Programa 2021

Qui som?

1 propòsit, 2 entitats, 4 valors i 5 àmbits de treball

Qui som?

CAE i Xarranca som dues entitats sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic i que tenim com a propòsit
impulsar a la Catalunya Central un lleure de qualitat, educatiu, lúdic i transformador.

ADN Lúdic

Formació

Activitats
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Qualitat

Projectes
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Proximitat
Participació
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Qui som?
Nom

CAE, formació i serveis socioculturals

Nom

La Xarranca, fundació socioeducativa privada

Forma jurídica

Associació sense ànim de lucre declarada
d’utilitat pública

Forma jurídica

Fundació privada sense ànim de lucre

Data fundació

17/11/2006

Data fundació

29/10/1987

Inscripció

2.385 Registre Fundacions (18/12/2007)

Inscripció

9.486 Registre Associacions (09/12/1987)

NIF

G 64708779

NIF

G 58452210

Equip directiu
(Assemblea 09-2018)

Jordi Lorente (President)
Aina Marcet (Secretària)
Jordi Santamaria(Vocal)
David Vall (Vocal)
Laura Soler (Vocal)
Nasi Muncunill (Vocal)

Patronat
(Patronat 06-2020)

Nasi Muncunill (President)
Aina Marcet (Secretària)
David Vall (Tresorer)
Jordi Lorente (Vocal)
Jordi Santamaria (Vocal)
Laura Soler (Vocal)

Direcció

Laura Soler

Direcció

Nasi Muncunill

Àmbits actuació

Àmbits actuació

Formació
Activitats de dinamització comunitària
Projectes juvenils i socioeducatius
Recursos educatius i de lleure

Serveis educatius i de lleure
Serveis socioculturals i culturals
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Què fem?

Recuperació de la normalitat

Desplegament del nou mapa
estratègic

Després d’un any amb una forta aturada
de les activitats, desitgem i treballarem
per a que el 2021 pugui ser un any de
retorn a la normalitat, desenvolupant el
màxim nombre possible de formacions,
projectes, activitats i serveis

Reptes
2021

Al 2020 hem treballat per elaborar el
nou mapa estratègic del CAE i La
Xarranca. Ara tocarà concretar-lo en
objectius i accions, buscant resultats i
impactes a curt i llarg termini.

Nous locals

Un nou projecte lúdic

Tenim al davant una oportunitat viable i
engrescadora per reubicar el CAE en
uns nous espais, més amplis,
accessibles i polivalents Volem acabar
el 2021 amb el CAE instal·lat en aquests
nous locals.

Volem transformar la plaça del
Milcentenari en un espai lúdic de la
ciutat, en el qual els actuals locals de
l’entitat esdevinguin un centre de
referència del joc.

Noves eines de gestió

Un nou web

Al 2021 abordarem una transformació
tecnològica de l’entitat, amb la
implantació de noves eines de gestió,
que ens permetin optimitzar les
diferents tasques administratives.

Com a punta de llança d’un nou pla de
comunicació, que ens ha de permetre
una major projecció de l’entitat i de les
activitats que desenvolupa.
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Àmbits formatius
• Educació en el lleure
• Monitor/a i Director/a d’activitats en el lleure infantil i Juvenil

• Premonitor/a
• Monitor/a de menjador escolar i altres perfils en l’entorn escolar
• Intervenció educativa, tècniques i recursos
• Joc i jocs

• Gestió i organització d’entitats i formació de voluntariat
• Educació per la salut, primers auxilis i manipulació d’aliments
• Formació personal

2021
• Programació cursos Monitors/es
Directors/es d’activitats de
lleure
• Programació formació persones
treballadores (Conforcat)
• Programació formació persones
en atur (FOAP)
• Programació formació
associacionisme i voluntariat
(PFAVC)

• Reestructuració de l’àrea de
formació

Reconeixements

• Unificació i sistematització
de la formació en línia

• Escola d’educadors/es en el lleure reconeguda per la Direcció General
de Joventut

• Escola de formació de voluntariat reconeguda pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
• Centre de formació homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Formació

• Centre de formació reconegut pel Consorci de Formació Contínua de
Catalunya
• Certificació ISO 9001 per al disseny i impartició d’activitats formatives
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Activitats de dinamització ciutadana organitzades pels equips de socis i
sòcies de l’entitat amb la participació de voluntariat.
2021
• Nits de jocs (setmanal)
• Tots a taula: és hora de jugar (mensual)
• Joc de ciutat de la Llum. El sabotatge dels bandolers (13/02)
• 13è Torneig de Carcassonne de la Llum (virtual) (28/02)
• Tast de Jocs. & Fundació Aigües Manresa 11a edició (17 i 18/04)

• 9è Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc (20 i 27/05)
• 6a Manresa Express (06)
• 19a Setmana de Jocs al Carrer (06 a 10/09)
• Inauguració curs 2021*-2020 (09)
• Kapla al Museu. & Fundació Aigües Manresa (11)

• Adaptació de les activitats al context covid
• Desenvolupament de nous projectes de dinamització ciutadana al voltant del joc

Activitats
ciutadanes
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Projectes
juvenils

Projectes inclusius i de creixement personal
TARASCA 2021

LÚCIDS 2020-2021 i 2021-2022

Suport i reforç educatiu a partir del joc adreçat a alumnes
adolescents amb majors dificultats educatives. El projecte
Tarasca s'ha vingut desenvolupant de manera
ininterrompuda des de l’any 2002.

Acompanyament i reforç personal i escolar adreçat a nois i
noies d’entre 13 i 14 anys, amb l’objectiu de minimitzar les
seves possibilitats de fracàs escolar. Incorpora espais de
suport a la tasca escolar i dinàmiques de grup en un procés
gamificat.

DINAMITZA’T 2020-2021

CATALITZA 2020-2021 i 2021-2022

Adreçat a joves inscrits a Garantia Juvenil, ofereix a les
persones participants un procés d'orientació, formació com a
dinamitzador/a d’activitats de lleure i adquisició de
competències i d'experiències professionals.

Inclusió de joves nouvinguts majors d’edat, a partir de
dos eixos: l’aprenentatge de la llengua catalana i la
incorporació i participació d’aquests joves en
entitats i activitats associatives.
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Projectes
juvenils

Dinamització de serveis i activitats juvenils
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL DE MANRESA
Des de l'any 2005 el CAE gestiona i dinamitza el Servei
d'Informació Juvenil de Manresa, amb un Punt d’Informació
Juvenil, punts descentralitzats en centres escolars i universitaris
i activitats de tutoria.

2021
CASAL DE JOVES LA KAMPANA
Des de l’any 2013 el CAE dinamitza el Casal de Joves La
Kampana, un equipament municipal amb un marcat caire social
ubicat en ple barri antic de Manresa.

• Manteniment de la gestió del Servei
d’Informació Juvenil de Manresa i del
Casal de Joves La Kamapana
• Adaptació dels programes i serveis
juvenils a l’actual situació Covid
• Participació al projecte europeu Music
In
• Creació de nous projectes juvenils

TALLERS I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
Activitats de sensibilització adreçades a joves sobre diferents
temàtiques i que incorporen el joc com a element metodològic:
Fem Tec, Civisme (Game Over), Keep Calm & deixeu-nos dir la
nostra, ...

• Creació de nous serveis adreçats a la
població juvenil
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Recursos
educatius i
lúdics

Banc de
Recursos

Servei que facilita a persones, centres, escoles i entitats vinculades a l’educació en el lleure i
l’animació sociocultural l’accés a recursos per dur a terme les seves activitats:
• Caixes Joc
• Caixes Taller
• Jocs d’equilibri
• Jocs populars i tradicionals
• Jocs de taula d’habilitat
• Jocs de taula sobredimensionats
• Jocs esportius
• Jocs gegants

2021
• Elaboració d’un nou catàleg
2021-2022 del Banc de Recursos
• Adquisició de nous materials

Publicacions
Exposicions

Jocs de taula
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A l’entorn escolar
• Acollida
• Menjador escolar
• Extraescolars
• Transport escolar
• Educadors/es i suport educatiu
• Dinamització de patis
• Biblioteca escolar
• Personal de suport a l’Ampa
• Monitors/es sortides i colònies
• Activitats puntuals
• Colònies a l’alberg de Castelladral

De lleure
• Casals de jornada intensiva
• Casals de vacances
• Dinamització de tallers i jocs
• Espais d’atenció infantil
• Ludoteques i espais de joc

Serveis
educatius i de
lleure

2021
• Consolidació de serveis
• Creació de nous serveis
• Creació d’un servei integral de
menjador escolar conjuntament amb
MengemBages
• Incorporació de nous clients
• Elaboració del catàleg de serveis

Culturals
• Dinamització cultural
• Biblioteca / Dinamització d’espais de lectura
• Personal equipaments culturals

Socioeducatius
• Dinamització Juvenil
• Dinamització Consell Infants
• Intervenció socioeducativa
• Reforç escolar
• Tallers amb adults i gent gran
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Com ho fem?

2021
• Ampliar la base
associativa de l’entitat
• Redimensionar
l’estructura tècnica un
cop superada l’impacte
econòmic de la Covid
• Elaboració d’un nou Pla
d’Igualtat
• Elaboració d’un Pla de
Voluntariat

Organització
i equip humà

Estructura associativa

25 socis i sòcies actius

Estructura tècnica

11 tècnics/iques direcció i gestió

Altres

Voluntaris SVE
Alumnes en formació dual
Intervencions voluntàries
Alumnes en pràctiques
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Treball en
xarxa

Col·laboracions rellevants

Administracions col·laboradores

Membres de:

2021
• Ampliació d’aliances i del treball
en xarxa
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Comunicació

2021
• Elaboració d’un nou pla de
comunicació
• Disseny d’un nou web

cae.cat

• Increment i fidelització
de seguidors a les xarxes
socials

L’Informatiu

• Elaboració d’un pla de
màrqueting

Xarxes socials

Premsa

• Publicació d’articles
d’opinió
• Reformulació de
l’informatiu mensual
• Consolidar un acte anual
d’inauguració de curs

Acte d’inauguració de curs
Articles d’opinió i aparicions en publicacions
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Compromís social

Compromís
social

Absència d’ànim de lucre

Governança democràtica

Vinculació i l’arrelament
territorial

En les finalitats de l’entitat, que obliga a
reinvertir en la mateixa entitat els
romanents anuals que es puguin
generar.

Afavorint la participació dels diferents
agents interns en la gestió i en la presa
de decisions.

Recerca de l’excel·lència

Treball col·laboratiu i en xarxa

Transparència

Implantant i aplicant sistemàtiques de
qualitat, fent un treball sistemàtic i
rigorós i buscant la millor valoració de
tots els agents implicats.

Amb els agents del territori i del sector
del lleure: administracions, entitats,
centres educatius, universitats...

Com a un valor organitzatiu i de
comunicació que és capaç de generar
confiança. Una visió que més enllà
d’una simple obligació legal.

Generació d’ocupació de qualitat

Voluntariat

Retorn social

Implicant-nos en les estructures
patronals que potencien un conveni
col·lectiu del sector, amb polítiques
d’igualtat i no discriminació, amb una
forquilla salarial reduïda...

Entès com a mecanisme que canalitza
la implicació de les persones en la
transformació del seu entorn.

Promovent i organitzant activitats de
dinamització ciutadanes, gratuïtes i a
l’espai públic i projectes adreçats
a col·lectius menys afavorits
o amb voluntat de
millora social.

Amb Manresa, el Bages i les comarques
de la Catalunya Central com a àmbit
territorial prioritari de treball.
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Plaça del Milcentenari, s/n
08240 Manresa
Tel. 93 872 57 89
www.cae.cat
caemanresa

