MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Any 2018

Memòria d’activitats 2018
L’Associació NARINAN Projecte Social Familiar, creada a finals de l’any 2016, ha centrat
la seva activitat, durant l’any 2018, en les sessions de reforç escolar, acompanyades
d’activitats de formació de voluntariat.
Al llarg de 2018 ha passat d’atendre 61 infants a atendre’n gairebé 80, i s’han començat
sessions a un nou centre. El nombre de voluntaris s’ha mantingut al voltant de 40.
El 2018 ha tingut uns ingressos totals de 7.319,65 eur., entre donacions (72%), una
subvenció de l’Ajuntament de Barcelona (20%) i quotes d’associats (8%), que fan
possibles unes despeses repartides principalment entre adquisició de material educatiu i
formació de voluntariat.
S’ha constatat una notable millora acadèmica i d’inclusió social dels infants atesos, i
de les famílies.

L’entitat
L’associació NARINAN Projecte Social Familiar es constitueix formalment el 2016.
Actualment i d’acord amb els estatuts que va revisar el 2017, compta amb una Junta
Directiva de 6 persones que ocupen els càrrecs de presidència, vicepresidència,
tresoreria, secretaria i 2 vocalies.
Compta amb 19 socis.

Sessions de reforç escolar
L’any 2016 NARINAN va començar a oferir sessions de reforç escolar en un sol centre, el
casal de barri La Cosa Nostra (Nou Barris, 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.
Al llarg de 2018 s’ha mantingut l’activitat als dos centres de l’Hospitalet, i s’ha
començat a treballar en dos espais nous a Barcelona: la Biblioteca Pública Andreu Nin Gòtic i el Col·legi Sagrada Família Avinyó (Ciutat Vella). Al Casal La Cosa Nostra del Turó
de la Piera - Can Peguera (Nou Barris) -s’hi va col·laborar fins al juny de 2018, coincidint
amb el final del curs escolar 2017/18.
El curs escolar 2018/19 va començar amb sessions en 4 centres, amb sessions
distribuïdes de la següent manera:

Les sessions de reforç duren entre 1,5 i 2h, segons els centres. Als centres de
l’Hospitalet es fan 2 sessions setmanals, i als de Barcelona una. Excepte en el cas de la
Biblioteca Andreu Nin - Gòtic, que és un espai obert a infants del barri, sense necessitat
d’inscripció prèvia, 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, hi ha hagut incorporacions noves i algunes baixes, i la xifra total s’ha
mantingut al voltant de 40 persones, la majoria de les quals col·labora en més d’una
sessió setmanal. És un voluntariat majoritàriament femení, d’edat compresa al voltant
dels 60 anys i amb carrera universitària.
Per a les crides de voluntariat s’ha comptat amb el suport de Voluntariat UB i la difusió a
través de diverses plataformes, incloses les xarxes socials on NARINAN s’ha anat fent lloc
(web pròpia www.narinan.org, youtube, facebook, twitter i instagram), i també al
suplement setmanal Ara Criatures.
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 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, i participen activament en el
seguiment dels infants que atenen, fent valoracions diàries i trimestrals de l’evolució
acadèmica de cada infant. Al llarg del curs escolar es fan almenys dues trobades de
voluntaris per intercanviar experiències.

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 2018 s’han organitzat activitats amb infants i de formació de voluntariat.
A finals de 2017, 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. Aquest
projecte va seguir al llarg de 2018.
El mes de març de 2018 es va contractar la formació de voluntaris exclusiva per a
NARINAN, impartida per especialistes de la Fundació Pere Tarrés “Eines i recursos per a
la tasca educativa en un recurs extraescolar de suport a l’escolarització amb infants en
risc d'exclusió social”. Van ser dues sessions de 3h cadascuna.
I el mes d’abril es va fer una sessió de repàs de competències en llengua catalana, de
2h, també exclusiu per al voluntariat de NARINAN.

Tresoreria
L’exercici econòmic de l’any 2018 mostra uns ingressos i unes despeses equilibrades, i
reflecteix l’aportació obtinguda de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, que ha
suposat un 20% del total d’ingressos.

Resultats
A més de l’objectiu principal de contribuir a la millora acadèmica d’infants amb
dificultats d’aprenentage derivades del seu entorn social i familiar (itinerància escolar,
mobilitat familiar, desestructuració famíliar, nouvinguts desconeixedors del català, etc),
NARINAN ha aconseguit aquests resultats, al llarg de 2018:
a) Millorar l'èxit educatiu dels infants
Els resultats del seguiment dels alumnes (informes trimestrals i memòria de
l'entitat) demostren que en general s'ha aconseguit una millora en els
coneixements dels infants atesos.
b) Coresponsabilitzar les famílies
Les famílies i els responsables dels alumnes s'han involucrat en el procés
educatiu dels infants en la mesura que des de NARINAN els hem mantingut
informats de l'evolució acadèmica de cadascun, a banda d'atendre'ls
personalment.

c) Aconseguir més espais on fer sessions de reforç
NARINAN ha ampliat els centres on treballa, amb el Col·legi Sagrada FamíliaAvinyó, i ha consolidat el punt de suport de la Biblioteca Pública Andreu Nin
(Ciutat Vella) oferint un espai de suport per a fer deures amb voluntaris de
NARINAN.
d) Educar en valors
L’educació en valors és una prioritat de totes les sessions de reforç, tant a través
del tracte que es dóna als alumnes com amb el material educatiu i de lectura
que se'ls proporciona (per exemple, amb lectures de breus diàlegs que tracten
aspectes com el perdó. la solidaritat, l'estima, la frustració o l'enuig).

