


Al maig de 2009 els nens, famílies,

voluntaris, equip d’educadors, entitats

de la ciutat i veïns celebràvem en ple

carrer el dos anys d’activitats de la

Fundació Germina a Santa Coloma de

Gramenet. Dos anys abans havien

començat tres infants per la tarda al

Centre Obert i en acabar el 2009 ja són

85 persones (prop de 50 de famílies) les

que participen en tres programes

Acabat el 2009 podem constatar que

han estat dos anys i mig d’anar

construint de mica en mica i sense

descans, de provar coses noves, de

consolidar un equip, les eines de treball

i maneres de fer, d’anar guanyant dia

a dia la confiança d’infants i famílies i

de treballar conjuntament amb altres

El 2009 ha estat l’any de la plena consolidació del Centre Obert, de rodar

l’Espai familiar i d’iniciar un nou programa fruit del compromís amb infants i

famílies: l’Espai jove, un centre obert dirigit a adolescents, aquells ja vinculats

al Centre Obert infantil que al setembre van passar a Educació Secundària i

altres de nous que s’han incorporat.

Tot seguit us presentem una versió simplificada de la memòria d’activitat del

2009, que pretén resumir molt breument i de forma planera qui som i què hem

fet aquest any. Esperem que sigui del vostre interès i no dubteu a contactar-
nos per qualsevol aclariment.

Germina en xifres

 3 programes en funcionament,

 84 infants i 22 mares atesos durant l’any

 15 voluntaris en diferents tasques,

 8 treballadors remunerats,

 95% d’assistència al Centre obert i Espai jove,

 88% d’assistència a l’Espai familiar,

 5,1% d’abandonament dels programes

Bon dia,  bona tarda

diferents.

persones, serveis i recursos.



La nostra missió

Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida a infants, joves i les
seves famílies, especialment les més vulnerables, acompanyant-los i

promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu
territori.

Principis



El Centre Obert Germina és un servei diürn

preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna

suport, estimula i potencia l’estructuració i el

desenvolupament de la personalitat, la

socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics

i l’esbarjo, i compensa les deficiències

socioeducatives dels infants atesos mitjançant el

treball individualitzat, el grupal, la família, el

treball en xarxa i amb la comunitat.

Activitats

S’atén als infants de dilluns a divendres de 16.30-20 h durant el període escolar.

De 20-20.30 h és l’estona dedicada a l’atenció a famílies. També hi ha sortides de

dia durant els períodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, i casal

d’estiu i colònies al mes de juliol.

Diàriament i a mesura que van arribant els infants l’activitat comença amb el

berenar, seguit d’una estona de joc lliure. Després hi ha una hora diària de suport

educatiu per fer els deures i reforçar matèries, i la darrera hora es dedica a una

activitat en base a una programació. Algunes d’aquestes activitats setmanals són

el taller de manualitats, esports, expressió, taller de cuina i taller de conèixer Santa

Coloma de Gramenet,... entre d’altres. Les coordinacions dels educadors amb

escoles, serveis socials i altres serveis són freqüents i regulars.



Indicador 2009 2008

Infants/adolescents atesos durant l’any 52 32

Infants/ adolescents a 31 de desembre 47 27

Assistència mitjana 95% 92%

Grau d’abandonament del programa 3,8% 6,3%

Ràtio de professionals d’atenció directa (infants/educador) 8,2 8,1 

Valoració

El tercer any del Centre Obert ha estat l’any de la seva plena consolidació i de

l’acompanyament a la posada en marxa de l’Espai jove, doncs els més grans del

curs 2008-09 han estat la base de l’Espai Jove i han participat directament en el

disseny del projecte. A més, ha estat un any d’obrir-se al barri, donar-se a conèixer,

participar en xarxes de treball, revisar funcionaments interns i fixar objectius a mig-

llarg termini.

La participació al Centre Obert s’ha mantingut tot l’any prop del 100% de la plena

capacitat destacant una elevada assistència dels infants, que mostra el seu grau

de vinculació i de les seves famílies.

Alguns indicadors (dades agregades de Centre Obert i Espai Jove)



L’atenció és els dimarts i dijous de 10-12.30 h en tres moments diferenciats. En un

primer moment es treballa l’estimulació de l’infant, i la formació i socialització de

les mares en espais diferenciats. El segon moment –després de l’esmorzar- és el

de l’activitat conjunta, en què es treballa directament el vincle mare-fill a través

d’activitats dirigides com massatge infantil, manualitats, relaxació,...

En aquest segon any, l’Espai Familiar s’ha consolidat amb una dinàmica pròpia,

que les famílies han rebut molt positivament. S’ha consolidat tant pel que fa a

Indicador 2009 2008

Famílies ateses durant l’any 26* 6

Famílies ateses a 31 de desembre 16 5

Assistència mitjana 88% 92%

Grau d’abandonament del programa 7,7% 6,4%

L’Espai Familiar Germina és un espai de trobada de

caire educatiu dirigit tant a mares com els seus fills que

pretén donar una resposta formativa i de suport a la

primera infància (0-3 anys) i a les seves famílies. Tracta

de potenciar el vincle entre la mare i el fill, posant

èmfasi en la prevenció des dels primers anys de vida.

En tot Santa Coloma de Gramenet és l’únic recurs

d’aquest tipus que existeix.

Atén a finals d’any a un total de 16 famílies (16 mares,

1 pare i 22 infants) i totes viuen a la ciutat. També ha

atès a quatre mares embarassades que més tard s’han

reincorporat amb els seus nadons.

*26 mares, 2 pares i 32 infants.

l’acció directa com en eines de seguiment,

funcionament de l’equip i coordinacions amb
altres serveis.



L’Espai Jove Germina és un espai diürn de lleure

socioeducatiu dirigit a adolescents de 12 a 14 anys

que parteix d’una proposta educativa dirigida a

potenciar l’autonomia de l’adolescent i

l’adequada presa de decisions. L’Espai Jove va

començar les seves activitats al setembre de 2009

com a continuïtat al Centre Obert infantil pels

adolescents que passaven a Educació Secundària.

L’Espai Jove ha suposat oferir 18 places noves i una ampliació corresponent en

dos professionals. També ha suposat una ampliació de la franja horària

d’atenció, de 16.30-20.30 h de dilluns a divendres, adaptant-se així als horaris de

sortida dels adolescents de l’institut.

Les activitats pròpies de l’Espai Jove estan encaminades a promoure

l’autonomia dels adolescents, la socialització en grup i en l’entorn proper. El

funcionament diari inclou el punt de trobada (estona per compartir i on

cadascú es prepara el seu propi berenar), l’aula d’estudi i les activitats, que pel

primer trimestre del curs 2008-09 han consistit en taller de video-art, hip hop,

teatre, esports i sortides participant d’activitats de la ciutat.

La valoració dels tres primers mesos de

funcionament ha estat altament positiva,

destacant la ràpida assimilació del

funcionament per part dels adolescents i

l’apropiació del projecte.

Té una metodologia dissenyada a proposta dels

mateixos adolescents juntament amb l’equip

educatiu.



Equip humà

Tant el Centre Obert, com l’Espai Jove i l’Espai Familiar es porten a terme

gràcies a un equip humà en què tothom aporta des del que és cadascú. La

col·laboració és estreta entre professionals, voluntaris i estudiants en pràctiques,

sent l’equip de professionals els qui donen continuïtat i estabilitat als programes.

Ells són els responsables del bon funcionament de l’activitat, de l’acompliment

dels objectius, del seguiment i les coordinacions amb altres serveis. Els voluntaris i

estudiants en pràctiques participen directament en l’acció socioeducativa fent

equip amb els professionals, proporcionant així un tracte més personalitzat en

l’atenció als infants.

L’equip s’ha ampliat al 2009 degut bàsicament a l’ampliació i consolidació de

projectes. Això ha suposat l’acolliment de noves persones que s’incorporen al

projecte i la redefinició del programa de voluntariat de l’entitat.

Indicador 2009 2008

Personal remunerat 8 5

Nombre total de voluntaris 16 8

Estudiants en pràctiques 5 1

Finançament

L’estructura de finançament per
a l’any 2009 és la següent:

15%

32%50%

2% 1%

Subvencions públiques

Fundacions/ institucions

Donacions privades

Altres ingressos

Aportacions de les famílies



El barri on estem

La Fundació Germina està ubicada al C/Nàpols, 35 del barri Llatí de Santa

Coloma de Gramenet.

Les activitats d’obertura al barri han estat molt presents durant el 2009.

Entre d’altres, s’ha realitzat una rua de Carnestoltes amb la participació de

veïns i altres entitats; la festa al carrer pel segon aniversari; les sortides

freqüents a parcs, biblioteca, al riu o visites a entitats o espais municipals;

un casal d’estiu conjunt amb un altre Centre Obert en què participaven

110 infants, les celebracions de la castanyada amb túnel del terror, les

festes de Nadal amb les famílies, incloent la cantada de nadales a

diferents espais de la ciutat.



Formem part de

Amics de Germina 

Art per tots 
Banc dels Aliments de Barcelona 

CEIP Ausiàs March 

Desguaces M.A.R. 
Danone 

El petit forner 
ISDIN 

Tot per un somriure

Col laboradors.



Si vols més informació o una versió ampliada de la
memòria, no dubtis a contactar. També pots ajudar-nos a
millorar dient la teva opinió sobre la memòria.

Escriu-nos a germina@germina.org.



Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
T 93 468 61 29  - F 93 392 44 49
germina@germina.org


