
Proposta formativa d’entitats externes 

 

Títol de l’acció: Xerrada informativa sobre el Projecte Socioeducatiu Naüm i el seu Programa de Voluntariat.  

Durada: 30 minuts.  

Any acadèmic:  

Format:  Curs Seminari  Taller (dinàmic)  Xerrada  Cicle de conferències Un altre:_______________ 

Objectius 

• Donar a conèixer la tasca que es realitza des de el Projecte Socioeducatiu Naüm i el seu programa de 

Voluntariat.  

• Oferir una oportunitat a les persones que es volen convertir en agents educatius de tocar la realitat educativa 

d’un aula dins l’àmbit no formal.  

En que consisteix l’acció:  

El Projecte Socioeducatiu Naüm a la barriada de Son Roca sorgeix l’any 2000 impulsat per la congregació de les Germanes 

de la Caritat de Sant Vicenç de Paül degut a la gran necessitat que presentava el barri.  

 

L’objectiu del projecte no és més que, voler donar un suport als infants i joves de la barriada per tal de que es puguin 

desenvolupar integralment en tots els àmbits de la seva vida, incidint en la seva formació i integració acadèmica- social, el 

seu desenvolupament personal i en els hàbits saludables.  

 

Per aquest motiu es duen a terme diferents accions, les quals s’han anant adaptant a la realitat i les necessitats del barri, 

ja que en aquest moments no només s’atén els infants i joves sinó que també es realitza una feina amb les famílies, i tota 

una feina comunitària amb la barriada. 

 

A la xerrada es pretén informar sobre la tasca que realitza Naüm amb el barri però també explicar el Programa de 

Voluntariat.  

 

Per nosaltres, aquesta iniciativa neix com una necessitat d’aconseguir més recursos personals, però amb el temps ens 

hem temut que és una estratègia clau per la nostra tasca educativa. Amb el voluntariat el que aconseguim és transformar 

realitats, és una eina de creixement personal tant pel qui realitza el voluntariat  com pel qui rep l’ajuda.   

 

Creiem que per el perfil universitari pot ser una oportunitat per poder posar en pràctica els aspectes teòrics que van 

adquirint amb els seus estudis, i aquesta tasca els pot aportar nous  aprenentatges que els faran créixer tant com a 

persones i com a futurs professionals educatius.  

 

El programa de voluntariat està ubicat dins les activitats d’horabaixa que es realitzen amb els infants i joves de la barriada.  

• El programa de Racó educatiu. Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h.  

• El Programa d’Activitats Educatives i Lúdiques. Dimarts i dijous de 18 a 19 h. 

• Escola d’estiu. (Mesos juliol i agots horari dematí)  

Adreçat a:  

Tota persona interessada en realitzar voluntariat, però més específicament a estudiants de l’àmbit educatiu i social.   

Disponibilitat per realitzar-ho durant (establir període): tot l’any o curs acadèmic.  

Responsable de l’acció: Silvia Marote Mayas.  



Altra informació que vulgueu destacar:  

La xerrada informativa va acompanyada d’una presentació Power Point i un vídeo (3 minuts).   

Per a més informació consulteu: www.naumsonroca.es 

Les persones interessades han de posar-se en contacte amb:  

Correu electrònic: racó@naumsonroca.es  

Telèfon: 971 783 019.  

 
 


