MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Any 2017

Memòria d’activitats 2017
L’Associació NARINAN Projecte Social Familiar, creada a finals de l’any 2016, ha centrat
la seva activitat, al llarg de l’any 2017, en les sessions de reforç escolar, acompanyades
d’activitats puntuals de sensibilització i integració familiar.
Des d’aleshores ha passat d’atendre 18 infants a atendre’n 61, i de treballar en un sol
centre a fer-ho en tres. Quant a voluntaris, ha passat de 16 a gairebé 40.
El 2017 ha tingut uns ingressos totals de 2.887 eur., entre una subvenció de
l’Ajuntament de Barcelona (de 1.020 eur.), quotes d’associats i donacions, que es
destinen majoritàriament a adquisició de material educatiu (75%).

Sessions de reforç escolar
Fins a finals de 2016, NARINAN treballava en un sol centre, el casal de barri La Cosa
Nostra (al Turó de la Peira, Barcelona); a principis de 2017 va ampliar les sessions de
reforç a dos altres centres: l’Escola Màrius Torres, de l’Hospitalet de Llobregat, i el casal
d’entitats Collblanc - La Torrassa, també a l’Hospitalet.
Va passar d’atendre 18 infants a finals de 2016 a 61 a finals de 2017.
El curs escolar 2016/17 va començar amb un sol centre i 19 alumnes atesos, i es va
acabar amb sessions a 3 centres i atenent a més de 40 infants. Les sessions del darrer
trimestre del curs 2016/17 es distribuïen de la manera següent:

Al juny de 2017, es va consolidar el reforç a tots tres centres, i amb 61 infants inscrits: 8
a La Cosa Nostra (Nou Barris, Barcelona), 27 a l’escola Màrius Torres i 26 al casal
Collblanc - La Torrassa.
Els horaris es van modificar per poder oferir dues sessions al casal de Collblanc - La
Torrassa, de la següent manera:

Les sessions de reforç duren entre 1,5 i 2h, segons els centres, i -excepte per al cas del
casal La Cosa Nostra- es fan 2 sessions setmanals. En tots tres centres es tenen reunions
amb els responsables (siguin els equips de mestres i tutors, els treballadors socials o els
responsables dels centres), i es presenten informes trimestrals de seguiment de
l’evolució acadèmica de cada infant.

Voluntariat
Quant a voluntaris, a principis de 2017 eren 16 i a finals de l’any es comptava amb
gairebé 40. S’ha comptat amb el suport deVoluntariat UB i la difusió de crides de
voluntariat per diverses plataformes, incloses les xarxes socials on NARINAN s’ha anat
fent lloc (web pròpia www.narinan.org, youtube, facebook, twitter i instagram).
NARINAN tramita les sol·licituds d’antecedents penals de tots els seus voluntaris, els
assegura i vetlla per la seva formació, oferint cursos de formació ad hoc segons les
necessitats que es detecten.
Abans d’incorporar-se a NARINAN, els voluntaris reben una sessió de benvinguda, en què
se’ls explica el mètode i els hàbits de treball de l’entitat (Mètode pedagògic breu), i
participen activament en el seguiment dels infants que atenen, fent valoracions diàries
de les sessions.

Cada voluntari atén entre 1 i 4 infants, que s’agrupen segons el nivell de coneixements,
afinitats i necessitats, i es procura que la relació infant-voluntari es mantingui al llarg
del curs, atès que sovint els voluntaris són, a més d’un referent acadèmic, un referent
personal per als alumnes.

Altres activitats
Al llarg de 2017 s’ha organitzat dues activitats complementàries al suport educatiu.
El mes de maig, al casa La Cosa Nostra, de Nou Barris (Barcelona), es va convidar la
Roser Capdevila, il·lustradora i autora dels contes de Les Tres Bessones, a explicar
contes als infants. L’activitat, tot i ser promoguda per NARINAN, es va obrir a la resta
d’infants del casal.

El mes de desembre, a l’escola Màrius Torres, es va començar el projecte d’higiene
bucal infantil, amb el suport del CAP Florida, anomenat Raspatllat de dents supervisat,
amb la col·laboració de la Unitat d’Odontologia Preventiva i Comunitària de la UB.

Tresoreria
L’exercici econòmic de l’any 2017 mostra uns ingressos i unes despeses equilibrades, i
reflecteix l’aportació obtinguda de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, que ha
suposat un 35% del total d’ingressos.

