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LA BALLARUGA

ASSOCIACIÓ GRUP D'ENTITATS 
EL VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE

"L'educació no canvia el món, canvia les persones
que canviaran el món" Paulo Freire (1921-1997)
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Q U I  S O M
UN PAS

Entitats que formen part de La Ballaruga:

AFA ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ - AFA ESCOLA ÀNGELS GARRIGA

 - AFA ESCOLA PAU CASALS

AFA INSTITUT ESCOLA ÀNGEL DE TOBIES -

AFA INSTITUT ANDREU NIN

AFA INSTITUT BAIX PENEDÈS- AFA INSTITUT MEDITERRÀNIA -

AFA ESCOLA GARBÍ

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

La Ballaruga som una entitat sense ànim de lucre
que va néixer de les Ampa de les escoles i
instituts del Vendrell l 'any 2004 per  a posar en
comú les necessitats de la comunitat educativa
del municipi i treballar per unes activitats
extraescolars basades en l'educació en el lleure
de qualitat, equitatives, respectant  la diversitat
i vetllant per la integració i inclusió social de
tots els infants i  de les famílies nouvingudes al
municipi.

Al llarg d'aquests 18 anys La Ballaruga ha
evolucionat, ampliant el seus àmbits d'acció,
donant una nova dimensió a les AFA, com a
entitats catalitzadores de les necessitats de les
famílies més enllà de l 'àmbit escolar. Com a
conseqüència hem traspassat els límits de l 'àmbit
escolar, per acostar-nos a projectes socials i
comunitaris amb l'objectiu d'ajudar a totes les
famílies del Vendrell.

La nostra Missió és oferir respostes adequades a
necessitats sòcio-educatives detectades, relatives
als infants i joves i les seves famílies dels centres
escolars del municipi, d’una forma equitativa,
generant complicitats i treball en xarxa entre els
diferents agents educatius fomentant una
pedagogia dels valors i conciliant els espais
familiars i escolars



P R E S E N T A C I Ó
UN PAS MÉS ENLLÀ

El 2021 ha estat un any d'adaptabilitat  on, hem
desenvolupat les nostres activitats programades tot
seguint les normatives COVID-19. Hem cregut
convenient i de justícia, mantenir les nostres
activitats educatives i socialitzadores pel bon
desenvolupament i la igualtat d'oportunitat dels
infants.
 
Ens adrecem a les famílies, infants i joves del
Vendrell, fent passos per obrir camí en les accions
comunitàries i en favor de la cohesió dels
vendrellencs i vendrellenques.
Per aquest motiu, hem afavorit les activitats
familiars, les quals estableixen vincles positius i de
cohesió.

Trobem consolidats els nostres projectes de la franja
del migdia i els diferents reforços educatius.
Un dels nostres objectius base, és fer arribar el lleure
de qualitat a través dels casals i les colònies, on, any
rere any, ens anem establint i obrint pas
comarcalment.

En definitiva, tot i ser un any de canvis i incertesa,
ha prevalgut el nostre interès a potenciar la igualtat
d'oportunitats en el  lleure i l 'educació, i on, tot això
no hagués estat possible sense el suport i
col·laboracions a totes les persones, entitat i
administracions gràcies a les quals hem pogut
continuar endavant.

EL NOSTRE
EQUIP

52 educadores/rs
25 voluntaries/ris

TERRITORI
D'ACTUACIÓ

El Vendrell 
Comarca  Baix Penedès
Comarca Tarragonès 



U N  A N Y  E N
I M A T G E S

BON DIA!

Servei d'acollida matinal a les escoles que permet a mares i

pares conciliar l 'horari laboral amb l'escolar i en el que els

infants troben un espai on compartir una estona de joc o

de fer deures abans d'iniciar la jornada escolar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El nostre projecte vol fomentar l 'educació i la cultura

potenciant la curiositat per l 'aprenentatge a partir de tres

eixos principals: Les Arts plàstiques, les Arts escèniques, 

 les Ciències i el Reforç Educatiu 

DINEM EN FAMÍLIA! 

Als menjadors educatius contra l'exclusió social per a nois i

noies de la ESO fomentem la convivència a l'hora de dinar i

oferim un suport emocional i educatiu i activitats de

l'interès dels joves que formen part de la programació del

projecte d'APS (aprenentatge/servei) que el grup d'alumnes

treballa al llarg del curs de la mà dels educadors/es.

REFORÇ EDUCATIU

El reforç educatiu és un projecte per a disminuir el fracàs

escolar i l 'abandó prematur dels estudis amb una atenció

individualitzada que ajuda als infants i joves a adquirir les

competències necessàries en l'àmbit escolar i social.

Visiteu la nostra web  www.laballaruga.org

TEMPS DEL MIGDIA

Als menjadors escolars

fomentem la convivència,

treballem els hàbits

alimentaris i l 'autonomia

dels infants a partir d'un

projecte integral que

inclou educació emocional,

activitats de lleure i jocs a

l'aire lliure.



U N  A N Y  E N
I M A T G E S
ACOLLIDA A LES FAMÍLIES NOUVINGUDES I TEMPS DE DONES

Projectes per a fer l'acompanyament a les famílies nouvingudes

al Vendrell dins l'àmbit escolar i d'habilitats comunicatives i

coneixement de l'entorn per a dones immigrades.

AULA OBERTA

Projecte sòcio-educatiu de reforç,  dirigit a alumnes de cicle mitjà

i superior de primària i l 'ESO que pretèn que l'alumnat millori els

seus resultats competencials

PUNT CONNECTA'T

Espai completament equipat amb ordinadors cedits per La Caixa

on, al matí dedicarem temps a adults i gent gran amb dubtes i

tràmits digitals pendents, i les tardes donarem suport TIC a

infants i joves estudiants del municipi. 

COLÒNIES

Aquest curs hem fet Colònies Familiars, Colònies d'Anglès i

Colònies d'Estiu. A les colònies potenciem l'autonomia, el

compromís i felicitat de l 'infant i l 'acompanyem per a assolir

noves fites a través de l 'autonomia, la cooperació, el respecte i la

integració al grup.

LES MALETES VIATGERES

Una de les nostres col·laboracions amb la Biblioteca Terra Baixa

és la representació d'un conte en anglès per a infants de 3 a 5

anys i les maletes viatgeres, un projecte del P.E.E. que es realitza

en col·laboració amb les escoles per a fomentar la lectura i

apropar als infants i les famílies a la biblioteca.

CASALS 

Organitzem Casals d'estiu

i d'hivern a diverses

poblacions de la comarca

amb  centres d'interès

engrescadors per als

infants i una programació  

variada que inclou

esports,  piscina, sortides i

excursions.

LECXIT

Amb el projecte lecxit, hem volgut millorar la comprensió i

l’habilitat lectora dels alumnes d’educació primària fomentant el

voluntariat dels monitors, els quals treballen amb el mateix

alumne al llarg de tot el curs, creant d’aquesta manera un vincle

molt estret. 



À M B I T S  D ' A C T U A C I Ó

Acollides i Activitats extraescolars

Temps del migdia

Activitats pedagògiques complementàries del currículum escolar

Colònies escolars

Coordinació del projecte Lecxit al Vendrell 

Membre del Pla Educatiu d’Entorn

Col·laboració amb les Comunitats d’Aprenentatge

Assessorament/serveis a les AFA a nivell jurídic, comptable i fiscal

Coordinació projecte comarcal Carnet Únic

Conveni amb l'Àrea d'Educació de l 'Ajuntament del Vendrell

ESCOLAR

COMUNITARI

Grups de dones immigrants d'habilitats i competències comunicatives i socials

Projecte d’acollida de famílies nouvingudes als centres educatius

Membre de la  “Taula Comunitària”

Membre de la  “Taula per a la prevenció de la violència juvenil”

Projectes de dinamització lectora

Col·laboració amb la biblioteca municipal "Terra Baixa"

Participació en festes culturals i fires del Vendrell 

Col·laboració amb l'entitat "Ajuda en Acció" amb l'apadrinament de dos infants

Col·laboració amb L'Eina 

SÒCIO-EDUCATIU
Projecte diari d’intervenció sòcio-educativa

Projecte “Dinem en família” (menjador educatiu ESO)

Reforç Educatiu a primària i secundària

Activitats Estiu Joves

Colònies d’estiu

Borsa de beques per a activitats extraescolars, casals i colònies

Conveni amb la Fundació La Caixa programa "ProInfància"

Col·laboració amb el Programa Endavant

Pla de Voluntariat

LLEURE EDUCATIU I CULTURA
Casals d’Estiu

Casals d’Hivern

Colònies d'estiu, familiars i d'anglès

Col·laboració amb escoles de lleure per a pràctiques de monitors i directors de lleure

Activitats dinamització culturals i festives per als ajuntaments

Membre de la Federació Catalana de l’Esplai

Membre del Cens d'Entitats de Foment de la Llengua Catalana



U N  A N Y  E N  X I F R E S
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Econòmic

Joves 2,9%

U N  A N Y  E N  X I F R E S



I N F A N T S  I  J O V E S
EDUQUEM

Som creatius
Som científics
Educació emocional
Expressió corporal
Anglès

INFANTS

ÀMBIT ESCOLAR

Esplai de tarda - extraescolars

Amb les activitats extraescolars que es realitzen als centres educatius
fomentem un aprenentatge educatiu basat en la llibertat creativa, el
creixement personal i la cooperació entre els infants.  

La proposta d'aquest curs, ha estat treballar a través d'un centre
d'interès concret cada trimestre: Música, cultura popular i medi
ambient. 

Hem dividit les activitats a través de 5 eixos principals:

Hem dut a terme activitats a l'Escola Àngel Guimerà, Escola Àngels
Garriga i Escola Pau Casals.

A través del dia a dia i de la metodologia emprada s’aconsegueix la
transmissió de valors com el companyerisme, la responsabilitat,
l’amistat, el respecte, el compartir… així com normes i actituds. 

INFANTS
ÀMBIT SÒCIOEDUCATIU

Reforç educatiu

Durant els últims anys el percentatge d’immigració a les escoles i
institut ha anat en augment, en conseqüència d’això, les famílies
nouvingudes es troben en una situació de desconeixença  del
funcionament del sistema educatiu i de l’idioma vehicular dels
centres, tot això  dificulta els aprenentatges dels nens i nenes i pot
provocar un gran percentatge de fracàs escolar, amb la conseqüència
de l’abandonament dels estudis obligatoris.  

El projecte de Reforç escolar s'ha treballat a partir de l'observació
d'aquestes necessitats, creant grups reduïts de nens i nenes, amb un
60%  de provinença immigrant. Cada grup ha tingut un educador/a
que els ha donat una atenció individualitzada i les eines per a poder
adquirir les competències necessàries en l’àmbit educatiu i social.

Aquest projecte s'ha dut a terme als instituts del Vendrell amb nois i
noies de la ESO.
Els alumnes participants del projecte han estat derivats per les
mateixes escoles/instituts i pels serveis socials. 



I N F A N T S  I  J O V E S
EDUQUEM

INFANTS

ÀMBIT COMUNITARI

Maletes viatjeres

Projecte presentat i executat a través del pla educatiu d’entorn per
la biblioteca pública del Vendrell.

Està dirigit a totes les escoles d’educació infantil del Vendrell, com
també a la comunitat educativa del poble amb la finalitat
d’aconseguir l’objectiu de donar a conèixer la gran varietat i
tipologies de llibres que existeixen actualment en els nostres espais
públics, i a través d’una col·laboració circular (biblioteca – escola –
Ballaruga) treballar per l’augment d’usuaris nous (famílies i
infants). També es vol conscienciar els nostres nens i nenes sobre la
importància de la lectura i el tracte correcte dels llibres tant en
espais públics com pot ser una biblioteca, com espais privats (la 
 mateixa casa de l’infant).

Aquest projecte educatiu, juntament amb la col·laboració de les
escoles i l’entitat la Ballaruga pretén obtenir els objectius
esmentats anteriorment tot aplicant un treball en equip amb una
metodologia dinàmica, cooperativa i participativa per a tots els
infants i acompanyants, els quals seran plenament partícips i
protagonistes de la dinàmica i l’aprenentatge de valors.

INFANTS

ÀMBIT LLEURE EDUCATIU I CULTURAL

Fem d'exploradors i exploradores  Colònies d'Estiu
Les colònies són una eina educativa molt potent on potenciem l'autonomia, compromís i felicitat de l’infant i on
l'acompanyem  a comprendre la realitat, en les seves emocions i a superar noves fites. Són dies perfectes per a fer
amistat amb  els nens i nenes del grup i per a potenciar els valors de la solidaritat, la cooperació i   la inclusió,
aprenent a respectar la diversitat i la interculturalitat.

Les colònies representen una experiència vital per als infants on els aprenentatges són vivencials i, per tant,
significatius, aprenent molt valors: socials: de convivència amb els altres compartint espais, temps, material o
menjar, acceptant les diferències entre infants, opinions, emocions, pensament- personals: d'autonomia pròpia
superant la separació dels progenitors, pors que puguin tenir els infants, organització de les motxilles i estris
personals, higiene personal, dormir en un lloc estrany, menjar un menú diferent al que estan acostumats



I N F A N T S  I  J O V E S
EDUQUEM

JOVES
ÀMBIT SÒCIOEDUCATIU
Dinem en família (Menjadors Educatius de la ESO)
Activitats d'estiu per adolescents

El projecte dels menjadors educatius per a joves de l'ESO es
realitzen als instituts Baix Penedès, Andreu Nin i Mediterrània.  Hi
assiteixen una trentena de nois i noies derivats de Serveis Socials.
Dinem en família és un espai en el qual els joves troben un suport
educatiu i un ambient familiar en el que es  fomenten vincles entre
el grup i amb els seus educadors/es.   Una part de la programació
del projecte  es treballa com  un APS, (Projecte
d'Aprenentatge/Servei).

Aquest curs 2021-22, els i les joves del menjador del Baix penedès
han treballat la fotografia de perspectiva forçada i com fer servir
aquest art per expressar emocions i sentiments. Pel que fa al
menjador del mediterrània han treballat a igualtat i la perspectiva
de gènere mitjançant activitats i dinàmiques  relacionades amb la
temàtica.

També a l'estiu aquests i altres joves del Vendrell han pogut gaudir d'una quinzena d'activitats i tres dies
de colònies on han viscut experiències diferents a les que tenen habitualment amb un resultat molt
profitós per a tots/es.

DONES IMMIGRANTS
ÀMBIT COMUNITARI I SÒCIOEDUCATIU

Participa! 
Tallers d'habilitats comunicatives

Ja és el tercer curs que hem col·laborat amb la Taula Comunitària per tirar endavant aquest Taller amb
dones marroquines.  Un total de 80 dones de diferents nivells han assistit als 4 grups que hem posat en
marxa amb un doble objectiu. Primer l'empoderament personal de les dones a nivell de parla oral i també
lectoescriptura (en funció dels nivells) i en segon lloc des d'una perspectiva més comunitària, el
coneixement del patrimoni cultual, històric del municipi.   

EDUQUEM
A D U L T S



N O U S  P R O J E C T E S
EL NOSTRE ESPAI 

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES 

XARXES SOCIALS

 

 

 

 

ESPAI COMUNITARI

Local propi com a punt de trobada

Des de la Ballaruga, sempre ens ha guiat la idea de gaudir d'un punt de
trobada propi que es converteixi un espai de referència per a tothom.

Tenim especial interès en esdevenir un espai acollidor, de joc, que estigui
obert a la comunitat i sigui un intercultural. 

Dins d'aquest espai,  ens anima especialment, en un futur, poder fer els
nostres programes i projectes habituals (Lecxit, Temps de dones, Casal
d'estiu, etc.), així com ésser part de la comunitat tot col·laborant amb altres
entitats, i esdevenir un espai de trobada de veïns, formacions, etc.

Així doncs, se'ns interpela a lluitar per, poder aconseguir un local propi de
La Ballaruga on, dur a terme els nostres projectes consolidats i d'altres que
sorgeixen de problemes emergents a la nostra localitat i/o comarca.

laballaruga.vendrell Ballaruga Vendrell la_ballaruga La Ballaruga
El Vendrell 


