
PRESENTACIÓ 

Us presentem el Projecte Educatiu de l’Associació 
Juvenil Sarau pel curs 2018-19. 
La nostra entitat es troba al barri de la Maurina, al 
carrer Santa Mª Mazzarello, 49. És portada endavant 
per la Comunitat de Filles de MªAuxiliadora 
(Salesianes) i un grup de joves animadors/es 
voluntaris/es. 
Ens adrecem a nens/es i joves des dels 6 als 20 anys 
aproximadament. Principalment provenen dels col·legis 
MªAuxiliadora, Sant Domènec Savio, Isaac Peral, Roc 
Alabern, Marià Galí, Nicolau Copèrnic, Aimerigues i 
Vallès; tot i que també hi ha molts altres joves del 
barri. 
Seguint la proposta educativa de Dom Bosco i Maria 
Mazzarello, oferim un espai, en el temps de lleure, per 
a l’educació integral dels nens/es i joves. 
Els objectius que presentem són fruit d’una reflexió de 
la proposta educativa salesiana, dels projectes d’anys 
anteriors i de la realitat concreta i present per tal de 
donar resposta a la diversitat dels nostres destinataris, 
tenint en compte el que són, ajudant-los a descobrir el 
que volen i creant un espai on se sentin acollits i 
estimats. 

 
Presentem també l’horari del centre i la distribució dels 
destinataris per seccions. 
A les revisions trimestrals de l’equip de monitors/es, 
avaluarem la marxa del curs i el compliment dels 
objectius descrits en aquest document. I de forma 
anual, revisarem i proposarem nous objectius segons 
les necessitats dels destinataris i l’entorn del centre. 

DESTINATARIS 

1. Fomentar la igualtat de gènere. 

 Incrementar les activitats igualitàries.

 Conscienciar als/les destinataris/àries davant 
una actitud activa.

 

2. Promoure els valors Salesians entre els/les joves. 

 Promocionar els valors Salesians mitjançant els 
moments de reflexió.

 Aprofitar les figues de Maín y Don Bosco en el 
temps lliure.

 
3. Promoure la participació en activitats oferides. 

 Contribuir en les propostes del centre.

 Participar en la programació de la secció.



RELACIÓ AMB ELS ALTRES 

1. Potenciar el treball en xarxa amb la 
comunitat educativa. (Salesianes) 

 Augmentar la participació en les activitats 
proposades. 

 Organitzar trobades amb tots els membres 
d’aquesta. 

 Participar de forma activa a la comissió de 
patis. 

2. Aprofitar els recursos culturals que ens 
ofereix la ciutat.  

 Cercar noves activitats per realitzar amb 
els/les destinataris/àries. 

 Participar a les trobades conegudes.  

  

 
 
 

      



EQUIP DE MONITORS/ES 
1. Potenciar la interculturalitat. 

 Realitzar activitats conjuntes amb altres 
centres.

 Incrementar les activitats culturals dins del 
centre.

 
 

DIVENDRES 

 

HORARI 
 

DISSABTE

 MINIS, PETITS I MITJANS MINIS, PETITS I MITJANS

 17’10-18’00 Acollida i joc 17’00-18’00 Acollida i joc
2. Reforçar les funcions educatives. 

 Avaluar la nostra tasca educativa 
periòdicament. 

18’00-19’30 Taller 
19’30-20’00 Joc lliure 

 

GRANS I JOVES 

18’00-19’30 Act. de secció 
19’30-20’00 Joc lliure 

 

GRANS I JOVES 
               17’10-18’00 Acollida i joc 18’00-19’00 Acollida i joc 



 

3. Millorar qualitativament la nostra tasca educativa. 

 Essent monitors/es de referència tant dins com 
fora del centre.

 Llegint les informacions que ens arriben a

18’00-19’30 Taller 
19’30-21’00 Joc lliure 

 

PREJUS 

20’00-21’00 Joc lliure 
*Segons activitat 

18’30-20’00 Act. de secció 
20’00-21’00 Joc lliure 

 

PREJUS 

*Segons activitat 

través de les actes. 
 Aprofitant els recursos pedagògics que tenim al

DISTRIBUCIÓ DE NENS/ES I JOVES 

nostre abast. 
 

4. Afavorir la unió de grup. 

 Impulsar més activitats lúdiques amb l’equip de 
monitors/es.

 Tenir una bona predisposició per garantir un 
bon clima entre l’equip de monitors/es. 

Minis 
1r i 2n d’EP 

Petits 
3r i 4t d’EP 

Mitjans 
5è i 6è d’EP 

Grans 
1r i 2n d’ESO 

Joves 
3r i 4t d’ESO 

Prejus 
+ 16 anys 

Associació Juvenil 

Sarau de 

Terrassa 

1er i 2on de Batxillerat/ CFGM tenen la possibilitat d’experiència 
com a premonitor/a del centre. 
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