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L’Associació narinan es crea a Barcelona el setembre de 2016, per oferir suport educatiu a
infants de 6 a 12 anys en situació de vulnerabilitat, i a les seves famílies. Complementa els
estudis reglats dels infants ajudant-los a fer els deures escolars, aprofundint en les matèries
que més els costen i treballant els conceptes que per la seva edat haurien de tenir assumits.
També mira d’involucrar i empoderar els familiars i responsables directes per fer de
l’aprenentatge una experiència positiva i plenament inclusiva.

1.1

ORÍGENS I TRAJECTÒRIA

INICIS: d’on venim?
L’Associació ‘narinan Projecte Social Familiar’, d’ara endavant narinan, es gesta durant el
primer trimestre de 2016, a Barcelona.
La iniciativa surt d’un grup de persones que compartieix la preocupació per donar una atenció
més personalitzada a alumnes de Primària de famílies en situació de vulnerabilitat i amb
dificultats per seguir el ritme escolar. Més enllà del suport als infants, narinan es planteja també
involucrar les famílies en la tasca educadora, entenent que la implicació familiar és un element
clau per a la millora del rendiment escolar i l’adquisició de coneixements i hàbits com la
lectura.
Els impulsors de narinan tenim experiència en tasques voluntariat amb estudiants de Primària
vinculades a diferents programes i iniciatives de l’entorn de Barcelona (Ciutat Vella, Nou Barris)
i l’Hospitalet de Llobregat; alguns, a més, tenim experiència en classes privades de reforç a
estudiants de Primària i Secundària.
Aquestes experiències en comú, que sovint no involucren l’entorn familiar, ens han fet adonar
de la necessitat d’implicar i empoderar les famílies, i no només els infants, encara que siguin
aquests darrers a qui ens dirigim principalment.
MISSIÓ: què ens proposem?
D’acord amb els estatuts, l’associació té per objectiu:

- oferir acompanyament pedagògic i social a infants en entorns vulnerables que cursin
estudis d'Educació Infantil i Primària;

- sensibilitzar les famílies i fer-les partícips del desenvolupament escolar dels menors, a

través de xerrades, i conferències impartides per professionals d’àmbits relacionats amb el
desenvolupament acadèmic i social, i

- millorar el desenvolupament dels infants des d’un punt de vista inclusiu –escolar, familiar i
social.
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VISIÓ: què volem aconseguir?
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Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es proposa dur a terme les activitats següents:

- oferir assistència, suport i reforç escolar per a la realització de tasques escolars, per tal
que els infants assoleixin el nivell acadèmic que els correspon per edat i etapa formativa;

- treballar la sensibilització dels pares i mares, i en general dels adults responsables dels

infants pel que fa a la importància de l'educació i del bon rendiment acadèmic, per
fomentar, així, la participació en la vida escolar dels menors;

- fomentar els bons hàbits de convivència, de salut i en general d’educació en valors, per
tal que formin part de l’educació i el desenvolupament dels infants;

- fer front a les actituds de discriminació per gènere o racial;
- gestionar apadrinaments o mecenatges d'activitats extraescolars o de formació per a

infants amb habilitats destacades en casos en què les famílies a les que pertanyen no
puguin assumir-ho;

- establir relacions amb institucions públiques i privades amb la finalitat d’assolir el
finançament necessari per a portar a terme els fins propis de l’associació;

- organitzar activitats que ajudin a aconseguir el suport necessari per assegurar la
continuïtat, la finalitat i el manteniment de l’associació, i

- promoure la formació del voluntariat a través de cursos impartits per l’entitat, en
matèries com
matemàtics.

la lectoescriptura, la gramàtica i expressió en català o els coneixements

TRAJECTÒRIA: què hem fet fins ara?
Des de l’aprovació dels estatuts el setembre de 2016, narinan s’ha centrat en el reforç escolar,
duent a terme sessions de reforç en diversos centres, a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat.

- Casal de Barri La Cosa Nostra (Nou Barris). Entre l’octubre de 2016 i el juny de 2018 es fan

sessions de reforç escolar en col·laboració amb el projecte Ciberaula l’Obra Social de La
Caixa. S’atenen 18 alumnes dos dies per setmana, en sessions de 2 hores, amb la col·laboració
de 10 voluntaris.

- Escola Màrius Torres (l’Hospitalet). A través d’un conveni de col·laboració amb l’escola, des

de principis de 2017 es fan 2 sessions setmanals d’1,5 hores. S’atenen entre 20 i 30 alumnes,
seleccionats per l’equip educatiu de l’escola, amb el suport de 21 voluntaris.

- Casal d’entitats Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat). Des del febrer de 2017,

s’atenen 22 alumnes, dos dies per setmana durant 2h. Els educadors dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de l’Hospitalet seleccionen els infants del barri que més els convé rebre reforç
escolar, de diferents centres educatius. Es fa amb el suport de 12 voluntaris.

- Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. La biblioteca, de la xarxa de biblioteques de l’Ajuntament de

Barcelona, cedeix un espai a narinan on atendre alumnes del barri per fer deures i lectura i
comprensió lectora. És un espai obert a qualsevol infant de Primària sense selecció prèvia. Hi
assisteixen de mitjana 8 alumnes, i hi col·laboren 4 voluntaris.

- Col·legi Sagrada Família - Avinyó (Ciuta Vella). Des d’octubre de 2018 s’atenen 22 alumnes,

seleccionats pel professorat de l’escola. S’hi treballa un dia per setmana, en horari
extraescolar, i hi participen de 9 voluntaris.
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VALORS: què ens guia?
El dia a dia de l’associació es regeix pel codi ètic que s’annexa. Els membres de la Junta
Directiva de l’associació dissenyen el pla de treball de l’entitat, el mètode pedagògic a seguir i
estableixen les mesures de funcionament ordinari oportunes, sempre d’acord amb el codi ètic.
Com que es vol oferir una atenció personalitzada als infants, la ràtio és de dos alumnes per
voluntari, tot i que en casos especials, de molta dificultat d’aprenentatge o problemes de
conducta, es treballa de manera individualitzada.
El voluntariat rep formació en dos sentits. D’una banda, sobre l’estil de treball de narinan, i de
l’altra per repassar coneixements adequats per impartir les sessions de reforç de Primària.
A l’hora d’incorporar voluntaris, el responsable de voluntariat de la Junta Directiva els informa
sobre la dedicació que suposa el voluntariat, la necessitat de ser constants i fidels a les
activitats, i especialment sobre la manera de tractar els infants. També se’ls dóna a conèixer el
material amb què compta l’entitat, des de quaderns de treball, fins a llibres de lectura o
material lúdic educatiu. Així es garanteix que, allà on treballa narinan, se segueixin les mateixes
directius. El mètode breu -annexat- recull les indicacions bàsiques que han de tenir presents les
persones que fan de voluntaris a narinan, per assegurar que es respecten els principis bàsics de
l’associació.
L’associació narinan no pretén innovar ni canviar el mètode educatiu escolar, sinó ajudar.los a
seguir el ritme educatiu, a fer els deures entenent-los a fons i posant sempre l’accent en la
comprensió lectora com element clau de l’aprenentatge. Per això, a les sessions narinan es
prioritza el fet de de tenir assolits i ben consolidats els coneixements de cursos precedents.

1.2

ÒRGANS DE GOVERN

La Junta Directiva de narinan està formada per:

- Sylvia Wangüemert Figueras, presidenta. Nascuda el 1966 a Barcelona. Empresària de

professió, amb àmplia experiència en voluntariat en diversos àmbits: hospitalari i assistencial
a la Vall d’Hebron (Fundació Hospitalitat), suport a la lectura infantil (programa Lecxit de la
Fundació Bofill) i reforç escolar (programa CiberAula del casal de barri La Cosa Nostra a Nou
Barris i a l’Espai Tronada del Turó de la Peira). Emprenedora, amb facilitat per a les relacions
socials, es dedica, a més d’assumir les funcions pròpies de presidència, al mecenatge de
l’associació i al suport pedagògic. Participa de forma activa com a voluntària dins de l’entitat.

- Maria Teresa Martí Baqués, vicepresidenta. Nascuda el 1944 a Barcelona, i amb àmplia

experiència en el voluntariat de reforç escolar a través del casal de barri La Cosa Nostra, a
Nou Barris. Coordina, juntament amb Rosa Abella el voluntariat de l’associació: selecció,
formació bàsica mitjançant el mètode breu narinan, i amb la logística de l’entitat. Té
experiència en matèria de llengua i lectura en català amb infants d’entre 5 i 12 anys.
Participa de forma activa com a voluntària dins de l’entitat.

- Eulàlia Comas Lamarca, secretària. Nascuda el 1970 a Barcelona, i biòloga de professió, té

molta experiència en el reforç escolar a estudiants d’educació Primària i Secundària en
matèries de llengua (català, castellà i anglès), matemàtiques i medi. Des de 2014 col·labora
com a voluntària en el programa Lecxit de la Fundació Bofill, a l’Escola Drassanes de
Barcelona. Dins l’associació assumeix les tasques pròpies de secretaria, i de suport a la
direcció pedagògica. Participa de forma activa com a voluntària dins de l’entitat.

- Elisabet Martínez Blanco. Tresorera. Nascuda a Barcelona el 1974. Diplomada en Ciències

Empresarials per la Universitat de Vic. Amb àmplia experiència en aquesta àrea, s'incorpora
com a voluntària per primera vegada a la nostra entitat. Responsable dels assumptes
comptables i de la gestió econòmica de l'associació.
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- Rosa Abella del Cerro, vocal fundadora. Nascuda a Brcelona el 1965, coordina les crides de

voluntariat, la selecció i la formació bàsica de voluntaris, juntament amb la vicepresidenta.
Té experiència com a voluntària en programes de reforç escolar al casall La Cosa Nostra de
Nou Barris. Participa de forma activa com a voluntària dins de l’associació.

- Xavier Calderó Dobon, vocal fundador. Nascut a Barcelona el 1970, porta més de 20 anys

treballant en el sector social. A narinan, actua d’assessor en les qüestions administratives i les
que requereixen més experiència en el món de l’associacionisme

1.3

MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ

L’associació narinan té dos tipus de membres:

- Els socis. Són persones que comparteixen els objectius de narinan i volen col·laborar-hi
activament. Hi ha 4 tipus de socis:

- a) els socis fundadors, que són els 6 membres de la Junta Directiva, que assumeixen la
presa de decisions de l’associació;

- b) els socis honorífics, designats per la Junta Directiva en les assemblees generals, per la
seva implicació directa i rellevant amb l’associació;

- c) els socis protectors, com a persones jurídiques que facin aportació de la quota mínima
o donacions superiors, i

- d) els socis ordinaris, que abonen la quota mínima establerta per la Junta Directiva.
- Els voluntaris. Hi ha 32 voluntaris que treballen directament amb els infants, fent reforç

escolar, i 4 que treballen indirectament en tasques de suport administratiu, informàtic i
comunicatiu.

1.4

RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

L’associació narinan forma part d’altres organitzacions, plataformes o federacions de segon
nivell, com hacesgfalta.org,, la Fundació per al Voluntariat de la Universitat de Barcelona i
l’espai Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
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2. SITUACIÓ ECONÒMICA
2.1. Recursos econòmics
2.2. Recursos materials
El voluntariat, i els recursos materials (espais de treball, material educatiu, etc.)
constitueixen el fonament de l’entitat. Els recursos econòmics vénen de tre fonts: les quotes
de socis, les donacions de particulars i subvencions d’entitats públiques o privades.

2.1

RECURSOS ECONÒMICS

El balanç de comptes de l’any 2017 -el primer exercici comptable de l’entitat- reflecteix unes
despeses bàsques de funcionament de l’ordre de 3.500 eur anuals, per cobrir les necessitats
mínimes d’un curs escolar.
Les previsions d’ingressos són, aproximadament:

- socis: 500 eur
- donacions: 1.000 eur
- subvencions: 1.500 eur
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2.2

RECURSOS MATERIALS
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Els recursos materials necessaris per a les activitats de narinan són:

- espai físic equipat (aules o similars) on dur a terme l’activitat de reforç educatiu i les
reunions de coordinació de la Junta Directiva, i de formació/selecció de voluntariat, i

- material de treball (quaderns d’exercicis, llibres, llibretes, i material d’oficina divers)
Les sessions de reforç amb infants es fan sempre en els espais que les entitats interessades
cedeixen (escoles, casals de barri o centres cívics).
Per a les reunions de la Junta Directiva, des del mes de desembre de 2016 es disposa d’un
despatx isituat a l’Edifici Monitor (carrer Tuset, 10, Barcelona). També s’hi fan les sessions de
formació del voluntariat.
El material de treball és:

- material d’oficina (llibretes, carpetes, llapis, rotuladors, gomes, gomets, papers, etc.) i
informàtic;

- material per al suport educatiu: diccionaris, llibres de lectura de diferents edats, quaderns

d’exercicis de reforç (de cal·ligrafia, català, castellà i matemàtiques principalment). Aquests
darrers es trien sota criteri pedagògic, i se supervisen per la Junta Directiva.
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3. IMPACTE DE LES ACTIVITATS DUTES A TERME
3.1 Activitats dutes a termes
3.2 Resultats
Fins ara narinan ha centrat l’activitat en cinc centres: el Casal de Barri La Cosa Nostra (Nou
Barris, Barcelona), el col·legi públic Màrius Torres (l’Hospitalet de Llobregat), el casal
d’entitats del barri de Collblanc - La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat), la Biblioteca Andreu
Nin - Gòtic i el Col·legi Sagrada Família - Avinyó. Es dóna suport a 86 infants, amb el suport
de 32 voluntaris.
3.1

ACTIVITATS DUTES A TERME

Des de l’aprovació dels estatuts el setembre de 2016, narinan s’ha centrat en el reforç escolar,
que presta actualment a cinc centres diferents, de dilluns a divendres, en horari extraescolar.
Per a tots els centres es fa una avaluació trimestral de l’evolució de cada alumne, en termes
de progrés acadèmic i de conducta, a partir de la valoració diària de cada voluntari.
Els centres on es treballa són:

- Casal de Barri La Cosa Nostra (Nou Barris). Entre octubre de 2016 i juny de 2018 es fan

sessions de reforç escolar en col·laboració amb el projecte Ciberaula l’Obra Social de La
Caixa. S’atenen 18 alumnes dos dies per setmana, en sessions de 2 hores, amb la col·laboració
de 10 voluntaris. Els responsables del Casal i de narinan treballen conjuntament sobre la
situació sociofamiliar i acadèmica de cada alumne. És a través del Casal que narinan rep
informació de les escoles i dels tutors dels infants a qui es dóna suport. La Junta de narinan i
els responsables del Casal es reuneixen cada 2 setmanes per intercanviar impressions,
resultats i valoracions.

- Escola Màrius Torres (l’Hospitalet). A través d’un conveni de col·laboració amb l’escola, des

de principis de 2017 es fan 2 sessions setmanals d’1,5 hores. S’atenen entre 20 i 30 alumnes,
seleccionats per l’equip educatiu de l’escola, amb el suport de 21 voluntaris. El tracte amb el
professorat és directe i són els mateixos tutors els qui fan la selecció dels infants més
necessitats i assenyalen les dificultats principals amb què es troba cadascun dels alumnes.

- Casal d’entitats Collblanc-La Torrassa (l’Hospitalet de Llobregat). Des del febrer de 2017,

s’atenen 22 alumnes, dos dies per setmana durant 2h. Els educadors dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de l’Hospitalet seleccionen els infants del barri que més els convé rebre reforç
escolar, de diferents centres educatius. Es fa amb el suport de 12 voluntaris. A més del reforç
escolar, també es treballa l’expressió artística, de manera complementària.

- Biblioteca Gòtic-Andreu Nin. S’hi treball des de febrer de 2018. La biblioteca, de la xarxa de

biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona, cedeix un espai a narinan on atendre alumnes del
barri per fer deures i lectura i comprensió lectora. És un espai obert a qualsevol infant de
Primària sense selecció prèvia. Hi assisteixen de mitjana 8 alumnes, i hi col·laboren 4
voluntaris. Des de narinan es dóna a conèixer aquest espai a les escoles del barri, perquè ho
facin saber a les famílies.

- Col·legi Sagrada Família - Avinyó (Ciuta Vella). Des d’octubre de 2018 s’atenen 22 alumnes,

seleccionats pel professorat de l’escola. S’hi treballa un dia per setmana, en horari
extraescolar, i hi participen de 9 voluntaris. El professorat indica les matèries a treballar en
més profunditat, in les carències acadèmiques més importants de cada alumne.
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En resum, les dades dels centres de treball són:

CASAL LA COSA NOSTRA (octubre 2016- juny 2018)

18 alumnes

10 voluntaris

7 alumnes

5 voluntaris

11 alumnes

6 voluntaris

20-30 alumnes

21 voluntaris

Dimecres de 17:00h a 18:30h, de 5 a 12 anys

25 alumnes

12 voluntaris

Dijous de 17:00h a 18:30h, de 5 a 12 anys

26 alumnes

13 voluntaris

CASAL COLLBLANC - LA TORRASSA (des de febrer de 2017)

22 alumnes

12 voluntaris

Dimecres de 17:00h a 19:00h

12 alumnes

6 voluntaris

Divendres de 17:00h a 19:00h

11 alumnes

5 voluntaris

BIBLIOTECA ANDREU NIN (des de febrer de 2018)

8-12 alumnes

4 voluntaris

Dilluns de 17:00h a 19:00h

8-12 alumnes

4 voluntaris

22 alumnes

9 voluntaris

Dilluns de 17:30h a 19:30h, de 5 a 8 anys
Dimarts de 17:30h a 19:30h, de 9 a 12 anys
ESCOLA MÀRIUS TORRES (des de gener de 2017)

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA - AVINYÓ (des d’octubre 2018)
Dimarts de 17:00h a 18:30h

Abans d’atendre els infants, narinan es dóna a conèixer a les famílies dels infants que s’hi
acolliran, i els inscriu l’activitat. S’aprofita l’avinentesa per fer partícips els responsables i
familiars de la importància de dedicar temps, esforç i atenció a l’educació escolar.
Les sessions de narinan es desenvolupen de la següent manera (més detallada al document
annexat ‘Mètode pedagògic breu’):

- el 1r dia se signa un document de compromís voluntari entre els alumnes i narinan, en què

s’estableix el compromís mutu de respectar els companys, els voluntaris, i el material
compartit. També s’avalua el nivell acadèmic de cada alumne;

- en les sessions de treball ordinàries, s’agrupen per edat i curs, amb una ràtio de 2 alumnes
per voluntari. En casos de molta deficiència o dificultat d’aprenentatge s’agrupen per nivell
de coneixements,

- en la mesura que és possible, i en funció dels deures dels alumnes i de la disponibilitat dels
voluntaris, s’intenta mantenir una mateixa estructura de grups de treball al llarg de tot el
curs (infants assignats a cada voluntari)
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3.2

RESULTATS

En termes de resultats finals, d’acord amb la missió, la visió i els valors de l’entitat, la valoració
que es fa de les sessions de narinan és molt positiva. Tant els educadors de Serveis Socials,
com el professorat de les escoles i les famílies coincideixen a destacar la millora acadèmica dels
alumnes que atén narinan. Els alumnes progresssen de forma significativa en la comprensió
lectora, les matemàtiques i la cal·ligrafia.
Les dades de creixement de l’activitat de narinan també ho reforcen: entre 2016 i 2018 s’ha
passat de 8 alumnes i 6 voluntaris a atendre gairebé 100 infants amb el suport de 32
voluntaris. I de treballar en un sol centre a fer-ho en cinc.
La mesura de l’èxit és possible, en bona mesura, gràcies als informes de seguiment diaris i
trimestrals que elabora narinan per a cadascu dels alumnes que atén. Els voluntaris de narinan
valoren, en cada sessió, la feina i el comportament de cada infant. Així es registra tant
l’assistència com l’evolució dels alumnes. A partir d’aquestes dades diàries, es confecciona
trimestralment un informe d’avaluació per a cada centre, on es detalla l’evolució dels alumnes,
un per un.
L’anàlisi dels informes de seguiment que s’han fet des de 2016 reflecteixen que l’assistència
d’alumnes i de voluntaris és molt constant: el compromís per part dels voluntaris és sòlid i
també l’assistència dels alumnes. Les poques baixes que hi ha solen ser per canvi de domicili
dels infants o per situacions familiars diverses per part dels voluntaris.
Com a debilitats, o fronts en què narinan vol millorar, es destaca:

- la mancanca de voluntaris per poder treballar casos concrets de dificultats en l’aprenentatge
o d’educació especial, en què la ràtio desitjable seria d’un voluntarin per alumne;

- la dedicació als familiars i responsables dels infants, a través de conferències o tallers sobre
aspectes que reverteixin en el benestar dels menors, i

- la manca de recursos econòmics per fer mecentage o per encarregar tasques concretes
professionals externs.
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4. DADES DE CONTACTE
DIRECCIÓ
Sylvia Wangüemert
presidencia@narinan.org
ADMINISTRACIÓ I TRESORERIA
Elisabet Martínez
tresoreria@narinan.org
SECRETARIA
Eulàlia Comas
secretaria@narinan.org
GESTIÓ DE VOLUNTARIAT:
Rosa Abella (rosa@narinan.org)
M. Teresa Martí (maite@narinan.org)
Direcció postal: Tuset 10, 3r 1a (Barcelona)
Telèfon: 638 885 775
Xarxes socials:
web: www.narinan.org
Twitter: @narinan_
Facebook: https://www.facebook.com/associacionarinan/?ref=br_rs
Instagram: assocnarinan
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DOCUMENTS ANNEXATS
- ANNEX 1: Pla de voluntariat
- ANNEX 2: Codi ètic
- ANNEX 3: Mètode de treball
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Annex 1. PLA DE VOLUNTARIAT

1. EL VOLUNTARIAT A NARINAN
• Valors del voluntariat
• Compromisos del voluntariat amb narinan
• Compromisos de narinan amb el voluntariat
• Aportació de narinan al voluntariat
• Paper del voluntariat a narinan
• Perfil genèric del voluntariat
2. OBJECTIU GENERAL DEL PLA DE VOLUNTARIAT
3. ASPECTES FONAMENTALS DEL PLA DE VOLUNTARIAT
• Comunicació
• Motivació i fidelització
• Reconeixement
4. GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT
• Procés de captació i selecció
• Incorporació
• Desenvolupament de l’acció de voluntariat

1. EL VOLUNTARIAT A NARINAN
Ho entenem com l’acció ciutadana basada en l’entrega gratuïta i generosa d’un
treball desinteressat per contribuir a generar canvis en la situació del col·lectiu de
menors amb risc socioeconòmic.
Valors del voluntariat
- Compromís social: en la mesura que fomenta que tota persona vinculada a narinan
treballi i actuï amb esforç i responsabilitat per assolir l’objectiu fundacional.
- Confinaça: entesa com un teixit relacional sobre el qual podem créixer
individualment com a persones i col·lectivament com a entitat.
- Passió, alegria i il·lusió: com a ingredients clau per poder ser creatius, dinàmics,
actius davant dels nostres reptes.
- Voluntarietat: entès com el braç que permet complementar la tasca que fa l’escola
en la mesura que aporta suport als infants per poder assolir els coneixements
acadèmics que els pertoquen per curs o edat.
- Eficiència: per tal d’assolir el màxim d’objectius fent un ús adequat de tots els
recursos de què disposem.
Compromisos del voluntariat amb narinan
De manera reflexiva, altruista, solidària, lliure i compromesa, decideix participar
dins de narinan dedicant part del seu temps en benefici de les accions que du a
terme narinan.
1. Col·labora de manera altruista.
2. Difon les accions concretes realitzades per narinan.
3. Rebutja qualsevol contraprestació econòmica, ja provingui del beneficiari atès
o de qualsevol altra persona relacionada amb la seva acció voluntària.
4. Es compromet lliurement, sense cap coacció per cap altre factor que no sigui
el de la seva ferma decisió i el compromís social.
5. Ha de ser una decisió meditada i responsable, cosa que suposa un compromís
seriós amb l’organització.
6. La participació ha de ser real i efectiva, la qual cosa suposa una implicació
tant en la detecció de possibles problemes, com en la comunicació dels
problemes a l’entitat.
7. La persona voluntària està compromesa en la millora de coneixements
acadèmics i en la inclusió social dels menors atesos, així com de sensibilitzar
les persones el seu entorn.
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Compromisos de narinan amb el voluntariat
L’associació narinan es compromet amb el voluntariat a:
1. Fer una gestió transparent, eficaç i eficient.
2. Fomentar l’intercanvi de bones pràctiques i de material lúdic i educatiu entre
el voluntariat.
3. Fomentar accions formatives per dur a terme les tasques que s’encomanen al
voluntariat.
4. Garantir la realització de l’activitat en les condicions de seguretat adequades.
5. Facilitar la tramitació de de la documentació els permisos necessaris per
treballar amb menors.
6. Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses derivades de
l’acció del voluntariat, tant de responsabilitat civil com d’accidents.
7. Expedir un certificat que acrediti els serveis prestats quan sigui requerit.
Aportació de narinan al voluntariat
- Formació
- Suport
- Reconeixement
- Motivació
- Gestió
- Mitjans
- Implicació
- Entendre i conèixer la realitat social
Paper del voluntariat a narinan
Referent a la missió i al projecte d’entitat:
- El voluntari no té un paper directe en la definició de la missió i en les
estratègies de l’entitat, ja que aquest s’uneix a l’entitat atret per la seva
missió, valors i línies d’actuació.
- Té un paper indirecte, en la mesura en què participa en activitats concretes de
l’entitat.
Referent als objectius:
- La persona voluntària pot participar de l’organització dels programes i activitats
que així ho contemplen, sempre prioritzant els objectius de narinan.
Referent als àmbits d’actuació:
- Atenció acadèmica i reforç educatiu a menors en risc socioeconòmic.
- Gestió i organització: suport en els processos auxiliars de l’organització.
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Perfil genèric del voluntariat
L’associació narinan, d’acord els estatuts fundacionals i amb el projecte d’entitat, no
fa distinció per gènere, per edat o per condició social a l’hora d’acceptar sol·licituds
de voluntariat.
Pel que fa a les aptituds, qualsevol persona pot col·laborar voluntàriament si segueix
el procediment establert més endavant en aquest Pla de voluntariat. Per tot això són
necessàries les següents aptituds:
- Habilitats: empatia amb els infants, i capacitat de relació i treball en equip.
- Disponibilitat de temps per a les tasques assignades.
En relació amb les actituds, cal que el voluntariat tingui:
- Estima i respecte a les persones i esperit d’equip
- Compromís davant de tercers.
- Identificació amb els valors de narinan.
- Confidencialitat i discreció.
- Alegria, il·lusió i positivisme.

2. OBJECTIU GENERAL DEL PLA DE VOLUNTARIAT
Consolidar la presència estable i perdurable de persones voluntàries, i donar-los
formació per poder dur a terme les tasques que se’ls assignen de la millor manera
possible. Es resumeix en fidelització i la fromació del voluntariat.

3. ASPECTES FONAMENTALS DEL VOLUNTARIAT
Comunicació
La bona comunicació entre el voluntariat i l’organització contribuirà a fer possible
aquest intercanvi d’interessos entre tots dos. La persona voluntària ha de veure’s
acceptada per l’organització i participar-hi, i també ha de poder comunicar a narinan
les seves inquietuds, iniciatives, propostes educatives i, fins i tot, les seves queixes.
La comunicació ha de ser fluïda, constant i transparent.
Els canals de comunicació es fan a través de:
- Reunions
- Correu electrònic
- Pàgina web i xarxes socials
- Comunicacions informals (xats creats per a cada tasca)
- Formularis d’avaluació (per a les sessions de reforç escolar)
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Motivació i fidelització
Fidelitzar el voluntariat és una de les principals preocupacions que tenim. Sense
voluntariat no seria possible dur a terme les tasques de narinan, i no podríem assolir
els nostres objectius. És per això que és important comptar amb un voluntariat fidel
a la nostra entitat, capaç de col·laborar molt de temps amb l’entitat.
Respectem les aptituds i les preferències de cada voluntari, per assignar-li les
tasques que el satisfacin més, i treballem per mantenir-les.
El voluntariat forma part del grup, del projecte de narinan i cal que se senti útil. Per
això mantenim la seva motivació a través de:
- Li donem a conèixer els resultats concrets de la tasca que du a terme.
- Li assignem funcions en base a les seves expectatives, coneixements i habilitats.
- Diversifiquem tasques.
- Fomentem la iniciativa i l’autonomia.
- Li mostrem els resultats generals de l’entitat.
- Li facilitem una major implicació.
- Li oferim nous reptes i tasques.
- Potenciem la seva formació.
- Reconeixem la seva entrega i dedicació.
- Li proporcionem eines per realitzar les tasques assignades.
- Li facilitem la comunicació dins de l’entitat.
Reconeixement
El reconeixement és una part de la gestió de voluntariat que comença des del
moment en el qual se signa el compromís de voluntariat i dura fins a la
desvinculació. Sabem que el voluntari necessita aquest estímul que li suposa
l'agraïment, tant en l’etapa inicial de presa de contacte amb narinan com en etapes
posteriors, quan ja té més autonomia i fins i tot assumeix més responsabilitats.
Es conviden a les celebracions de Nadal i de final de curs.

4. GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT
Procés de captació i selecció
Entenem la captació com una manera de comunicació i de màrqueting, ja que a
l’hora de captar nous voluntaris ens estem donant a conèixer com a organització i
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estem posant de manifest quins són els nostres objectius, les nostres ideologies i les
nostres inquietuds.
Captem els nous voluntaris mitjançant diferents vies, depenent de les qualitats, edat
i activitats.
Les vies més freqüents són el boca-orella per part del voluntariat i de socis,
publicitat en diaris (suplement Criatures del diari Ara), posters en espais públics
(biblioteques de barri, casals), o la plataforma Fundació UB Voluntaris,. També a
través de federacions a les quals pertanyem, i via xarxes socials.
Quant a la selecció, tenim en compte el canal a través del qual la persona voluntària
ha conegut narinan, per saber de quina informació disposa. En un primer contacte
amb la persona candidata se li ofereix:
- Informació de l’organització (missió, valors i activitats concretes que du a terme,
trajectòria, i beneficiaris ). També se li demana informació sobre les seves
expectatives i il·lusions, per valorar com encaixen les seves expectatives amb les
nostres.
- Informació sobre les accions que pot dur a terme: se li expliquen funcions i
activitats en què pot participar, llocs i horaris (per a les sessions de reforç),
recursos humans de què disposaria.
- Informació sobre el compromís adquirit.
- Aclariment de dubtes.
No sempre acceptem a tots els sol·licitants ja que les seves inquietuds poden no
correspondre amb els nostres valors, amb les tasques que duem a terme o bé sabem
que no podrem satisfer les expectatives que persegueixen. És important saber dir no.
Incorporació: compromís i acollida
Un cop s’accepta la sol·licitud, es fa una entrevista personal d’acollida a narinan,
per formalitzar el compromís. Es formalitza per escrit el "compromís de col·laboració
com a voluntari”, s’informa la persona voluntària de la pòlissa d'assegurances que
narinan té contractada i se li demanen les dades necessàries per tramitar la
sol·licitud d’antecedents penals per treballar amb menors.
S’adjunta al final del document el "Compromís de col·laboració com a voluntari”.
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Un cop realitzat l'acord es facilita a la persona voluntària:
- Còpia de l'acord de col·laboració signat.
- Dossier explicatiu de l’entitat (projecte d’entitat).
- Informació precisa sobre la pòlissa d’assegurança contractada.
- Presentació del material amb què es treballa.
- Inclusió als xats de comunicació informal.
Pel que fa a l’acollida, procurem que el procés d'integració sigui fàcil i agradable.
Al voluntariat que participa en sessions de reforç escolar amb menors, se li
proporciona el material necessari, se li presenta el coordinador de cada sessió i la
resta de membres de l’equip de treball, se li presenten els menors amb qui
treballarà (amb informació específica de les necessaitats o mancances que tenen) i
se l'informa de les sessions formatives i les reunions previstes.
Al voluntariat específic que du a terme altres tasques (secretaria tècnica, xarxes
socials, comunicació, gestoria, etc.) se li presenten els recursos de què disposa, els
altres voluntaris amb qui ha de col·laborar, si és el cas, i la persona de la Junta
Directiva responsable de la tasca
Desenvolupament de l’acció de voluntariat
L’acció de voluntariat a narinan és de dos tipus: la directa amb menors,
acompanyant-los a través de sessions de reforç educatiu, i la indirecta, que inclou
tasques de secretaria, gestoria, comunicació, informàtica i funcionament ordinari de
l’entitat.
Després del procés d’acollida, és necessari un procés d’acompanyament per tal
d’implicar la persona voluntària, motivar-la, millorar l’acció que du a terme,
supervisar la tasca que té encomanada, detectar necessitats o mancances, i facilitar
la participació. Ens assegurem de fer un bon acompanyament mitjançant l’observació
directa de la feina del voluntariat per part del responsable de centre o de tasca, la
supervisió periòdica de les tasques que tenen encomanades i la proposta de millores,
canvis o correccions en la manera de treballar si és necessari.
La formació que oferim des de narinan al voluntariat ens permet:
- Assegurar que voluntariat coneix bé la realitat social i econòmica de l’entorn amb
què treballem.
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- Potenciar el desenvolupament personal del voluntariat.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència de les tasques que du aterme.
- Millorar el funcionament de l’entitat.
- Complir les expectatives del voluntariat.
- Fomentar la comunicació i la participació.
La formació s’encarrega a professionals i se centra en temàtica molt concreta i
d’ínterès directe per a les tasques que du a terme cada voluntari. El voluntariat de
sessions de reforç escolar

rep formació sobre mètodes d’aprenentatge, gestió

d’emocions amb menors i competències bàsiques de llengua catalana. El voluntariat
d’altres tasques, com secretaria i gestió d’informació, rep formació en centres i
entitats professionals en les matèries que interessen: protecció de dades, gestió de
subvencions públiques, elaboració de documents d’interès per a narinan, pla
comptable del tercer sector, etc.
Amb el seguiment del voluntariat pretenem analitzar l'evolució de cada voluntari dins
de la nostra entitat. Amb un bon seguiment aconseguirem un voluntariat satisfet i
motivat que seguirà col·laborant amb nosaltres. L'absència d'un seguiment ens
impedirà detectar possibles insatisfaccions que poden portar al fet que el voluntari
abandoni la nostra entitat. Fem servir els següents mecanismes de seguiment:
- Entrevistes
- Trobades entre voluntaris
- Informes i enquestes
- Comunicacions telefòniques
- Trobades informals
Els objectius del seguiment són:
- Resoldre dubtes sobre la nostra organització i sobre les activitats a realitzar.
- Saber si es compleixen les expectatives.
- Detectar possibles mancances formatives.
- Prevenir possibles conflictes personals.
- Valorar l’adequació del material de treball (en reforç escolar).
- Corregir actituds del voluntariat no adequades."
- Avaluar el nivell de participació i de compromís."
- Atendre suggeriments."
La desvinculació és la fase final i consisteix en el comiat de les persones voluntàries,
coneixent els motius que provoquen l’abandonament i s’ha d’aprofitar per agrair la
col·laboració prestada. En aquesta fase aprenem a conèixer què fem bé i què no fem

!8

tan bé en la nostra gestió de voluntariat, a partir de les impressions que el nostre
voluntariat té de l’entitat.
La desvinculació pot ser, una decisió presa pel voluntari, una decisió presa per
narinan, o una decisió presa per ambdues parts. Sigui com sigui, hi ha aspectes
formals i personals que cal tractar:
- Formalment, es formalitzen els documents d'extinció del contracte de voluntariat i
es dóna de baixa la persona en els registres, inclosa l’assegurança de voluntariat;
facilitant, si el demana, certificat de l'experiència voluntària.
- Personalment, ens interessem per conèixer la motivació de la desvinculació,
identifiquem possibles aspectes de millora per narinan, fem front de forma oberta
a qualsevol altre aspecte d'interès proposat, i agraïm la col·laboració, l'esforç i el
temps que ens ha prestat.
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Mostra del compromís de voluntariat per a les activitats de reforç escolar
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Annex 2. CODI ÈTIC

INTRODUCCIÓ
1-Objectius del codi ètic
2.-Àmbit d’actuació
3-El nostre model d'intervenció: Principis generals i valors
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INTRODUCCIÓ

A NARINAN creiem que en la igualtat d’oportunitats de tots els menors a tenir accés
universal a l’educació. La reducció de les desigualtats educatives relacionades amb motius
socioeconòmics constitueix un objectiu necessari per garantir el principi d'igualtat
d’oportunitats.
Com a entitat centrem els nostres esforços envers el treball amb menors amb risc social o
en situació de vulnerabilitat, una gran majoria dels quals són víctimes de les desigualtats
socioeconòmiques i no poden seguir l’escolarització bàsica. Aquestes desigualtats no són
només de renda sinó que tenen altres dimensions com el nivell educatiu dels pares o el
nivell i situació ocupacional. Narinan també s’obre a les famílies i responsables d’aquests
menors. Està demostrat que la pertinença a una llar situada al quartil inferior de nivell
socioeconòmic multiplica per 6 el risc de tenir un rendiment acadèmic molt baix.
Està comprovat que les desigualtats per motius socioeconòmics es manifesten abans que
els alumnes compleixin 10 anys, i que més endavant no es dilueixen. Els efectes de les
desigualtats d'origen socioeconòmic es poden transmetre a través de mecanismes molt
diversos, com, per exemple, les diferents expectatives parentals, la disponibilitat de
recursos educatius a la llar o els “efectes company”, és a dir, la influència del nivell
socioeconòmic dels companys d'un centre.
En conseqüència des de narinan creiem que cal intervenir des dels primers estadis en el
sistema educatiu, per tal com aquestes desigualtats es generen durant la primera dècada
de vida dels alumnes.
La nostra intenció amb la redacció d’aquest document és recollir i plasmar aquests valors
que ens defineixen com a entitat nascuda per donar servei a aquest col.lectiu.
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1-Objectius del Codi ètic
•

Plasmar la nostra filosofia com a entitat per tal que pugui ser consultada i sigui
accessible per a tothom.

•

Donar a conèixer el nostre model d'intervenció i la nostra metodologia de treball.

•

Establir unes directrius que ens serveixin de guia per orientar els voluntaris sobre com
col·laborar amb narinan .

•

Dotar-nos d’eines que ens ajudin a millorar com a individus.

2.-Àmbit d’actuació
Totes les persones implicades amb l’ ASSOCIACIÓ NARINAN es comprometen a seguir la
metodologia de treball de l’entitat per tal de mantenir la integritat dels nostres valors.
El nostre desig és que puguem treballar basant-nos en uns principis que tots compartim i
en els quals creiem. Volem que els criteris que ens guiïn a l’hora de realitzar les sessions
de reforç escolar siguin els mateixos independentment del centre on es duguin a terme.
3-El nostre model d'intervenció: Principis generals i valors
El nostre mètode de treball es fonamenta en la igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’educació, la integració social i el respecte intercultural.
Habitualment, els infants atesos per narinan són de famílies nouvingudes, amb poc domini
de l’idioma, desconeixement de l’entorn i els hàbits socials, i amb poca capacitat
econòmica. En aquest context s’agreugen les dificultats per a l’aprenentatge i els infants
s’endarrereixen respecte als companys de curs.
Aquest endarreriment comporta un buit de coneixements que, si no es consolida a temps,
es va arrossegant de curs en curs i fàcilment acaba amb l’abandonament escolar prematur.
La feina de narinan se centra a omplir aquestes mancances acadèmiques bàsiques.
Com demostren els resultats de les proves de lectura dutes a terme a l’edat de 10 anys hi
ha diferències considerables segons el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies.
Aquesta desigualtat es presenta molt aviat en la vida dels joves, i llavors es manté o es
veu exacerbada durant l’educació secundària.
El model d’intervenció de narinan es basa en el foment de la lectura, la lectoescriptura, la
consolidació de coneixements matemàtics bàsics i el raonament lògic.
A continuació s’enumeren quins són els diferents principis del Codi ètic de l’associació:
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RESPECTE
Des de Narinan es té cura de la diversitat cultural dels infants i les seves famílies,
i fomentem el respecte a les diferències.

IGUALTAT DE GÈNERE
Tant pel que fa als alumnes com al voluntariat, es respecta i defensa la igualtat de
gènere i es fa front a les conductes masclistes i racistes, des de la reflexió i
l’anàlisi en grup.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Considerant que ningú no tria la família en què neix, la reducció de les
desigualtats educatives relacionades amb motius socioeconòmics constitueix un
objectiu necessari per garantir el principi d'igualtat d'oportunitats, i més encara si
es considera que l'educació és un dels mecanismes principals de mobilitat social.
Davant aquest desavantatge inicial, de partida, narinan treballa per reduir-ne les
conseqüències.

EMPODERAMENT
Amb un procés d’aprenentatge adient, l’autoestima dels infants millora
considerablement, en la mesura que, amb el progrés acadèmic, poden tornar a
formar part del grup. També les famílies es beneficien de l’empoderament dels
menors, ja que aquest sentiment de pertinença recuperat repercuteix en
l’estabilitat emocional dels menors i per tant en l’ambient familiar, que millora.
CONFIDENCIALITAT
Tota la informació sobre els menors i les famílies és absolutament confidencial. Es
respecta la protecció de dades d’acord amb el marc legal vigent, i es demanen els
permisos pertinents per a l’ús d’imatges dels menors a les xarxes socials i al web
de l’entitat (www.narinan.org).
Es tramiten per als voluntaris els certificats d’antecedents penals, per poder
treballar amb menors, d’acord amb la legislació.
FORMACIÓ CONTINUADA
Els voluntaris de l’ Associació NARINAN es formen de manera continuada per donar
el suport acadèmic necessari per a cada alumne. Se’ls proporcionen eines per dur
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a terme les sessions de reforç, tant des del punt de vista estrictament acadèmic
com emocional i cognitiu.
VOLUNTARIAT
El voluntariat és una part fonamental de l’Associació NARINAN, i s’integren
plenament dins l’entitat, comprometent-se amb els valors que defensem i
promovem. Els objectius que ens plantegem amb les persones voluntàries van
adreçats a:
•

Oferir-los una formació i metodologia de treball adequades.

•

Transmetre’ls els nostres valors i d'actuació per tal que puguin ser
partícips dels objectius comuns pels quals treballem.
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Annex 3. MÈTODE DE TREBALL
ASPECTES GENERALS
DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
PAUTES PER A LA LECTURA
PAUTES PER A LES MATEMÀTIQUES
PAUTES PER A LA GRAFIA
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MÈTODE DE TREBALL
Proposta metodològica de la Junta Directiva de narinan per a les sessions de reforç
escolar

ASPECTES GENERALS
• L’Associació narinan ajuda infants de 6 a 12 anys (Educació Primària) a consolidar
coneixements acadèmics bàsics que haurien de tenir assumits per l’edat o pel curs
que fan. Es tracta d’infants que no solen tenir el suport familiar o d’entorn necessari per
seguir el ritme escolar amb normalitat.
• Els coneixements acadèmics bàsics que es reforcen són la lectura i comprensió lectora,
els conceptes matemàtics bàsics, la grafia, l’expressió oral, el raonament lògic i el
pensament lateral.
• Es confecciona per a cada alumne una carpeta de treball individualitzada, amb el
material de reforç adient, segons el nivell acadèmic.
• Tant els alumnes com els voluntaris tenen una tarja magnètica amb el seu nom, per
facilitar la comunicació i crear una relació més propera.
• Cada infant rep una Llibreta de les Bones Notícies, on el voluntari anota, després de
cada sessió, què s’ha treballat. Els infants se l’enduen a casa i es demana que la mostrin
a la família i als tutors. És el nexe de narinan amb l’entorn educatiu de cada alumne.
• La llengua vehicular de narinan és el català.
• No es prioritzen els deures escolars però sí que s’ajuda els infants a fer-los quan en
tenen.
• Des de narinan no es proposa cap línia pedagògica pròpia; es dóna suport al sistema
d’aprenentatge de cada centre.
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• La ràtio de treball de 2 alumnes per voluntari. En casos extrems en què cal atenció
individualitzada, s’atén cada alumne individualment. I si puntualment en una sessió falten
voluntaris, es fan grups més grans, de fins a 3 o 4 alumnes per voluntari com a màxim, i
es fa treball en grup.
•
• A la primera sessió del curs cada alumne signa un compromís d’assistència i d’actitud (de
respecte als companys, als voluntaris i al material de treball). També a la primera sessió
els voluntaris omplen un formulari d’avaluació dels coneixements bàsics de cada alumne
(adjunt)..
• Les sessions duren entre 1,5h i 2h, en funció del centre.

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS

1. Es convoquen els voluntaris 15 min abans de l’inici de les sessions perquè puguin organitzar-se i revisar les carpetes i el material de treball de cada alumne.
2. Abans de començar a treballar, es comprova que els alumnes hagin passat pel lavabo i tinguin les mans netes.
3. Es formen els grups de treball ja assignats. Cada voluntari s’asseu amb el/s alumne/s que
li correspon/en, reparteix les carpetes i els pregunta si tenen deures que no puguin fer de
manera autònoma. Si és així, se’ls ajuda a fer-los.
4. Durant la sessió de reforç es fan servir tant el material de les carpetes de cada alumne
com el material lúdico-pedagògic de què disposa narinan, sempre orientat a treballar la
concentració, el càlcul mental, l’expressió oral i escrita, el raonament o la lectura.
5. Abans de recollir i plegar, cada voluntari escriu a la Llibreta de les Bones Notícies com ha
anat la sessió, i recorda als alumnes la importància d’ensenyar-la als familiars i professors.
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6. Quan els alumnes ja han marxat, els voluntaris omplen un full de seguiment de la sessió,
per poder valorar l’assistència, i el progrés acadèmic i de comportament de cada alumne.
Aquests fulls serveixen per a les avaluacions trimestrals de cada infant que narinan adreça
als centres escolars on estudien o als serveis socials.

PAUTES PER A LA LECTURA

- Escollir textos curts com ara faules o contes. Permet treballar la lectura, la comprensió,
l’expressió oral, el vocabulari, etc., a més la “moralina” permet la dosi ètica que convingui
remarcar. La lectura d’endevinalles és útil perquè té el valor afegit d’estimular el raonament lògic. I també és recomanable la lectura en forma de diàleg on cada alumne pot fer un
personatge; així es manté l’atenció.

- Durant la lectura, fer atenció a respectar els signes de puntuació.
- Aturar la lectura periòdicament per comprovar que es comprèn el text, i aclarir signifcat de
paraules concretes, o d’expressions fetes.

- Acabada la lectura, convidar l’infant a resumir, amb les seves pròpies paraules, la història
que ha llegit, per comprovar que ho ha entès bé i afavorir l’expressió oral. També se’l pot
animar a escriure/pensar un final diferent.

- Si es llegeix en parella (entre dos infants), fer-ho alternant-se sovint, a cada frase o paràgraf, segons el text. Obliga a que els alumnes estiguin al cas, i un pot corregir l’altre, o preguntar-se vocabulari entre tots dos.

- Una variant de la lectura en parella és la tècnica del Tutor lector: un infant amb més facilitat per llegir llegeix amb un de més petit (de nivell inferior). Així ltot ajudant-se, es crea un
vincle de companyerisme.

PAUTES PER A LES MATEMÀTIQUES
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- Assegurar que els alumnes comprenen l’ordre dels números, el significat i el valor que tenen. Per treballar-ho és útil fer dictats de xifres, fer-les ordenar de major a menor o viceversa, distingir parells i senars, identificar unitats, desenes, centenes i milers (sistema mètric decimal).

- Treballar les sèries ascendents i descendents combinant diferents operacions matemàtiques,
segons els coneixements de cada alumne.

- Entendre el significat bàsic de cada operació: suma (addició, acumulació), resta (substracció, pèrdua), multiplicació (repetició automàtica de sumes) i divisió (repartir, agrupar). Entendre l’antagonisme entre suma-resta i multiplicació-divisió.

- Practicar l’agilitat mental per al càlcul. És atractiu fer-ho amb material lúdic com el dòmino, el bingo, les cartes i claus aritmètiques

- Comprendre a fons els enunciats matemàtics. Saber triar l’operació que cal fer per resoldre’ls; és una manera de reforçar la lògica matemàtica.

PAUTES PER A LA GRAFIA

- Treballar el traç bàsic de cada lletra, ajudant els alumnes a agafar bé el llapis, i a adoptar
bona postura. Es fan servir quaderns de cal·ligrafia adaptats a cada edat.

- Intercanviar textos escrits per diferents alumnes i comprovar si els uns comprenen la lletra
dels altres.

- Inistir en la netedat en la presentació dels treballs.
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ANNEX: Model d’avaluació de coneixements bàsics
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