Esport amb valors
per a enfortir la
família i la societat

Integració i esport
El programa sorgeix l’any 2011 amb la col·laboració amb la Fundació Rafa
Nadal, per a contribuir al desenvolupament personal i social d’infants de 6
a 18 anys, mitjançant l’activitat esportiva, transmetent actituds i valors, al
mateix temps que s'enforteixen els seus contextos familiars i socials.
Afavorim la utilització de l’activitat física com a eina socioeducativa i compensatòria tot
contribuint al creixement personal i emocional dels infants.
• Atenem de manera
individualitzada les necessitats
educatives dels nens
• Contribuïm al creixement
personal i emocional dels nens.
• Promovem la millora de la
dinàmica familiar (orientar,
assessorar, formar, capacitar i
sensibilitzar les famílies en la
criança i educació dels infants).
• Incidim en l’àmbit comunitari.
• Treballem en xarxa amb els
Serveis Socials, els centres
educatius i altres entitats.

Com ho fem?

• Acollim els infants a les tardes, fora de
l’horari escolar.
• Proporcionem una atenció i un seguiment
individualitzar a l’infant i la seva família.
• Realitzem una atenció grupal per franges
d’edats, amb un grup de 6 a 11 anys i un
altre de 12 a 18 anys.

• Oferim espais per:
- Acollida i berenar.
- Tutories, reflexions i participació.
- Activitats esportives pels nens i
les famílies.
- Reforç educatiu.
- Oci i cultura.
- Casals i campus esportius.

Les nostres xifres
• Participants: atenem anualment 40 infants i famílies.
• Nivell de satisfacció i vivències personals:
Els infants expliquen que han millorat el rendiment
acadèmic, el comportament, la concentració i atenció, i
la relació amb la família. Estan aprenent a estar més
tranquils, a gaudir més, a ser més autònoms i participar
en la presa de decisions que els afecten. Les famílies es
mostren molt satisfetes per com el programa influeix
positivament en els infants i en elles mateixes,
verbalitzant que els hem ajudat «pràcticament en tot» i
com estan de contentes per «com es fan les coses».

integracioiesport@aldeesinfantils.org

