ASSOCIACIÓ EDUACIÓ I LLEURE UBUNTU
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2019
ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA

QUÈ ÉS UBUNTU, QUÈ FEM I ON HO FEM?
Ubuntu va néixer l’any 2008 i en els seus inicis va començar la seva activitat com a espai de
lleure educatiu durant les tardes dels dissabtes, el que es va anomenar com el CAU de la Ubuntu. Arran
de conèixer el barri i les seves necessitats (gran nombre de famílies en situació de vulnerabilitat), dins
del nostre àmbit d'actuació; infància, joventut i família, es va veure la necessitat d’ampliar aquesta
oferta educativa. Va ser quan, l’any 2012, es va constituir l’Associació Educació i Lleure Ubuntu, per
poder portar a terme els diferents projectes que ens han portat fins l’actualitat.

I TOT AIXÒ AMB QUINS VALORS?
Doncs amb la filosofia Ubuntu , una expressió africana que vol dir:
“jo sóc perquè tu ets” “Jo sóc el que sóc per allò que tots som"
És a dir, que tots i totes som importants, tots i totes som part de la “tribu” i
ens acceptem tal com som, des de la convivència amb respecte i esperit
crític. El fet de compartir i crear vincle entre nosaltres afavoreix la
transformació individual i col·lectiva, amb un sentit humanitari, amb valors i

hàbits saludables per tothom.

I A ON HO FEM?
A la Zona Nord de Nou Barris al barri de Ciutat Meridiana, amb infants i
famílies també de Torre Baró, Vallbona i Montcada.
Les activitats es desenvolupen dins de l’escola Ferrer i Guàrdia, E.B.M
Aqüeducte i Muntanya amb qui treballem de manera coordinada. Gràcies a la
cessió d’aquests espais, podem oferir unes activitats de qualitat, amb uns
espais adients per dur a terme la nostra tasca i en un entorn privilegiat, al
costat de la natura. Des del mes de Març hem obert un petit local on realitzem
les tasques administratives i tallers amb famílies.

EQUIP HUMÀ
La tasca que realitza Ubuntu és gràcies a l’equip humà amb el que compta. Un equip de
professionals, amb vocació i implicació en els projectes. És gràcies a ells i elles que Ubuntu
segueix creixent any rere any, assolint els seus projectes, ampliant-los i millorant-los.

JUNTA GESTORA
5 persones, càrrecs i vocals entitat

EQUIP PROFESSIONAL REMUNERAT
16 persones

1 Responsable de Projectes,1 Coordinadora del Centre Obert, 6 educadors/es referents de projectes,
una logopeda, una psicòloga i una Integradora Social.
NO REMUNERAT

1 Directora de Lleure, 3 Monitores de Lleure

VOLUNTÀRIS/ES- SÒCIS/ES
L’equip Gestor. I aquest anys sumem 32 persones voluntàries que de manera puntual i continuada
col·laboren en l’associació. Totes les persones que col·laboren són sòcies de l’entitat.

PRÀCTIQUES FORMATIVES
Durant aquest any hem acompanyat pràctiques de 4 Monitor@s de Lleure, 1 Integrador@s Socials,
1 ArtTeràpia, per el àmbit en que treballem sempre són relacionades amb els perfils professionals de
l’ambit Social.

Assemblees

• Treballadores +
Gestora
+Voluntariat
• Dues al curs
• Direcció i avaluació

Coordinadora
• Treballadores de
cada projecte +
coordinadora
projecte +
representant
gestora
• Reunions
quinzenals
• Intercanvi de
projectes

Consell Gestor
• Gestora +
coordinadora
projectes +
convidats si s'escau
• Reunions
quinzenals
• Gestió quotidiana
de l'entitat

PROJECTES 2019
Nom

Centre Obert
Ubuntu

Adolescents

Projecte






A partir del lleure i amb centres d'interès.
Reforç escolar per competències.
Treball individualitzat.
Agrupament flexible i ràtios petites.
Tardes de dilluns a dijous.



Continuïtat de l'acompanyament del C.O.
finalitzada l'etapa escolar.
Lleure i promoció de l'oci alternatiu.
Arrelament al territori i promoció de la
participació.
Acompanyar les demandes i necessitats dels
joves al territori
Dimecres i divendres tarda.
Atenció a les necessitats educatives, del
llenguatge, emocionals i psicosocials dels infants
i les seves famílies.
Detecció de dificultats i canal de derivació a altres
dispositius especialitzats.
De dilluns a divendres.
Apoderar a les famílies per ser autònomes en la
seva funció educativa.
Acompanyament en l'autonomia i
autoorganització del grup.
Matins de dijous.
Acompanyament de famílies amb criatures petites
(0 a 3 anys).
Treball individual i grupal a les EBM de Ciutat
Meridiana.
El vincle com a eix de la intervenció: criança
respectuosa i protectora, suport, xarxa i confiança
mútua.
De dilluns a divendres.
Lleure educatiu
Organitzat per monitors/es voluntàries de la zona.
Dissabtes







Trampolí





IQEMBU






Espiral



Cau de la
Ubuntu






Equip



Població





1 coordinadora
2 educadores,
2 educador
1 monitora
4 voluntaris/es
2 pràctiques




1 educador
1 monitora

16 adolescents en 2 grups i
les seves famílies




1 logopeda
1 psicòloga

27 infants i les seves
famílies




1 Integradora Social
1 educadora

14 mares




1 educadora
1 treballadora social

48 famílies



1 Directora i 3
monitores

33 infants en 3 grups i les
seves famílies

28 infants en 2 grups

EL CAU DE LA UBUNTU

Espai de lleure educatiu durant les tardes de
dissabte de 16:30h a 19:30h

GRUPS : Petits: 14 infants de 4-7 anys. 1 monitor i 1 monitora Mitjans: 12 infants de 8-13anys.
1 Directora 1 Monitora
Horar
i
16:30
17:00
17:0
0
18:00
18:00
18:30
18:3
0
19:00
19:0
0
19:30

Contingut

Descripció

Espai
Trobada

Espai d’acollida. També és un espai per parlar i
explicar com ens ha anat el dia, l'activitat que està
prevista per aquell dia, etc.

Activitat 1

Plàstiques, lúdiques, d'expressió, esportives, noves
tecnologies, etc.

Berenar

Espai en que es treballa el respecte pel menjar, així
com hàbits d'higiene i d'alimentació adequats.

Assemblea
/ valoració

Espai per expressar opinions, resoldre conflictes,
fer valoracions i donar propostes.

Comiat i
Valoració
Equip
Monitors/e
s

L’espai per positivitzar les accions dels infants i
crear vincles positius entre infants/les
famílies/’equip educatiu. Valoració per decidir les
accions educatives concretes que es poden derivar
de les observacions.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES:
Festa inici de curs Castanyada/ Halloween, Creixem Jugant Aprenem a Viure, Tió, Brunch d’hivern Ubuntu,
Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, Colònies.

ESPIRAL

Associació sense ànim de lucre que ofereix l’acompanyament a la família
en el procés de criança dels seus fills/filles fins els 3/6 anys,
en la cura dels vincles inicials entenent que són els pilars del desenvolupament afectiu de l’ésser humà,i en
l’experiència de la maternitat-paternitat com a camí de creixement personal, amorós i humà.
Espai d’acollida de famílies : Espai on les famílies estableixen els
primers vincles amb l’escola.
Espai MIMA’T : Espai de creixement personal,d’aturada i autocura, ofert en clau femenina per escoltar-se, reflexionar, obtenir
recursos i compartir experiències.
Espai NADONS I MOIXAINES: Activitats en família orientada a
enfortir i afavorir el vincle de la mare/pare
amb el seu bebè/infant a partir del desenvolupament d’una
mirada amorosa i atenta de les necessitats de cada un i amb el
contacte curós dels massatge infantil, el moviment lliure i el plaer
de la música i el joc lliure.
Espai CONTA-CONTES en família: Contes i cançons de la nostra
infància.

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES:
Acompanyaments Portes Obertes Escoles, Acompanyament Biblioteca,CAP,St.Jordi, Mima’t al Sol...

IQEMBU :PROGRAMA DE SUPORT A FAMÍLIES
El Programa de Suport a les Famílies IQEMBU, busca crear uns espais propicis pel desplegament de les
competències parentals, un espai d’intercanvi d’experiències , en el qual es facilita que les famílies prenguin un rol
protagonista en les seves preocupacions i inquietuds.

Trobades.
GRUP: 14 mares. 2 referent.

CONTINGUTS

Preocupacions educatives respecte els seus fills/es.
Caracteristiques evolutives dels seus infants. Habilitats
comunicatives. Regulació i Gestió d’emocions.Resolució de
conflictes. Establiment de normes i limits familiars.
Acomapnyament a la familia.

ESPAIS DE
TROBADA

CENTRE OBERT UBUNTU
PETITS:
10 infants de 6 a 8 anys. 1 educadora referent.
MITJANS:
9 infants de 9 a 10 anys. 1 educador referents.
GRANS:
10 infants de 11 a 12 anys.
ADOLES 1:
9 Adolescents de 12 a 14 anys
ADOLES 2:
9 Adolescents de 15 a 16 anys
En els tres grups la coordinadora ha fet suport
depenent necessitats.

Servei d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves
famílies, que fa una tasca educativa i preventiva des de
la vessant de l’educació social especialitzada durant el
temps lliure dels infants i adolescents. De dilluns a
divendres de 16:30h a 19:30h.

Horari

Activitats

16:30 - 17h

Espai de trobada i berenar

17 - 18h

Grups d’estudi assistit i reforç individual

18 – 19h

Activitat (tallers, projectes, dinàmiques, jocs,
sortides..)

19 – 19:30h

Temps lliure o assemblea, valoració i
propostes

19:30h

Arribada de les famílies i Comiat

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES: Festa inici de curs Polsims de Colors, torneig de petanca, lipdub, castanyada/
Halloween, Fireta d’Hivern, cinema infantil, teatre al liceu, plataforma per la llengua, Tió, dinar d’hivern Ubuntu,
cavalcada de Reis, rua de Carnaval, dia de la Dona, festa de la Primavera, colònies.

ADOLESCENTS
Espai de trobada per a joves de 12 a 14 anys (1r i 2n d’ESO) on
poder relacionar-se amb altres joves de la seva edat, compartir

inquietuds, resoldre dubtes acadèmics i practicar activitats
lúdiques proposades pels propis joves i acompanyades de les
educadores, alhora que es participa de la vida del barri i es
coneixen recursos del territori on poder participar activament.
A més, vincular-nos amb els joves que arriben de manera
espontània

la pista de l’escola, per poder orientar-los i

acompanyar-los en el moment d’aquesta etapa evolutiva.

Horari

Dilluns a Dijous

16:00 –

Aula Oberta (aula d’estudi)

17:00h
17:00h- 19h

Berenars i activitats dirigides per
adolescents
Fútbol

ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES: FútbolNet (Fundció F.C.B), Rumskipe, Salting sabadell....

PROJECTE TRAMPOLÍ:

reeducacions i acompanyament en l’entorn escolar

Trampolí és un projecte d’atenció psicològica i logopèdia dins de la xarxa de l’escola pública que neix davant de la creixent
demanda per part de professorat, direcció i famílies pertanyents a l’Escola Mestre Morera, on la crisi econòmica ha
afectat greument la situació socioeconòmica de moltes persones. A causa de la saturació dels serveis públics i l’alt cost
del sector privat, Trampolí és una alternativa que aposta per una psicologia i una logopèdia a l’abast de tothom. En el seu
inici al 2013, Trampolí va ser impulsat per la xarxa de patrocinadors juntament amb la direcció de l’escola i actualment
forma part de l’Associació Ubuntu . La intervenció es fa de manera individualitzada, en horari no lectiu.

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA
Des del programa CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”
s’inverteixen recursos per trencar el cercle de la pobresa
hereditària actuant sobre les necessitats més imperioses, amb
la finalitat de garantir que, malgrat les dificultats, els nens/es
de 0 a 18 anys tinguin les mateixes oportunitats que els altres.
Es dóna suport a la infància i a la família, promovent el
desenvolupament social i educatiu dels nens i nenes en
situació de pobresa des d’un enfocament d’atenció integral.
Entre diferents serveis d’ajuda, hi ha: ajuts de béns de primera
necessitat i serveis d’ajuda a famílies.



2 GRUPS DE CENTRE OBERT



3 GRUPS D’ESTUDI ASSISTIT



2 GRUPS DE REFORÇ INDIVIDUAL PRIMÀRIA



1 GRUPS REFORÇ INDIVIDUAL SECUNDÀRIA



1 GRUP DE REEDUCACIÓ DE LOGOPÈDIA



4 ATENCIONS PSICOTERAPÈUTICAIQUES
PERSONALITZADES

TREBALL EN XARXA
Des d’Ubuntu creiem que és cabdal el treball en xarxa, és per això que treballem de
manera coordinada, tant entre els diferents projectes de l’associació, com amb altres
entitats, recursos, equipaments del barri, del districte i de la ciutat.


ESCOLES DE PRIMARIA MESTRE MORERA, FERRER I GUARDIA.ESCOLES BRESSOL
AQÜEDUCTE I MUNTANYA, IS PICASSO: COMISSIONS SOCIALS, EAP, TUTORS/ES



XARXA D’OPORTUNITATS ZONA NORD (XAPO)



VENTiJOL



TAULA PROINFÀNCIA



SERVEIS SOCIALS, EAIA…



FEDAIA



BIBLIOTECA ZONA NORD



CASAL BARRI TORRE BARÓ, CENTRE CÍVIC ZONA NORD



FUNDACIÓ RAMON MARTÍ BONET CONTRA LA CEGUERA



COORDINADORA INFANTIL NOU BARRIS



COMISSIÓ INFÀNCIA DE CIUTAT MERIDIANA



PLA DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DE ZONA NORD

I PEL 2020...


CONSOLIDAR I GARANTIR LA CONTINUITAT DELS

PROJECTES ESPIRAL , TRAMPOLI I GRUPS NOUS
ADOLESCENTS .


ESTABLIR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
FUNDACIONS QUE OFEREIXIN TRACTAMENTS
ODONTOLÒGICS I DE SALUT



MANTENIR LOCAL PER ADOLESCENTS, CAU I SEU
D’ENTITAT



FESTA RECAPTATÒRIA DE PER EL LOCAL ON SERÀ SEU

DE L’ENTITAT

FONTS DE FINANÇAMENT
DESPESES

BALANÇ ECONÒMIC
2019

INGRESOS
QUOTES
SERVEIS I REFORÇOS
BEQUES MINISTERI

485,00
112566,45
5249,82

GENERALITAT

17779,00

AJUNTAMENT
DONACIONS
PRIVADES I
D’ENTITATS

83359,54

ALTRES

TOTAL INGRESSOS

39605,52
0

259045,33

Aquest any, el presupost ha tingut un creixement
aproximat del 40%, en relació a l’any anterior. Això, ja dona
una idea del fort increment de les activitats i de
l’implantació al Barri. El fet de tenir un local propi ha tingut
un efecte multicplicador a les activitats amb families i ha
permès dinamitzar la plaça Verda, ara rebatejada com
Agora de les dones.

CURSOS
NÒMINES I SS
MATERIAL

1195,00
229622,00
3462,83

GESTORIA I EXTERNS

2420,00

TELEFONS
ASSEGURANCES
COMISSIONS
TRANSPORTS
BERENARS I DINARS
ACTIVITATS
COLÒNIES
QUOTES FEDAIA
LLOGUER I
REPARACIONS

563,44
733,13
228,63
2167,21
2126,19
2122,48
3129,66
900,00

SUBMINISTRAMENTS
VOLUNTARIS
VARIS

879,29
500,00
840,19

TOTAL DESPESES

8155,28

259045,33

CARTELLERIA

COL·LABORA AMB NOSALTRES!


Vine de voluntari/a!

Si vols conèixer l’àmbit del lleure, si ja tens experiència però vols ampliar els teus
coneixements, pots venir a fer de voluntari/a de monitor/a de lleure tots els
dissabtes de 16h a 20h, amb infants i joves de 4 a 16 anys. O bé venir a fer reforç
educatiu amb infants de 6 a 12 anys, de dilluns a divendres.



Fes-nos alguna donació

Per tal de poder dotar dels recursos necessaris els projectes. En forma de
donació econòmica, o bé en ofertes de serveis/activitats lúdiques (entrades a
espectacles, menjar, material escolar...)



Fes-te’n soci

Omple la sol·licitud de soci, amb una quota mínima de 5 € podràs conèixer quins
són els projectes que desenvolupa l’Associació Ubuntu, conèixer-nos de més a
prop i participar de l’Assemblea General de socis.

Per fer donacions econòmiques, el nostre número de compte és:
ES37 2100.3307.49.2100892027

AGRAÏMENTS

SUPORT I
COL·LABORACIONS

A totes les persones que col·laboreu
amb la Ubuntu, li doneu suport, amb
molta estima, la nodriu i feu que creixi
en sentit i qualitat. A tots i totes les
que creieu en el projecte i sumeu
recursos, energies i il·lusió. Sense
vosaltres no seria possible!!

A tots i
totes,
GRÀCIES!!!

TUTULUBUNTU
Amics i amigues de la
Ubuntu
#UbuntusAlMónUbuntusDe
CorUbuntusPerSempre

EM MIRO AL MIRAR-TE ...

ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ I LLEURE

UBUNTU
C/PEDRAFORCA 3, 08033
ubuntu@associacioubuntu.org
Telèfon de contacte: 681 688 661
www.associacioubuntu.org

