable, des d’una perspectiva de 

treball en xarxa amb els agents educatius de l’infant o adolescent per tal de millorar la qualitat 

de la intervenció que volem dur a terme.  

Objectius generals 

Els objectius que ens plantegem en aquest programa socioeducatiu són:  

 Realitzar les tasques escolars amb l’acompanyament d’una persona adulta.  

 Disposar un espai adequat per a fer les tasques.  

 Enfortir habilitats i coneixements bàsics del currículum escolar.  

 Resoldre dubtes que sorgeixen en les diferents etapes escolars.  

 Gaudir d’una oferta lúdic-educativa diversificada i adaptada a cada infant/adolescent. 

Continguts que es treballen 

Durant l’espai d’acompanyament escolar identifiquem dues maneres de treballar el contingut. 

Per una banda; a través dels deures escolars que els mateixos infants presenten, i, per l’altra, 

enfortint els coneixements i habilitats bàsiques.  

Pel que fa a l’ACOMPANYAMENT ALS DEURES ESCOLARS:  

 Proporcionar un suport individualitzat a l’infant/adolescent.  

 Responsabilitzar-se en l’organització de les seves tasques.  

 Afavorir la utilització de l’agenda com a eina organitzativa.  

 Utilitzar l’espai per a resoldre dubtes sobre les matèries que treballen. 

Pel que fa a l’ENFORTIMENT DELS CONEIXEMENTS I HABILITATS:  

 Prendre consciència dels punts forts i punts febles de cada infant o adolescent.  

 Potenciar tècniques d’estudi que li siguin útils pel seu aprenentatge.  

 Reforçar la seva autonomia.  

 Treballar continguts escolars des d’una perspectiva més vivencial. 
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Persones destinatàries 

Aquest programa socioeducatiu va dirigit a tots els infants i adolescents entre els 6 i 16 anys 

membres de l'Associació Esportiva Babar, és a dir, comprèn tota l'etapa de primària i la 

secundària. És una línia de treball important on es reforça el procés d’aprenentatge escolar, 

afavorint la integració a l’etapa escolar, generant una afecció i motivació per l’aprenentatge i 

prevenint l’absentisme.  

Metodologia 

L’espai d’acompanyament escolar es realitza a la tarda, durant l’entrenament dels equips de 

futbol, entre es 16:30h fins les 19:30h. Durant aquesta estona es fa el reforç escolar i es 

berena. La durada és flexible en funció de les necessitats i edat de l’infant o adolescent. 

Entenem aquest acompanyament estretament coordinat amb l'acció que es desenvolupa al 

Centre Obert Muntanyés (dispositiu amb el que es comparteixen bona part dels infants i 

adolescents) i estretament lligat el treball que es realitza des dels centres educatius (escoles i 

instituts) i altres agents educatius (EAP, CSMIJ, EIPI, USEE, UEC etc.) per tal de donar una 

resposta integral i completa a les necessitats de cada infant. D’aquesta manera, ens permet 

treballar coordinadament per a poder arribar a acords i estratègies que beneficiïn la situació 

de l’infant. Per tal d’avaluar la feina feta dins el programa d’acompanyament escolar, es 

disposa d'un aplicatiu en el que deixem registre del moment acadèmic de cada 

infant/adolescent. Aquest aplicatiu ens permet fer un informe que no només especifica els 

coneixements escolars assolits durant aquest curs, sinó que ens ajuda a veure l’evolució 

personal de cada un dels infants i adolescents. Tanmateix, l’equip educatiu també fa ús d’una 

fitxa de seguiment per tal de recollir les evidències diàries dels infants entorn al seu procés 

d’aprenentatge. L’equip educatiu referent de l’espai, guia a totes les persones que hi 

participen (voluntariat, estudiants en pràctiques i estudiants en ApS) tot dotant d’eines i 

recursos pel bon funcionament de l’espai. Per tal d’avaluar la tasca que es realitza, es celebren 

dues reunions anuals, tot i que en acabar la sessió es fa un petit feedback de com ha anat. La 

funció d'aquestes persones (voluntariat, estudiants en pràctiques i estudiants en ApS) que 

participen i acompanyen aquest programa socioeducatiu és:  

 Oferir suport acadèmic individualitzat als infants i adolescents que participen en 

l’acompanyament escolar a través del seu coneixement.  

 Participar de les sessions incorporant una perspectiva lúdica (jocs). 

També es fa entrega d'un manual de bones pràctiques que recull com s'hauria de participar 

dins d'aquest programa socioeducatiu.  

Metodologia específica dels grups de primària 

Tots els grups de primària, des de 1r a 6è, fan acompanyament escolar dos dies a la setmana, 

amb la característica que cicle inicial un dels dies ho fa des d’una vessant més lúdica dins del 

Projecte d’acompanyament lúdic-educatiu.  

http://wikinfancia.paremanel.org/Manual_de_bones_pr%C3%A0ctiques_dins_l%27Acompanyament_Escolar
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L’horari de l’acompanyament escolar és de 16.30h a 19:30h i es divideix de la següent forma 

pels infants de primària:  

Hores  Activitats  

16:30h fins a les 

17h  
És el moment d’arribada dels infants i tenen una estona de temps lliure.  

17h fins a les 

17:30h  

És el moment de berenar. Aprofitem, també, per a treballar hàbits d’higiene i alimentació 

(rentar-se mans, berenar tranquil·lament, alimentació variada, etc).  

17:30h fins a les 

18:30h  
Es realitza el primer torn d’acompanyament escolar.  

18:30h fins a les 

19:30h  
Es realitza el segon torn d’acompanyament escolar.  

Cal tenir en compte que els infants que no estan realitzant el seu torn de reforç, estan fent 

activitats físico-esportives de l’activitat de futbol sala  
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Annex - Manual de bones pràctiques dins l'Acompanyament Escolar 

 És molt important establir un compromís d’assistència i puntualitat. Si algun dia no 

podem venir, s’ha d’avisar .  

 Durant el curs, existeixen algunes activitats vinculades amb l’estona de reforç. 

Algunes d’aquestes no es desenvolupen dins el mateix espai, sinó que tenen un altre 

funcionament com ara Sant Jordi, Dia de la Pau i la No-Violència, els concursos a finals 

de cada trimestre, etc. És important assistir i participar-hi activament, ja que aquestes 

també formen part del programa socioeducatiu.  

 Cal fer un ús responsable del telèfon mòbil i utilitzar-lo només quan sigui estrictament 

necessari, en cap cas es pot fer fotografies als infants.  

 Cal informar a la persona referent del grup de qualsevol incidència que succeeixi al 

llarg de la tarda, en cap cas s’ha d’anar a parlar amb la família o tutor/a legal de 

l’infant involucrat. De la mateixa manera que tampoc es pot mantenir un contacte 

directe amb els professors i professores dels infants que assisteixen al Programa 

d'Acompanyament escolar i pràctica esportiva, ja que aquesta és una tasca dels 

educadors i educadores de cada grup.  

 La persona voluntària ha de ser conscient que està tractant amb infants i adolescents, 

per la qual cosa ha d’intentar utilitzar i promoure l’ús d’un llenguatge planer i evitant 

així un llenguatge agressiu. 

Pel que fa a l’estona de deures 

 L’estona del reforç és l’espai que tenen els infants i adolescents per poder fer els 

deures o enfortir les habilitats apreses a l’escola. És per això que és important afavorir 

uns bons hàbits de treball: estar ben asseguts, organitzar-se abans de començar, 

disposar de material per a realitzar la feina, etc.  

 Cal tenir clar que en cap cas els hi farem els deures als infants, sinó que els 

acompanyarem a fer-los i a què ho descobreixin per ells mateixos.  

 El moment del reforç és un espai de petit grup on s’estableix un vincle directe amb 

l’infant. Cal deixar clar que aquest vincle ha de ser professional i s’ha d’allunyar de les 

converses personals. Està prohibit donar informacions o dades personals.  

 De la mateixa manera, no es pot donar material (llibres, contes, llapis, diners) als 

infants, sobretot sense consultar-ho amb l’educador/a referent. 

Pel que fa al moment de joc 

 Un cop haguem fet l’estona del reforç, podem jugar amb els infants o joves amb els 

que estem durant la tarda. Cal diferenciar el moment de joc amb l’estona de fer feina.  

 Dibuixem aquest moment com un temps per a jugar amb els infants amb els jocs que 

hi ha (Escacs, Tangram, Scattergories, l’Oca, etc). Aquests jocs seran tranquils i 

respectaran als companys/es que encara realitzen altres feines.  
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 Per tal de garantir l’ordre i el bon manteniment dels jocs, anirem a buscar el joc amb 

l’infant i sobretot l’acompanyarem a l’hora de recollir-lo. 

Pel que fa a la recollida de l’espai 

 Cal participar activament en la preparació i en la recollida de la tarda. Això significa 

que caldrà preparar el material que necessitem per a fer deures amb els infants i joves 

(llapis, gomes, fulls en blanc, etc) abans que aquests arribin.  

 De la mateixa manera, en acabar recollirem aquest material amb els infants amb els 

que ens hem assegut i els acompanyarem perquè netegin la taula i recullin les cadires 

amb el material que proporcionem (draps, escombres)  

 Tal com hem especificat en l’anterior apartat, recollirem els jocs amb els infants i 

garantirem que quedin ben guardats. 
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