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#RavalEstiuEducatiu

És l'aliança comunitària de 
l'estiu al barri del Raval de 
Barcelona, per proveir uns 
aprenentatges d'estiu 
enriquits amb continguts 
culturals i educatius de 
qualitat i proximitat.



#RavalEstiuEducatiu

El grup de treball comunitari 
neix per donar resposta a 
la necessitat de garantir el 
lleure educatiu d'infants 
i joves al barri del Raval de 
Barcelona després del 
dur confinament de 
la primavera del 2020.



Confinament primavera 2020:

● Es perd tota presencialitat en els centres educatius i les activitats de lleure i 
socioeducatives durant + de 3 mesos.

● Dificultats de connexió de bona part dels infants, joves i famílies del barri: 
aïllament.

● Incertesa sobre si els casals i les activitats d'estiu es podrien programar.

#RavalEstiuEducatiu



Espais de treball comunitari del Raval:

● Consciència col·lectiva de les pèrdues generades en infants i joves.

● Voluntat de superar els obstacles comunitàriament i garantir el lleure 
educatiu d'infants i joves.

● Experiències prèvies i grups de treball comunitari estables: Taula Jove, 
Grup d'Educació Comunitària i Apadrina el teu equipament.
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Es genera un espai de treball específic

#RavalEstiuEducatiu



El Resultat:

Una programació comunitària gratuïta d’activitats educatives i culturals de 
nodriment.

38 activitats ofertes, gratuïtament, per entitats socials, equipaments 
culturals, xarxes veïnals i serveis municipals, de tipologia molt variada: cercles 
de música, activitats pel foment de la lectura, tallers d’expressió plàstica, jocs 
cooperatius, dansa, teatre, visites culturals, conta-contes, fotografia, tecnologia, 
ioga, jocs tradicionals, fusteria i un taller per aprendre a anar en bicicleta, entre 
d’altres.

#RavalEstiuEducatiu2020



El Resultat:

L'estiu del 2020, quasi sis-cents infants i joves del Raval han pogut gaudir, 
aprendre i millorar competències com la comprensió i expressió oral i escrita, el 
plurilingüisme, la interculturalitat, l’ús de les tecnologies de la informació, l’actitud 
crítica i reflexiva,  el treball en equip o el servei a la comunitat.
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Aprenentatges:

● Tenir un objectiu comú clar
● La professionalitat i rigorositat de totes les persones implicades
● Uns recursos de territori molt diversos, valuosos, compromesos i que es 

posen a disposició de la comunitat
● Un coneixement previ i compartit de les fortaleses locals
● Unes experiències de treball comunitari prèvies
● Un agent que aglutina la participació al voltant d’una taula 

de treball comunitari, recull les propostes i els acords i acompanya el procés, d
ocumentant-lo i facilitant eines per a la seva avaluació
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#RavalEstiuEducatiu2021Reptes de futur: 

● Capitalitzar els aprenentatges del 2020

● Fer partícips en la detecció de necessitats i 
interessos als infants, joves i famílies participants

● Aconseguir una veritable construcció conjunta 
de la programació comunitària d’activitats entre 
els casals i l’entorn cultural i educatiu

● Que el projecte faciliti el reconeixement de la 
riquesa cultural, artística, educativa...del barri 
als infants, joves i famílies participants i 
l’apropiació dels espais (especialment l’espai 
públic) per part d’aquests

● L'ampliació de l'oferta d'activitats fora de l'horari 
i calendari de les activitats de l'estiu i els casals



#RavalEstiuEducatiu: 
l'aliança comunitària de l'estiu al barri 

del Raval
http://totraval.org/ca/projectes/grup-deducacio-comunitaria/ravalestiueduc

atiuGrup de treball comunitari dinamitzat per la Fundació Tot Raval i format per una 
trentena d’entitats socials, equipaments culturals, centres educatius, serveis municipals, 
col·lectius veïnals del Raval, vinculats a la Taula Jove, el Grup d’Educació Comunitària del 

Raval i l’Apadrina el teu equipament
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