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Programa anual d’activitats 

Accions Tranversals 
 
 · Posada en marxa dels diferents programes i projectes de la Fundació. 

 · Assolir el pressupost previst. 

 · Continuar amb les accions internes per reforçar la identitat al voltant dels principis i  

    valors de la Fundació Mn. Bara. 

 · Incrementar les col·laboracions i aportacions de particulars i empreses als diferents  

          programes i projectes de la Fundació. 

· Plantejar les accions i actes per tal de celebrar els 40 anys de la Fundació Mn. Bara    

quan sigui possible. 



Formació. 

 · Oferir espais de formació als professionals que  treballen a la Fundació. 

 · Participar en aquelles formacions que responguin a les necessitats, ( tècniques, eines i 

    estratègies), que es requereixen per a dur a terme la tasca encomanada des de la   

          Fundació. 

 

Programa Infància i Adolescència 

 · Innovar i consolidar propostes educatives. 

 · Mantenir i reforçar les accions amb infància vulnerable. 

 · Potenciar la qualitat educativa en tot el programa. 

 · Potenciar les relacions entre la Fundació i els centres educatius de la ciutat, mitjançant  

          la coordinació amb equips directius i els tutors/es dels infants i adolescents que  

          atenem. 

 

Projecte Centre Obert 

 · Potenciar l’aprenentatge escolar  

 · Consolidar els espais d’acompanyament als estudis ( Ajuda a l’estudi i activació de la  

    lectura)  

 · Identificar situacions de risc i dinàmiques de risc  

 · Potenciar i consolidar el grup d’adolescents. 

 · Potenciar i consolidar la inclusió social. 



Projecte Esplai 

 · Potenciar les relacions entre la Fundació i altres entitats culturals i d’oci en el lleure de  

    la ciutat, per enfortir el vincles entre els nens i la seva ciutat. 

 · Potenciar la utilització d’espais de la ciutat en activitats de lleure educatiu. 

 

Projecte Casal d’Estiu 

 · Consolidar l’acció educativa i preventiva de la Fundació Bara, oferint un espai de lleure a 

    l’estiu, amb activitats efectuades principalment, al aire lliure. 

 · Potenciar la utilització d’espais de la ciutat en activitats de lleure educatiu durant les  

    vacances estivals. 

 

Programa Famílies 

 · Potenciar l’acompanyament, la orientació i el seguiment  a les famílies i a tots els  

    membres que componen la unitat familiar. 

 · Oferir un espai de trobada entre les famílies i els seus professionals. 

 · Potenciar i consolidar la inclusió social de les famílies i les unitats familiars. 

 

Projecte Acompanyament a les Famílies 

 · Potenciar l’acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat que atén la        

    Fundació i en especial, aquelles que es troben en una situació agreujada per la situació 

    de crisis actual. 



Projecte de Distribució d’Aliments 

 · Potenciar la distribució d’aliments a les famílies que demanen aquesta ajuda a la      

    Fundació, seguint els criteris fixats per l’Ajuntament i la Generalitat. 

 

Programa Voluntariat 

 · Potenciar  la sensibilització social vers l’acció socioeducativa i assistencial, que     

    realitzem, comunicant i mostrant, la nostra manera de treballar i, d’aquesta manera,    

    aconseguir persones motivades i compromeses a participar en la tasca de la Fundació. 

 · Permetre que els objectius dels programes i projectes de la Fundació es compleixin be

    neficiant a més persones i amb un major impacte. 

 

Projecte Acollida i Orientació al Voluntariat 

 · Aplicar el protocol d’acollida del voluntariat a les persones voluntàries que s’incorporen 

    a la Fundació. 

 

Projecte Formació del Voluntariat 

 · Oferir formació als voluntaris i voluntàries de la Fundació adequada a les necessitats 

    dels diferents projectes en els que participen. 

 

Projecte Captació del Voluntariat 

 · Promoure iniciatives per captar voluntaris i voluntàries per als diferents projectes de la 

    Fundació. 



Projecte Alumnes en pràctiques 

 · Consolidar la vocació formativa de la Fundació, mitjançant la participació d’alumnes en 

    pràctiques dels cursos de Monitor/a i Director/a de Lleure que ofereix el  Departament 

    de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 · Consolidar la vocació formativa de la Fundació, mitjançant la participació d’alumnes en 

    pràctiques, del programa Aprenentatge i Servei d’alumnes de Secundària Obligatòria 

    (ESO) del Departament d’Ensenyament. 

 · Consolidar la vocació formativa de la Fundació, mitjançant la participació d’alumnes en 

    pràctiques dels estudis d’Integració i Educació Social dels estudis post obligatoris del 

    Departament d’Ensenyament. 

 

Programa de Difusió de la Fundació Mn. Bara: Projecte “Obrim Somriures” 

 · Posada en marxa de la nova web de la Fundació. 

 · Posada en marxa de la “BaraNews” la revista de la Fundació. 

 · Potenciar el canal de Youtube de la Fundació. 

 · Incrementar i potenciar la presència de la fundació a les xarxes socials (Facebook,     

    Youtube, Twitter i Instagram) i als mitjans de comunicació. 

 · Posada en marxa de la imatge corporativa de la Fundació a les xarxes socials i a la web. 

 · Participar en les diferents diades, actes i esdeveniments, a la ciutat, per donar a     

    conèixer la Fundació. 


