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Eicascantic



PROGRAMA DE MEDIACIÓ

Projecte: 

“Servei d’informació, assessorament, acompanyament i mediació”

Punt d’Informació/ Or. professional/ Ass. Jurídic hem atès a: 

132 persones

Inscrites als cursos de  Mòduls C:                                69 persones

Assistents a les xerrades d’Acollida:                          123 persones

336 persones



Origen de les persones ateses segons zona d’origen: 

33 nacionalitats (Marroquí: 56 persones)



Distribució segons gènere:



Distribució segons franja edat:



Distribució segons temps d’estada:



Distribució segons la situació administrativa de 

les persones ateses des del projecte:

Tipus de document Nombre d’usuaris Percentatge

Sense permís de residència 81 61,4 %

Amb passaport 72

Sense passaport 9

Situació regular 51 38,6 %

Permís de residència sense

autorització de treball

21

Permís de residència amb

autorització de treball

10

Permís de residència

permanent

1

Reagrupat / Règim comunitari 2

Nacionalitat 15

Visa d'estudiant 1

Sol·licitat d'asil 1

Total 132 100%



Distribució situació professional:



Segons la zona de residencia:



Servei d’orientació professional 

i  Servei jurídic 

 25 persones han rebut orientació professional.

 50 persones han estat ateses des del servei 

d'assessoria jurídica

 Sistema de beques (Càritas)

7 persones han estat becades amb targeta de transport 

22 persones pagament de la matrícula de l'acció

formativa



PROGRAMA DE MEDIACIÓ
Projecte:

“Apropament a la diversitat cultural”

• 18enes Jornades d’Apropament a la

Realitat dels Infants i Joves que migren

sols i soles

• S’ha organitzat una mostra de dinàmiques

d’expressió artística, realitzada pels Joves

del Projecte Ta-Axira d’Eicascantic, paral·lela

a les Jornades d’Apropament.

• S’ ha elaborat una unitat didàctica treballada

en els grups classe



Recursos humans en el projecte de 

mediació:

Contractació d’una persona 

a 30h a la setmana

Amb una dedicació de 

 70% punt de informació

 30% Apropament a la 

diversitat cultural

 4 col·laboradores al Punt 

d’Informació i 

Acompanyaments al 

llarg de l'any

 4 estudiants en 

pràctiques del Grau de 

Treball Social de la UB 

(20h/s i 40 h/s). 



PROGRAMA DE FORMACIÓ

1. Formació d’adults 

a) Immersió sociolingüística: 479

b) Formació  Instrumental bàsica: 93

TOTAL: 572 INSCRIPCIONS AL 2018

EQUIVAL A: 463 PERSONES





 Català: 1 curs al primer trimestre i curs de 

català oral: 104 hores

 Castellà:

25 cursos (8 trimestrals,1 al juliol): 1301 hores

 Alfabetització i Neolectura

24 cursos (4 trimestrals): 682,5 hores



Informàtica 

 192h d’alfabetització digital

 52,5h de alfabetització utilitzant un recurs 

tecnològic (programa URUK)

 34,5h  millora de la lectoescriptura 



Promoció d’ un programa de formació per a la participació social

 S’han impartit 100h de coneixement de l’entorn 

 9 hores dedicades a les xerrades d’Acollida pels alumnes de 

castellà nivell acollida i castellà 1 (en 2 torns i als tres trimestres).

 16 grups han dedicat un promig de 12h per grup i trimestre en 

activitats de caire cultural: visita a la biblioteca, mercat Santa 

Caterina,  8 de març. S’han incorporat activitats per al 25N i sortida 

al museu de les cultures.

 Els participants han  conegut  diferents recursos del barri i el seu 

funcionament per poder fer-ne ús i així millorar la seva vida 

quotidiana i vincular-se. 



Coordinació 

 7 reunions de coordinació (1 més de lo previst: curs de 

juliol)

 63 col·laboradors/es

 2563,50 hores de docència

 2 formacions inicials (1 menys de lo previst)



PROGRAMA DE FORMACIÓ

PROJECTE TA-AXIRA



Procedències Joves 2018



MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C Hores anuals

ALFABETITZACIÓ I NEOLECTURA 4h - - 144h

CASTELLÀ ACOLLIDA - 4h - 144h

CASTELLÀ 1/2 - - 4h 144h

MATEMÀTIQUES (I, II, III) 1h 1h 1h 36h

CONEIXEMENT DE L’ENTORN I SUPORT 

SOCIOLABORAL
1h 2h 2h 72h

CASTELLÀ ORAL 1h 1h 1h 36h

INFORMÀTICA (I, II, III) 1h 1h 1h 36h

ASSAMBLEA 1h 1h 1h 36h

CATALÀ ACOLLIDA 1h 1h 1h 36h

Total d’hores setmanals: 10h 10h 10h



Al curs 2018 s’han realitzat un total de

377 hores lectives:

 100h 1r trimestre

 102h 2n trimestre

 45h intensiu juliol

 30h casal d’estiu

 100h 4rt trimestre



 32 col·laboradors/es al llarg del 2018:

 23 voluntaris

 9 persones en pràctiques:

 2 estudiants del CFGS d’Integració Social de l’IES Roca i del INS Miquel Tarradell.

 3 estudiants de l’ensenyament de Treball Social de la Universitat de Barcelona.

 2 estudiant de l’ensenyament de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

 1 estudiant del postgrau de ELE de la Universitat de Barcelona.

 1 estudiant d’APS des de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

 Mitjana de 17 col·laboradors/es trimestrals



ALGUNES ACTIVITATS DESTACADES:

 Taller de promoció de salut sexual amb perspectiva transcultural

 Gincama fotogràfica, gincama sociolingüística, gincama al mercat

 Patinatge sobre gel 

 Concurs de pastissos

 Torneig de futbol

 Projecte Apadrina un equipament

 Concurs d’acrosport

 Celebració d’un iftar durant el mes de ramadà

 Netejem les platges amb padel surf

 Taller de rap en català

…



RESULTATS 
 L’assistència mitjana dels joves ha estat de més d’un 85% (80%)

 El 75% dels joves superen el nivell i poden donar continuïtat al

seu itinerari formatiu: (85%)

 passant als grups d’adults.

 accedint a formacions prelaborals.

 continuant actualment al projecte.

 El 14% dels joves són d’una nacionalitat diferent (15%)

 El percentatge de noies que ha participat en el projecte ha estat

del 7% (5%)

 El 17% de joves es troben en situació de carrer, sensellarisme

i/o vulnerabilitat extrema.



En el període gener/desembre 2016 hem comptat amb 126 socis 
col·laboradors. 

El perfil que presenten és el següent: 

 88 són dones, 38 homes

 Nivell d’ estudis:

 Universitaris: 96

 Cicles formatius: 10

 Batxillerat: 14

 ESO: 6

PROGRAMA  DE PARTICIPACIÓ



Nacionalitats

 Espanyola/catalana; 112

 Argentina: 1

 Bèlgica: 1

 Marroc 2

 Pakistan: 1

 Italià 1

 França 2

 Mèxic: 1

 Nord Americana:1

 Xilena:2

 Equatoriana:1

 Russia:1

Situació laboral:

 Actiu: 44

 Estudiants: 33

 Jubilats: 20

 En atur: 29



La dinamització interna de l’entitat

 Sessions informatives

 Assemblea general de l’entitat

 Visió redàrquica: Àrees de treball

 Activitats representatives del calendari festiu 

 Apropament a la diversitat

 Trobades informals entre diferents membres de l’entitat (sopars de col·laboradors,

sopar de Nadal, sortides de l’equip de treballadors)

Apropar l’entitat al barri/ A LA CIUTAT

 Acció Jove Casc Antic

 Xarxa Laboral del Casc Antic

 Federació Casc Antic per la Gestió Comunitària

 Coordinadora de la Llengua

 XESAJE

 Xarxa Antirumors

 Red Conecta

 Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)

 Universitat de Barcelona


