
XARXA D’ESPORTS - MULTIESPORT

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: infants, joves de 6 a 12 anys
Sector temàtic: Educació / Salut / Dinamització esportiva/ Convivència i Civisme.

ENTITAT/S RESPONSABLE/S: 

Grup de Treball Infància, joves i educació del Pla Comunitari
Àrea Benestar – Regidoria Serveis Socials
Àrea Benestar – Regidoria de Convivència i Immigració
Regidoria d’Esports
Escola Rosa Sensat

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN: 

Grup de Treball Infància, joves i educació del Pla Comunitari
Àrea Benestar – Regidoria Serveis Socials
Àrea Benestar – Regidoria de Convivència i Immigració
Regidoria d’Esports
Escola Rosa Sensat
AMPA Escola Rosa Sensat

CALENDARI: 

De gener a desembre de 2013.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:

PREVISTOS:

15

REALS:

15
OBJECTIUS DEL PROJECTE: 

- Continuar  amb  la  promoció  esportiva  al  barri  amb  la  finalitat  educativa,
potenciant la socialització i el desenvolupament integral d’infants, adolescents i
joves.

- Establir i continuar en el barri un conjunt d’activitats esportives-educatives en
funció de les edats i la modalitat esportiva motivant.

- Potenciar  i  dinamitzar  les  entitats  esportives  del  barri  per  donar  una oferta
educativa.

- Oferir una formació als monitors.
ACTIVITATS:

- Desenvolupament d’activitats esportives segons els diferents grups d’edat (jocs



variats).
- Treball específic en les resolucions de conflictes i els hàbits de cooperació a

través de les noves tecnologies.
- Un cop al mes, els monitors han realitzat la formació específica.

VALORACIÓ TÈCNICA:

La valoració és molt positiva després d’11 anys de funcionament.
La relació entre les institucions implicades és molt bona. 
Respecte  dels  participants  en  les  activitats  es  creu  que  han  millorat
considerablement els hàbits de convivència i socialització. 
Destacar la implicació de les famílies aquest curs.
Augment molt important de participants i important llista d’espera. 
És important continuar amb aquest projecte, ja que el resultats assolits són molt
positius.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

• Nombre de participants en el projecte
• Nombre d’activitats esportives organitzades
• Nombre d’entitats i serveis del barri implicats en el projecte
• Grau assoliment de les habilitats socials


