CÀRITAS
RODA DE TER

Projecte Roda és un projecte promogut i portat a terme per Càritas de Roda
amb la col·laboració dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Roda de Ter i els centres educatius
d’aquesta població.

Projecte Roda

és un projecte social que té com a objectiu bàsic contribuir a
la integració en la vida social del poble d’aquells nens, nenes i adolescents que tenen
algun tipus de dificultat per fer-ho pel seu propi compte. Per tant, es pretén dur a terme una
tasca bàsicament preventiva amb els joves amb risc social, perquè vagin adquirint els hàbits i
els valors de la convivència ciutadana. D’entrada, es preveu que aquesta integració es realitzi a
través de la participació dels nens i adolescents, que s’acullin a aquest projecte, en les activitats
de lleure i de formació complementària que les diverses entitats del poble organitzen, tant a l’estiu
com durant el curs escolar.

Projecte Roda

és un projecte adreçat als nens/es i joves en edat
d’ensenyament primari i secundari obligatoris ( 6-16 anys) i que es troben en situació de
risc social o amb dificultats econòmiques. Els responsables del projecte es posaran en
contacte amb aquelles famílies que considerin que els pot interessar aquest projecte. Si els cal
una ajuda econòmica perquè els seu fills participin en alguna activitat, el projecte Roda els
subvencionarà. En principi, el projecte Roda es farà càrrec de dues terceres parts de
l’import de l’activitat i les famílies, la tercera part restant.

Roda

és un projecte que consta de dues fases. La primera fa referència a les activitats
que s’han organitzat de cara a l’estiu; la segona està destinada a les activitats que s’organitzin
durant el curs escolar.

JUSTIFICACIÓ
A principis del curs 2002-2003, l'equip de Càritas repensà el seu treball assistencial i decidí de
llançar-se a un tasca preventiva, amb una aparença de menys eficàcia a curt termini, però amb
molta més incidència en les deficiències socials a llarg termini.
L'objectiu del treball foren els infants i adolescents en edat escolar (primària i ESO), edat que
encara permet fàcilment la prevenció de riscos socials.
Es constatà que molts infants i adolescents no feien cap tipus d'activitat extraescolar per
problemes econòmics de les famílies, amb les conseqüents hores d'estada al carrer o davant la
televisió, i de desintegració social, i que aquesta situació s’agreujava perquè la majoria d'aquests
infants pertanyien a famílies immigrades procedents del Magrib, de l'Amèrica Llatina o dels
Països de l'Est.

HISTÒRIA DEL PROJECTE
A principis del curs 2002-2003 es féu un llistat del possible nombre de nens i adolescents en
situació de risc social a llarg termini a causa de la marginació social que patien per cuses
diverses.
S'anà a visitar cadascuna de les escoles de Roda i també els serveis socials de l'Ajuntament, per
valorar tant el llistat com cadascun dels noms que hi sortiren.
Es valorà el cost econòmic i les possibles ajudes a cercar si el pressupost sortia de les nostres
possibilitats.
Es començà per fer una prova durant l'estiu per veure quants nens s'hi apuntaven i per anar
donant a conèixer el projecte (en llistat a part se'n fa una exposició).
Donat el positiu petit assaig de l'estiu, es posà en marxa el projecte ja del tot a principis del curs
2003-2004(en llistat a part, també, s'hi mostren els resultats).

METODOLOGIA I PROCÉS
Es fa arribar un full explicatiu del projecte a cadascun dels nens i adolescents en situació de risc
social que consten en la llista de què disposa el Projecte Roda i obtingut dels serveis socials de
l’ajuntament de Roda de Ter, de les dues escoles i de l’institut de la població. Aquest full
explicatiu el reparteixen les escoles perquè els nens/es triïn una de les activitats i ho comentin
amb els seus pares.
Se’ls demana que passin un dia per Càritas on se'ls explica més detalladament el projecte.
Durant l'entrevista dels pares amb un responsable de Càritas se'ls explica que és bo que participin
en activitats amb altres nens, i que només havien de pagar un terç de les despeses de l’activitat
que havia escollit el seu fill/a.
Un cop els pares han acceptat de participar en el projecte Roda, se'ls demana dades sobre els
altres germans, adreça, DNI, treball del pare i mare, etc. i se’ls fa signar una fitxa d'acceptació
d'aquesta activitat en la qual participa el seu fill/a.
Es fa un contacte amb les entitats que en visites anteriors s'havien compromès a acceptar nens en
aquesta situació, se'ls comunica el nombre de nens que han escollit la seva activitat i se'ls fa un
petit informe oral sobre la seva situació i procedència dels nens o adolescents que hi acudiran.
Uns dies més tard, es visita la família dels participants en el Projecte Roda per concretar detalls
sobre el lloc de l'activitat, dies, hora,... i poder conèixer el lloc on viuen i la resta de la família,
especialment amb famílies immigrades.
Tot això permet de poder fer també un treball amb les famílies d'aquests nens, on sempre hi ha la
causa de la situació social amb què es troben els fills, i també amb les entitats que els acullen
perquè tinguin present la realitat d'aquests nous alumnes.
Més tard els responsables de Càritas (cada nen/a té com un tutor per a aquesta tasca) continuen
fent visites a la família i a les entitats per anar avaluant el procés i corregir els contratemps que
puguin sorgir.

CRITERIS PER ACOLLIR PARTICIPANTS EN EL PROJECTE RODA
Per Acollir un nen/a o adolescent al Projecte Roda, es segueixen els passos següents:
1. Els serveis socials de l’ajuntament de Roda de Ter i les tres escoles de la població fan
arribar una llista ponderada de nens i adolescents en situació de risc social als
responsables del projecte Roda.
2. A través de les entitats esmentades en l’apartat anterior, es fa arribar la proposta del
Projecte Roda a les famílies interessades.
3. S’estudien les sol·licituds i, segons l’acompliment o no dels següents criteris, s’assigna
una activitat a cada sol·licitant:
-

Situació econòmica
Treball o atur dels pares
Interès del nen/a
Nombre de germans
Problemàtica social de la família

SOL·LICITUD DE BECA PER AL PROJECTE

Roda

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM:______________ COGNOMS:__________________________ EDAT:_____
ADREÇA:_____________________________

TELÈFON:________________

NOM DEL PARE I DE LA MARE:________________________________________
GERMANS:_____________________ PARTICIPA EN EL PROJECTE Roda? ___
_____________________ PARTICIPA EN EL PROJECTE Roda? ___
_____________________ PARTICIPA EN EL PROJECTE Roda? ___
_____________________ PARTICIPA EN EL PROJECTE Roda? ___

ACTIVITAT PER LA QUAL DEMANES LA BECA:
Nom de l’activitat:____________________________
Dates de l’activitat:___________________________
Lloc on es fa l’activitat:________________________

TIPUS DE BECA QUE SE LI HA ATORGAT:_______________________________
CONDICIONS:_______________________________________________________
Roda de Ter, _____ de ________________ de 2005
Signatura responsable projecte Roda

EN / NA (pare / mare o tutor)________________________________________
Amb DNI ____________________________________
Accepto que el meu fill/a participi en el projecte Roda i les condicions d’aquest projecte.
També em comprometo a respectar la seva normativa.
Roda de Ter. _____ de ________________ de 2005
Signatura

FITXA DE SEGUIMENT - ENTITATS
DADES DEL TUTOR/A
NOM I COGNOMS:________________________________________
ADREÇA: _____________________________________TELÈFON:____________

DADES DEL NOI/A
NOM I COGNOMS:________________________________________
ADREÇA: _____________________________________TELÈFON:____________
ENTREVISTA AMB ELS RESPONSABLES DE L’ENTITAT
ENTREVISTA 1.
DATA:
PERSONA AMB QUI ES TÉ L’ENTREVISTA I CÀRREC:______________________
RESUM ____________________________________________________________
____________________________________________________________
ENTREVISTA 2.
DATA:
PERSONA AMB QUI ES TÉ L’ENTREVISTA I CÀRREC:______________________
RESUM ____________________________________________________________
____________________________________________________________
ENTREVISTA 3.
DATA:
PERSONA AMB QUI ES TÉ L’ENTREVISTA I CÀRREC:______________________
RESUM ____________________________________________________________
____________________________________________________________
OBSERVACIONS:

FITXA DE SEGUIMENT

- FAMÍLIES

DADES DEL TUTOR/A
NOM I COGNOMS:________________________________________
ADREÇA: _____________________________________TELÈFON:____________

DADES DEL NOI/A
NOM I COGNOMS:________________________________________
ADREÇA: _____________________________________TELÈFON:____________

DATA

OBSERVACIONS

ACTIVITATS
D’HIVERN

Diferents tipus d’activitats extraescolars qen què han
participat

FUTBOL
DATES: finals d’agost-juny
EDATS: a partir de 4 o 5 anys.

PREUS

Inscripció + Federació + Equipament: 132.22 €
Quota trimestral: 150 €

CONTACTE:

BÀSQUET
DATES: setembre-juny
EDATS: a partir del 5 o 6 anys.

PREUS:
CONTACTE:

HOQUEI:
DATES: setembre-juny
EDATS: a partir del 5 o 6 anys.

PREUS:
CONTACTE:

PATINATGE:
DATES: setembre-juny
EDATS: a partir del 5 o 6 anys.

PREUS:
CONTACTE:

BÀDMINTON
DATES: setembre-juny
EDATS:

PREUS: Inscripció: 12,00 € - Quota trimestral: 30,00 €
CONTACTE:

CASALOT
DATES: setembre-juny. Cada dissabte de 16h a 19h.
EDATS: a partir de 3 anys

PREUS: 42,00 € anuals ( sortides i colònies a part )
CONTACTE: Sara Jordan

ESCOLA DE MÚSICA
DATES: setembre-juny.
ACTIVITATS: Instruments i cant.
EDATS: a partir del 5 o 6 anys.

PREUS:
CONTACTE: Clara.

DIBUIX I PINTURA
DATES: setembre-juny.
Dilluns, dimecres o dijous
EDATS: a partir de 36 anys

PREUS: 26 € al mes 1 DIA

/

33 € al mes 2 DIES

CONTACTE: Marta Casassas 93 889 48 53

IDIOMÀTIC - Escola d’idiomes
DATES: setembre-juny
Primària: Dilluns i dimecres
Secundària: Dijous i divendres
EDATS: a partir de 6 anys

PREUS: 36 € al mes

CONTACTE: Gemma Juvanteny 629 72 63 32

ESCACS
DATES: setembre-juny.
Cada dissabte de 16h a 18h.
EDATS: a partir de 6 anys

PREUS: Gratuït

CONTACTE: Joan Bigas 93 854 01 42

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PARTICIPANTS PER ANYS

TEMPORADA 03-04
PARTICIPANTS I ACTIVIAT

TEMPORADA 05-06

TEMPORADA 04-05
PARTICIPANTS I ACTIVITATS

TEMPORADA 06-07

PARTICIPANTS I ACTIVIAT

TEMPORADA 07-08
PARTICIPANTS I ACTIVIAT

PARTICIPANTS I ACTIVITATS

TEMPORADA 08-09
PARTICIPANTS I ACTIVITATS

TEMPORADA 09-10
PARTICIPANTS I ACTIVIAT

Futbol

Temporada
2010-2011
14

Temporada
2011-2012
14

Temporada
2012-2013
11

Temporada
2013-2014
11

Esplai

18

11

12

3

Anglès

1

1

5

2

Música

1

2

2

Patinatge

2

2

Bàsquet

2

1

2

Reforç escol.

2

Hoquei

1

TOTAL

39

29

32

20

COMPARATIVA PROJECTES INFÀNCIA (REFORÇ ESCOLAR I APRÈN DISFRUTANT BISBAT
VIC) 2010/2011/2012/2013
A NIVELL DE
TOT EL BISBAT
PROJECTE
REFORÇ
ESCOLAR
PROJECTE
APRÈN
DISFRUTANT

2010

2011

2012

2013

148 INFANTS
50 VOLUNTARIS

134 INFANTS
61 VOLUNTARIS

137 INFANTS
96 VOLUNTARIS

192 INFANTS
90 VOLUNTARIS

175 INFANTS
26 VOLUNTARIS
37 ENTITATS

163 INFANTS
21 VOLUNTARIS
42 ENTITATS

181 INFANTS
27
VOLUNTARIS
42 ENTITATS

199 INFANTS
40 VOLUNTARIS
30 ENTITATS

APRÈN DISFRUTANT:
- TARADELL : APRÈN I JUGA
- RODA : PROJECTE RODA
- TORELLÓ : FÉS EL QUÈ T’AGRADA
- VIC : POTS FER-HO
- CENTELLES: ESPORT PER A TOTHOM
- NAVARCLES: NO ET QUEDIS A CASA
REFORÇ ESCOLAR
- SALLENT (BAGES NORD)
- TORELLÓ (TER COLLSACABRA)
- TONA (GUILLERIES CONGOST)
- RIPOLL (RIPOLLÈS)
- VIC
- MANRESA
TIPOLOGIA D’ENTITATS:
1. Escoles d’idiomes
2. Escoles de Ballet
3. Ball Hip-Hop
4. Clubs de Básquet
5. Clubs de fútbol
6. Fútbol Sala
7. Gimnàs
8. Club de Kàrate
9. Club de Natació
10. Club de Tenis
11. Club de Tenis Taula
12. Club de Patinatge
13. Taller de Cosir
14. Escoles de Dibuix
15. Escola de Teatre
16. Escoles de Música
17. Centre d’informàtica
18. Centres d’activitats de lleure infantils (Aula educativa ajuntament)
19. Centres d’estudi assistit (Reforç Escolar)
20. Esplai (Casals Església)

