
 

 

 

¿QUÈ ÉS ATRÉVETE? 

Atrévete és una Associació Juvenil, inscrita al Registre d'Entitats de la Generalitat de 
Catalunya, que treballa en l'àmbit socioeducatiu amb nens i adolescents amb risc social.  

¿QUÈ FEM? 

La nostra principal tasca consisteix en donar alternatives d'oci als nens, les nenes i als 
adolescents. Realitzem tot tipus d'activitats encarades a formar als participants en 
valors que els ajudin a integrar-se apropiadament en la societat. 

ELS NOSTRES OBJETIUS 

• Procurar, seriament, educar en valors que afavoreixin el benestar social dels 
nens i adolescents. 

• Oferir eines als nens i adolescents pel seu desenvolupament personal, emocional 
y espiritual. 

• Integrar als nens i adolescents al món sociocultural on viuen, ensenyant el 
respecte per les normes de conducta establertes. 

• Ensenyar als nens i adolescents a tenir relacions socials saludables, basades en 
la acceptació dels altres pel que son i no pel que tenen. 

• Ajudar als nens i adolescents, juntament amb les seves famílies, a crear ambients 
familiars favorables. 

• Oferir una alternativa d'oci, totalment gratuïta, per a nens i adolescents en risc 
social. 
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LLOCS ON TREBALLEM 

En l'actualitat estem desenvolupant el nostre projecte amb els nens a Camp Clar i 
Constantí. A Constantí hem realitzat, a més, activitats de formació per als pares i les 
mares dels nens i les nenes. 
Amb els adolescents hem creat una xarxa d’activitats gratuïtes. Hem duut a terme les 
nostres activitats a: 
- Constanti  
- Torreforta (C. Cívic)  
- S. Pere i S. Pau (C. Cívic) 

ACTIVITATS QUE REALITZEM 

Amb els nens: 
- Programa d’animació setmanal que 
inclueix les següents activitats: jocs, 
dansa, contacontes, titelles i teatre. 
- Sesions de cinema gratuites. 
- Tallers de manualitats.  
- Campaments.   

Amb els adolescents: 
- Classes de ball, cant y teatre gratuïtes (les classes es realitzen setmanalment).  
- Festivals anuals per mostrar el treball realitzat a les famílies. 

- Xerrades temàtiques (Educació en valors). 

- Competicions esportives. 

- Activitats de lleure que fomenten la cooperació, cohesió del grup i aprenentatge de 
valors.  
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Amb les famílies: 
- Escola de família. 

Hem desenvolupat un curs d’educació per a la família d’uns 9 mesos de durada 
dividits en diverses sessions. Amb aquest curs pretenem ajudar a famílies en situació 
de risc d’exclusió social a crear hàbits beneficiosos per la vida familiar y donar-l’hi 
recursos per a millorar les seves condicions de vida. 

- Atenció a les necessitats de les famílies.  

A demés, hem dut a terme un programa d’atenció a les famílies amb necessitats on 
els hem ofert atenció individualitzada i donació de recursos necessaris primaris 
(aliments, roba, etc).  

PROJECTE MUSICART 

Des de l’any 2015 estem desenvolupant un 
projecte cultural que consisteix en la realització 
de teatres musicals. En aquest projecte estan 
involucrats els adolescents que cada setmana 
venen a les classes de ball. L’objectiu del 
projecte es oferir, a famílies amb poc recursos, 
una alternativa d’oci cultural totalment gratuïta. 
 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE L’ASSOCIACIÓ 

La nostra Associació ha funcionat, fins ara, amb l’ajuda d’un equip de voluntaris i 
voluntàries. Actualment tenim una plantilla d’uns 30 voluntaris que treballen per dur a 
terme l’activitat social de la nostra entitat. Molts d’aquests voluntaris son persones 
amb titulacions vinculades a la educació i l’acció social (mestres d’educació primària, 
educadors socials, directors i monitors de lleure).  


