VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

MEMORIA TÉCNICA FINAL PROYECTOS DE
INTEGRACIÓN
EJERCICIO 2018
1. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la entidad:
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT RURAL ALT MAESTRAT
Año de constitución: 2001

N.I.F: G12567335

Domicilio:
C/ EN PROJECTE “B”, NÚM. 5
Localidad:
ALBOCÀSSER

C.P: 12140

Teléfonos: 964428391 / 696499603
Correo electrónico:
coordinacio@cdraltmaestrat.org

Web: http://www.cdraltmaestrat.org/

Representante legal de la entidad:
GUSTAVO VIOL ZARAGOZA

Ámbito territorial: COMARCAL

Código administrativo proyecto: EXPEDIENTE BSINT/2018/59
Denominación del proyecto: TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL DE
PERSONES IMMIGRADES
Duración del proyecto (días, meses, años): ANY 2018
Responsables de la ejecución del proyecto:
GUSTAVO VIOL ZARAGOZA
Importe subvención concedida: 20.000,00 €

Memoria Técnica final de ejercicio 2018
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
LÍNEA ESTRATÉGICA*:
Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin la cohesió social i la convivència en
la Comunitat Valenciana (1)
PROGRAMA*: Curs d’Idiomes (2)
OBJETIVO*: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció integral
en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. N.º**: Facilitar el desenvolupament de competències lingüístiques dels/les usuaris/àries en els
idiomes emprats al lloc d’acollida per millorar les possibilitats d’una inclusió social efectiva i autónoma (4)

LÍNEA ESTRATÉGICA*: Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin la cohesió
social i la convivència en la Comunitat Valenciana (1)
PROGRAMA*:Compensació educativa i acompanyament escolar per a immigrants escolaritzats a
primària i secundària (2)
OBJETIVO*: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció integral
en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. N.º**: Garantir l'accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu de l'alumnat menor
d’edat en situació desafavorida procedent de famílies immigrades (4)

LÍNEA ESTRATÉGICA*: Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin la cohesió
social i la convivència en la Comunitat Valenciana (1)

PROGRAMA*: Itineraris individualitzats i derivacions a recursos especialitzats(2)
OBJETIVO*: *: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció integral en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. N.º**: Donar suport, orientar i capacitar en el procés de recerca activa d'ocupació i
l’autoocupació, facilitant instruments per a la recerca de faena de forma activa i planificada (4)
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LÍNEA ESTRATÉGICA *: Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin
la cohesió social i la convivència en la Comunitat Valenciana (1)
PROGRAMA *: Espais de cohesió intercultural (2)
OBJETIVO *: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció
integral en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. Nº: Donar a conèixer el context social i cultural de les persones immigrades, per tal de
promoure el reconeixement i respecte a la diversitat sociocultural, fomentant actituds tolerants i inclusives entre tota la població (4)

LÍNEA ESTRATÉGICA *: Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin
la cohesió social i la convivència en la Comunitat Valenciana (1)
PROGRAMA *: Tallers de formació ocupacional no reglada (2)
OBJETIVO *: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció
integral en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. Nº: Millorar l’ocupabilitat de les persones immigrades desocupades a partir de cursos de
formació professional ocupacional no reglada (4)

LÍNEA ESTRATÉGICA *: Cohesió Social: Impulsar programes específics que promoguin
la cohesió social i la convivència en la Comunitat Valenciana (1)
PROGRAMA *: Emergència social: banc d’aliments, ajudes pagament de rebuts i ajudes
per a material didàctic (2)
OBJETIVO *: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció
integral en aspectes com l’educació, el treball o les necessitats bàsiques (3)
O.E. Nº: Atendre les situacions d’emergència social de les famílies de persones immigrades
amb més dificultats, a través de l’accés a productes bàsics d’alimentació i roba, així com atenció psicològica gratuïta (4)
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(1)

D'entre les línies estratègiques relacionades en l'annex del model de Memòria Tècnica Final – Exercici
2018, aquesta línia estratègica és la que més s'adapta al contingut del nostre projecte.

(2) Aquet programa és el que hem executat durant l’any 2018. Està inclòs dins del nostre projecte, no
coincideix amb els programes relacionats a l’annex del model de Memòria Tècnica Final – Exercici
2018.
(3) Aquest objectiu és el que hem executat durant l’any 2018. Està inclòs dins del nostre projecte, no
coincideix amb els programes relacionats a l’annex del model de Memòria Tècnica Final – Exercici
2018.
(4)

Aquest objectiu específic és el que hem executat durant l’any 2018. Està inclòs dins del nostre projecte, no coincideix amb els programes relacionats a l’annex del model de Memòria Tècnica Final –
Exercici 2018.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS FORMULADOS EN EL PROGRAMA DE LA CORRESPONDIENTE LINEA ESTRATÉGICA
Objetivo General: Promoure la integració social de les persones immigrades a través de l’atenció integral en aspectes com l’educació, el treball o les
necessitats bàsiques.

Objetivos Específicos:
1º: Facilitar el desenvolupament de competències lingüístiques dels/les usuaris/àries en els idiomes emprats al lloc d’acollida per millorar les
possibilitats d’una inclusió social efectiva i autónoma
2º Garantir l'accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu de l'alumnat menor d’edat en situació desafavorida procedent de famílies immigrades
3º Donar suport, orientar i capacitar en el procés de recerca activa d'ocupació i l’autoocupació, facilitant instruments per a la recerca de faena de forma
activa i planificada
4º Donar a conèixer el context social i cultural de les persones immigrades, per tal de promoure el reconeixement i respecte a la diversitat sociocultural,
fomentant actituds tolerants i inclusives entre tota la població
5º Millorar l’ocupabilitat de les persones immigrades desocupades a partir de cursos de formació professional ocupacional no reglada
6º Atendre les situacions d’emergència social de les famílies de persones immigrades amb més dificultats, a través de l’accés a productes bàsics d’alimentació, roba i ajudes per a l’adquisició de material didàctic dels inmigrants escolaritzats, així com atenció psicològica gratuïta.
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Conseguido
Sí

No

Observaciones

1º Objetivo Específico

X

La preferència dels immigrants quant a idioma a millorar ha estat el
Castellà, ja que segons ells i elles els facilita més la comunicació en cas de
desplaçament, encara que aprofitant les classes de castellà també
s'ensenyava alguna cosa en Valencià.

2º Objetivo Específico

X

Amb les classes d'educació compensatòria i acompanyament escolar s'ha
aconseguit que l'alumnat immigrant millore el seu rendiment escolar.

3º Objetivo Específico

X

Per al compliment d’aquest objectiu, ha sigut important la col.laboració
amb el Centre de Dinamització Económica i Social del municipi
d’Albocàsser.

4º Objetivo Específico

X

Per al compliment d’aquest objectiu, ha sigut important la col.laboració
dels Centres Educatius de la zona, concretamente del CEIP Joan de
Brusca i del Centre d’Ensenyament Secundari Alt Maestrat.

5º Objetivo Específico

X

Aquest any hem ofert un curs bàsic d’atenció a persones depenents, ja que
la majoria de les dones immigrants de la nostra zona s’ocupen de la cura de
gent major. La formació en aquest aspecte reporta una millora en la
empleabilitat, proporcionant eines útils per a la tasca de cura d’aquestes
persones majors.

6º Objetivo Específico

X

Amb la continuitat de la Taula Social ha estat possible una major
coordinació entre les diferents entitats socials de la zona (Creu Roja,
Cáritas, Serveis Socials) a l’hora de detectar les necessitats de les persones
immigrants que són un dels col·lectius amb més exclusió social.
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN
N.º Personas atendidas/acogidas

SEXO

Subtotal

Total

Porcentaje

Hombres

110

213

52%

Mujeres

103

INDICADORES

NACIONALIDAD

48%

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

Nacionalidad 1:
Marroquí

101

97

198

93%

Nacionalidad 2:
Romanesa

4

5

9

4%

Nacionalidad 3:
Polonesa

5

1

6

3%

Menos de 18 años:

50

46

96

45%

De 18 a 24 años:

6

5

11

5%

De 25 a 34 años:

17

26

43

20%

De 35 a 44 años:

25

15

40

19%

De 45 a 54 años:

12

9

21

10%

De 55 a 65 años:

0

2

2

1%

110

103

213

100%

0

4

4

2%

Educación:

10

37

47

22%

Vivienda:

2

4

6

3%

Asesoramiento
jurídico:

1

3

4

2%

Mediación
intercultural:

7

10

17

8%

Formación

2

42

44

20%

101

91

192

90%

Nacionalidad 4:
Otras:

EDAD

Más de 65 años:
NS/NC:
Sí:
EMPADRONAMIENTO No:
NS/NC:
Sanidad:
Trabajo:

MOTIVO DE LA
CONSULTA Y/O
ÁREAS ATENDIDAS
(en Plan de
Intervención individual)

Retorno:
Otros: ajudes d’
emergència
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4. POBLACIÓN BENEFICIARIA EN LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN (cont.)
INDICADORES

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

Sin estudios:

34

30

64

30%

Aprendiendo a leer
y escribir:

1

30

31

14%

Sin estudios, pero
sabe leer y escribir:

25

15

40

19%

Estudios primarios:

32

10

42

20,%

Estudios
NIVEL DE ESTUDIOS secundarios (ESO,
Bachillerato, FP
Medio):

18

18

36

17%

77

20

97

45,5%

33

83

116

54,5%

Agricultura:

82

77

159

75%

Construcción:

28

0

28

13%

Servicios:

0

26

26

12%

108

101

209

98%

2

2

4

2%

Estudios superiores
(FP Superior,
Diplomados y
Licenciados
universitarios):
NS/NC
Si trabaja (por
cuenta ajena):
Si trabaja (por
SITUACIÓN LABORAL cuenta propia):
No trabaja:
NS/NC:
Industria:
SECTOR EN QUE
TRABAJA (solo las
personas empleadas)

Otros:
Regular:
SITUACIÓN JURÍDICA

No regular:
En trámite:
NS/NC:
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DATOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS
Duración del
proyecto
A.1 Acogida Integral: Incluye aquellos
proyectos que contemplen servicios
de alojamiento y manutención,
también puede incluir información,
orientación, asesoramiento, etc.

Número de beneficiarios
Mujeres

Hombres

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

Total

Porcentaje

1-3 meses
3-6 meses
6-9 meses
9-12 meses
Total

Tipo de
beneficio

A.2 – Programa Primera Acogida y
acompañamiento: Incluye aquellos
Mediación
proyectos que contemplen servicios
Intercultural
de primera atención, información,
orientación, asesoramiento y
1ª atención
derivación, en su caso a recursos
Información
normalizados.
Orientación
- Programa de inserción sociolaboral.
- Programa que promuevan la
Asesoramiento
mediación intercultural en los
Derivación
distintos ámbitos sociales.

Número de beneficiarios
Mujeres

Hombres

Total

Tipo de
beneficio

A.3 Intervención social con población
inmigrante a través de un sistema de
trabajo en red.

Número de beneficiarios
Mujeres

Hombres

Mediación
Intercultural

7

10

17

8%

Formación

12

47

59

28%

Información

3

7

10

5%

Orientación

3

9

12

5%

Asesoramiento

2

2

4

2%

Ayudas
Emergencia

101

91

192

90%

Total (1)

128

166

294

(1) El número de beneficiarios de este apartado no coincide con en indicado en el punto 4 (se indican
110 hombres y 103 mujeres) ya que muchos beneficiarios se repiten en distintas intervenciones, es
decir, de los 110 hombres y 103 mujeres atendid0s/as, algunos/as son beneficiarios/as de distintos
programas.
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS
Ejecutada
Sí
Actividad 1
CURS D’IDIOMES

X

Actividad 2

COMPENSACIÓ EDUCATIVA I
ACOMPANYAMENT ESCOLAR

X

Actividad 3
ITINERARIS INDIVIDUALITZATS I
DERIVACIONS A RECURSOS
ESPECIALITZATS.

X

No

Fechas

Observaciones

El curs s’ha realitzat
en els municipis
De gener a
d’Albocàsser i de
desembre de 2018 les Coves de
Vinromà. L'objectiu
és millorar el seu
castellà a nivell oral
per així afavorir una
millor integració
social i la
consecució d'una
ocupació
L’activitat s’ha
realitzat en els
De gener a juny de municipis
2018 i de octubre a d’Albocàsser i de
desembre de 2018 les Coves de
Vinromà. Segons
les seves
necessitats
socioeducatives, els
menors són derivats
al servei pels
centres educatius
de primària i
secundària de la
localitat
d'Albocàsser i les
Coves, el que
permet dur a terme
una atenció més
integral dels
menors.
Aprofitant la revisió
anual que fem dels
De gener a
expedients de
desembre de 2018 valoració dels
usuaris del Banc
d’Aliments (en
funcionament des
de fa 5 anys) la
Psicóloga del centre
programa itinerais
individualitzats per
cada usuari
d’aquest com a
mesures de
contraprestacions.
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En aquest itineraris
s’incideix en el
coneixement del
mercat laboral rural,
en l’elaboració de
CV, preparació
d'entrevistes
d'ocupació,
desenvolupament
d'habilitats i
competències
laborals, formació
en informàtica
bàsica i realització
de gestions online.
Actividad 4
ESPAIS DE COHESIÓ
INTERCULTURAL (Xerrades en els
Centres Educatius sobre temes com la
tolerància, el respecte a la diversitat,
etc.)

X

Actividad 5
TALLERS DE FORMACIÓ NO
REGLADA (curs bàsic d’atenció a
persones dependents)

X

Actividad 6
EMERGENCIA SOCIAL (banc d’aliments,
ajudes al pagament de rebuts i ajudes per a
material didàctic)

X

Activitats i xarrades
realitzades en el
Centre d’ESO
Del 3 de setembre d’Albocàsser
21 de desembre de dirigides a tot
2018
l’alumnat. Les
activitats han estat
coordinades entre
l’Educadora Social
de la nostra
associació i
l’Orientadora del
centre d’ESO.
Tallers realitzats en
Albocàsser i
D’abril a juny i de Vilanova d’Alcolea.
octubre a desembre L’objectiu principal
de 2018
és adquirir coneixements bàsics per a
la cura de persones
dependents i
persones majors.
Hem comprovat que
el col·lectiu de
dones immigrants
(amb escasa formació acadèmica) té
una eixida laboral
en l’àmbit de
l’atenció i cura de
persones amb
dependencia i/o
majors.
Activitad continuada
desenvolupada en els
De gener a desembre
municipis
de 2018
d’Albocàsser i les
Coves de Vinromà, on
són ateses les
situacions
d’emergència social
de les famílies
immigrades amb més
dificultats
econòmiques.
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6. RELACIÓN DE TALLERES O CURSOS DE FORMACIÓN
Este apartado SÓLO será cumplimentado por las Entidades que entre las actuaciones de su proyecto hayan incluido
la realización de cursos o talleres de formación.

1º Taller

2º Taller

3º Taller

Tipo de taller

1i2

3i4

1i2

Nombre del taller

Taller d’orientació
socio laboral

Curs d’idiomes

Curs bàsic d’atenció
a persones
dependents

Una, continua

Una, continua

2

De gener a
desembre de 2018

De gener a
desembre de 2018

Abril-juny i octubredesembre de 2018

Número de
asistentes

26

49

12

Marroc, Romania i
Polonia

Marroc i Polonia

Nacionalidades

Marroc, Rumania i
Polonia

Homes i dones

Dones

Dones

4º Taller

5º Taller

6º Taller

Tipo de taller

16

7

11

Nombre del taller

Taller de criança
amb afecte

Taller sobre salut
Femenina

Taller sobre
alimentació en
família

Número de
ediciones

2

2

1

Fechas

15/5/18, 21/6/18,
19/9/18, 25/10/18,
14/11/18 i 20/12/18

12/03/2018
19/11/2018

08/11/2018

Número de
asistentes

16

21

8

Nacionalidades

Marroc

Marroc i Romania

Marroc i Romania

Sexo

Dones

Dones

Dones

Número de
ediciones
TALLERES

Fechas

Sexo

Tipo de taller: 1. Empleo, 2. HHSS, 3.Castellano, 4. Valenciano, 5. Fomento de la lectura, 6. Cocina, 7. Salud, 8. Racismo
y xenofobia, 9. Interculturalidad, 10. Informática, 11. Familia, 12. Acogida, 13. Coodesarrollo, 14. Sensibilización, 15.
Socio- sanitario, 16. Psico-afectivo, 17. Socio-educativo, 18 Legislación laboral, 19. Deportes, 20. Teatro y música, 21.
Género, 22. Otros (especificar).
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7. METODOLOGÍA
Descripción de los procedimientos utilizados para la ejecución de la actuación:

1. Curs d'idiomes: les classes es desenvolupen tant a la seu de l'entitat (Albocàsser) com al municipi de
Les Coves de Vinromà a través d'un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Caixa Rural de les
Coves.. Es fa ús de varies aules de formació equipades amb mitjans audiovisuals. El material didàctic
utilitzat han estat els llibres de text adquirits l’any 2016 amb fons de la subvenció de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusivesl (Ele Actual A1 Libro y CD Lengua, Ele Actual A2 Libro y CD Lengua) i
quaderns de llengua. L’Alumnat ha estat seleccionat i dividit, segons els coneixements d'idioma, en dos
grups amb una durada d'una hora i mitja i una periodicitat setmanal. Les classes són participatives i en
aquestes es fomenta, sobretot, el llenguatge oral, tant en Valencià com en Castellà.
2. Compensació educativa i acompanyament escolar per a immigrants escolaritzats a primària i secundària: Els alumnes acudeixen al servei per grups establerts segons edat i necessitats socioeducatives
en torns amb una durada d'entre 60 i 90 minuts, de dilluns a dijous. Les aules de formació estan dotades
amb material audiovisual, educatiu i artístic. Amb l'objectiu de millorar la integració d'aquests menors
immigrants en el seu grup d'iguals, s'han realitzat fitxes adaptades al seu nivell i dinàmiques de caràcter
educatiu; d'aquesta manera s'ha potenciat el treball grupal, creant una aula multicultural d'educació no
formal.
3. Taller d'orientació labora i confecció d’itineraris individualitzats: Per al desenvolupament de les accions
d'orientació i inserció laboral s'ha comptat amb l'orientació i l'acompanyament del personal del centre i
amb el lliure accés a l'aula d'ordinadors amb Internet. La col·laboració amb el Centre de Dinamització
Econòmica i Social (CEDES) de la Diputació de Castelló en Albocàsser ha permès ampliar l'oferta formativa de l'entitat en matèria d'ocupació i autoocupació. La metodologia ha estat basada en el seguiment
i tutorització individualitzada de les persones participants.
4. Curs d’atenció básica a persones depenents: Aquest curs ha estat dirigit especialment al col·lectiu de
dones immigrants del món rural i que principalment es dediquen o poden dedicar-se a la cura de persones majors i/o dependents. S’ha ofert una formació senzilla i pràctica que ha permès l'adquisició de
coneixements i destreses que incrementen la probabilitat d'inserció laboral. El curs ha estat desenvolupat
per la psicòloga de l'entitat i una voluntaria amb formació sanitària. El format ha estat grupal, amb un
màxim de 10 persones per taller. S’han realitzat tres sessions de quatre hores de duració.

5. Taller de criança amb efecte: El taller s'ha desenvolupat en un format de grup reduït (10 dones) en
sessions setmanals de 90 minuts. S'ha fet ús d’una aula de l'entitat i d’una aula cedida per la Fundació
de la Caixa Rural de les Coves. Les dues aules disponíen de pantalla de projecció i canó de vídeo.
6. Espais de cohesió intercultural: Amb la coordinació del CDR Alt Maestrat i el Centre d’Ensenyança
Secundària Obligatòria d’Albocàsser s’han realitzat varies xarrades al centre educatiu amb tots els alumnes del cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Aqustes xarrades portades a terme per l’Educadora Social i la
Psicóloga de la nostra associació, ha incidit en aspectes com la tolerància, el respecte a la diversitat, la
violencia de gènere i la xenofòbia. En acabar les xarrades s’iniciava el corresponent debat entre els
alumnes del centre; aquests estavent dirigits i moderats per l’educadora social i l’orientadora del centre
educatiu. En acabar els debats es procedía a extraure les conclusions. Aquest any el CDR Alt Maestrat
ha col·laborat en l’organització d’una visita cultural a Castelló (Museus i Universitat) de tots els alumnes
de l’ESO del centre. El CDR ha proporcionat un autobús per al desplaçament i, aquesta col·laboració
económica, ha fet posible que a la visita haja pogut anar l’alumnat immigrant que normalment no participa, a causa del cost econòmic que representa el fer front al pagament per desplaçament.

7. Emergència Social (Banc d'aliments): Per a desenvolupar aquest servei comptem amb un magatzem
habilitat en la seu de la nostra entitat i un altre cedit gratuitament per un veí del municipi de les Coves
de Vinromàl . En aquests magatzems fem l'elaboració dels lots d'aliments que trimestralment repartim a
les famílies de les Coves de Vinromà i d'Albocàsser. La coordinació i intervencions que hem realitzat en
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el Centre d’ESO d’Albocàsser ens ha permés detectar (amb l’ajuda de la dirección del centre) en l’alumnat d’origen immigrant les carències educatives i, també econòmiques, que originen situacions d’exclusió
social. Al respecte hem actuat amb derivacions al servei de compensatòria que la nostra associació
oferta en horari extraescolar i amb l’ajuda económica per a l’adquissició del materia didàctic que no està
cobert per la Conselleria d’Educació (quaderns de treball). Les reunions trimestrals amb la Mesa Social
formada pels tècnics de l'entitat, Cáritas, Creu Roja, treballadores socials dels Serveis Socials de Zona
i Centre de Salut, etc. han permès portar una coordinació de les actuacions a l'hora d'unificar i sumar
esforços en benefici de les famílies que més ho necessiten. L'objectiu principal ha estat realitzar una
actuació el més integral possible per cobrir les necessitats dels usuaris del programa d'urgència per tal
de millorar la seua situació generant més autonomía.
8. El treball en xarxa ha facilitat una millor acollida i integració de les persones immigrants, en tant que
la seua inclusió en la xarxa social i econòmica del territori és una de les principals vies d’accés als
recursos humans i materials per a iniciar el procés d’inclusió social i en últim terme, una cohesió social
satisfactòria. Des del CDR pensem que les actuació conjuntes han permès cobrir d'una manera més
completa e integral les necessitats dels i les usuàries del nostre centre. Concretament, hem treballat en
xarxa amb diverses entitats en l’atenció a les persones nouvingudes a les nostres localitats, en tant que
això ha permès atendre d’una forma més integral diverses necessitats patents com l’aprenentatge de
l’idioma, l’assessorament i orientació sociolaboral, l’acompanyament de menors d’orígens migratoris que
precisen compensació educativa o la participació en el banc d’aliments d’aquelles persones en risc o
situació d’exclusió social, entre d’altres.

.
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8.1. RECURSOS HUMANOS
N.º

Nombre y apellidos

Titulación

Sexo
(V/M)

Puesto de trabajo y funciones

Vínculo
jurídicolaboral (*)

1

Andrea Babiloni Ferrando

Professora de Secundaria

Les Coves de Vinromá i Albocàsser. Compensació
educativa, acompanyament escolar, cursos d’idiomes
per a adults

D

LT

5

Sandra Gil Lusa

Psicóloga

Les Coves de Vinromà i Albocàsser. Compensació
educativa, acompanyament escolar, Orientació Laboral,
emergencia social, coheció intercultural.

D

LI

7

Gustavo Viol Zaragoza

Monitor, Administrativo

Orientació laboral, emergència social.

H

V

Carla Escrig Sales

Educadora Social

Albocàsser. Cohesió intercultural, emergència social i
compensació socio-educativa.

D

V

(*) Vínculo jurídico-laboral
LI: Laboral indefinido; LT: Laboral Temporal; PS: Prestación de Servicios; V: Voluntario.
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8.2. RECURSOS MATERIALES
Tipo de material

Cantidad de ejemplares

Breve descripción

Folletos

Spots publicitarios

Per a la difusió de les activitats desenvolupades s'ha fet ús de la pàgina web
de l'entitat així com de les xarxes socials Facebook i Twiter.

Material informático (páginas web,
redes sociales, videos)

Publicaciones (revistas, libros)

Otros (especificar)

35

40

Material didáctic per a la formació de
les participants al curs bàsic d’atenció
a persones dependents.

Per a la difusió de les activitats desenvolupades s’han repartit cartells informatius (información general del curs,
objectiu general, lloc, dates, horaris,
telèfon de contacte, etc.) als agents
socials de la zona i s’han penjat per els
municipis on es desenvolupen.

9. EVALUACIÓN
Hacer referencia a los procedimientos que ha llevado la Entidad para verificar el grado de cumplimiento de
los objetivos y los resultados de la actuación correspondiente.
9.1. Quantitativa:
La valoració de les actuacions desenvolupades amb població immigrant, en general és molt positiva,
ja que s'ha atès a 213 persones durant l'any 2018. Aquesta xifra suposa un augment de 36 persones
respecte a 2017. Pel que respecta als mètodes empleats per a verificar el grau de compliment dels
objectius i dels resultats s'ha tingut en compte els següents indicadors:
Ind.1- Nombre de persones participants en els tallers d'idiomes de castellà i valencià als diferents
municipis on s'impartiran. La meta de l'indicador era que com a mínim el nombre de persones participants en els cursos d'idiomes per municipi fora 10. En les Coves de Vinromà s'ha sobrepassat el
nombre de participants (s'ha doblat), en Albocàsser ha estat de 6 participants.
Ind. 2- Nombre d'alumnes assistents al programa d'educació compensatòria al llarg de tot l'any. La
meta de l'indicador era un número mínim de 15 menors. Entre les poblacions on s'ha desenvolupat
l'activitat (les Coves i Albocàsser) el nombre d'alumnes ha superat els 25.
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Ind. 3- Nombre d’actuacions d'interculturalitat, contra la violencia de gènere, tolerancia i respecte a
la diversitat realitzades i les respectives valoracions obtingudes. La meta de l'indicador era la realització de 2 tallers d'interculturalitat. S'ha superat l'indicador, ja que s’han realitzat més de dos xarrades/taller.
Ind. 4- Nombre de persones immigrades participants en les sessions d'orientació sociolaboral i itineraris individualitzats. La meta de l'indicador era d'un mínim de 20 participants. El resultat obtingut ha
estat superior, ja que unes 26 persones immigrades han participat en activitats d'aquest tipus (orientació, recerca per Internet i confecció de CV). Cal comentar que la majoria de participants en aquesta
activitat han estat usuaris del banc d'aliments que gestiona la nostra entitat.
Ind. 5- Nombre de famílies ateses en el servei de banc d'aliments i en atenció psicològica. La meta
era una disminució d'unitats familiars ateses en el banc d'aliments com a resultat de la millora de la
seua situació. El resultat ha estat negatiu ja que s’ha incrementat el nombre de persones immigrades
que han fe tus d’aquest recurs.
Ind. 6- Nombre de persones immigrades desocupades que han cursat formació ocupacional no reglada al nostre centre. La meta de l'indicador era que com a mínim el nombre de participants als
tallers de formació, en aquest cas al curs d’atenció básica a persones dependents, fora de 10 per
poble. El resultat obtingut ha estat per baix de la meta. Un total de 10 persones han participat en el
taller desenvolupat en els municipis d'Albocàsser i Vilanova d’Alcolea.

9.2. Qualitativa:
S'ha promogut la integració social dels immigrants a través d'una atenció integral en aspectes com
l'educació (fomentant l'aprenentatge i millora del coneixement d'idiomes i informàtica), el treball
(desenvolupant programes d'orientació i formació per a l'ocupació i l'autoocupació), les necessitats
bàsiques (programa d'urgència) i la interculturalitat (participació dels xiquets i xiquetes immigrants
en xarrades/tallers sobre diversa temàtica). Les eines per avaluar qualitativament les diferents activitats realitzades ha estat la utilització en paper de qüestionaris de satisfacció. En aquests qüestionaris de caràcter anònim s'ha valorat:
- El material didàctic utilitzat pel professorat.
- La documentació rebuda pels participants.
- Le grau de coneixement del professorat.
- La capacitat de comunicació i d'ensenyar del professorat.
- La idoneïtat dels locals i espais utilitzats per al desenvolupament de les activitats.
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10. SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PROYECTO
Per a pròximes convocatòries seria desitjable que la resolució de convocatòria isqués abans.
Aquesta convocatòria es va resoldre a finals del mes de juliol de 2017, i açò va fer que la nostra entitat
tingués que reprogramar les activitats del mes de setembre a desembre. També voldríem sugerir que
l’abonament de la subvenció es fací quan marque la convocatoria, perquè a hores d’ara (9 de gener
de 2019) encara no hem rebut el 60% de bestreta (12.000 €); aquesta circumstància ha fet necessari
que demanarem un prèstec al banc per poder pagar les despeses del personal que ha desenvolupat
aquest projecte.

Albocàsser a 9 de gener de 2019

Firmado por 73384563G GUSTAVO VIOL (R:G12567335)
el día 11/01/2019 con un certificado emitido por
ACCVCA-120

Signat: Gustavo Viol Zaragoza
President del CDR Alt Maestrat
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ANEXO
MEMORIA TÉCNICA FINAL - EJERCICIO 2017
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Facilitar el acceso de la población inmigrada a los diversos
servicios públicos a través de programas específicos.
PROGRAMA: Información, asesoramiento y acompañamiento.
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar atención a la población inmigrada desde su llegada
para facilitar su acceso a los servicios públicos.
O.E.1. Informar, asesorar y acompañar sobre el sistema educativo.
O.E.2. Informar, orientar y asesorar a la población migrada en el acceso a la asistencia
sanitaria.
O.E.3. Informar, orientar y asesorar la población migrada en materia de empleo y formación.
O.E.4. Informar, asesorar y acompañar en materia de vivienda.
O.E.5. Informar, asesorar y acompañar en materia de derechos, deberes y costumbres.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Facilitar el acceso de la población inmigrada a los diversos
servicios públicos a través de programas de acogida.
PROGRAMA: Centro de Acogida.
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar alojamiento, manutención y atención básica a la
población inmigrada en riesgo de exclusión social y a las personas que realizan trabajos
como temporeros.
O.E.1. Facilitar la acogida de personas migradas en riesgo de exclusión social.
O.E.2. Promover programas de acogida integral de personas migradas dirigidas a
trabajadores y trabajadoras temporeros.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Facilitar el acceso de la población inmigrada a los diversos
servicios públicos a través de programas de acogida.
PROGRAMA: Escuelas de Acogida.
OBJETIVO GENERAL: Dotar a la población inmigrada de los conocimientos y habilidades
necesarias para conseguir su integración en la sociedad valenciana.
O.E.1. Generar una oferta normativa enmarcada en un ámbito multicultural que facilite la
interculturalidad desde el conocimiento de las lenguas oficiales, los usos y costumbres de
los valencianos y extensivamente de la sociedad española.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Cohesión social: Impulsar programas específicos que
promuevan la cohesión social y la convivencia en la Comunidad Valenciana.
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PROGRAMA: Mediación intercultural y gestión de la diversidad.
OBJETIVO GENERAL: Fomentar actividades facilitadoras de la convivencia mediante la
prevención y gestión positiva de los conflictos.
Promover la figura de la persona mediadora en el ámbito educativo:
O.E.1. Introducir la mediación cultural en el aula, propiciando la convivencia entre alumnado
y profesorado de diferente origen o cultura, por medio de la comunidad educativa.
Promover la figura de la persona mediadora en el ámbito sociolaboral:
O.E.1 Fomentar la cualificación profesional de la personas migradas y la mejora de las
condiciones sociales y laborales de éstas.
O.E.2. Formar y sensibilizar al personal involucrado en la inserción socio laboral de la
población trabajadora.
O.E.3. Promocionar la gestión de la diversidad en las empresas y la prevención de la
discriminación laboral.
O.E.4. Fomentar la participación sociolaboral de la población migrada.
Promover la figura de la persona mediadora intercultural en el ámbito sanitario:
O.E.1 Incentivar la formación del personal sanitario en materia de Mediación Intercultural,
pincipalmente, en el ámbito comunitario
Promover la figura de la persona mediadora intercultural en el ámbito comunitario:
O.E.1 Fomentar la convivencia intercultural, mediante espacios de encuentro que faciliten
la interacción, reconocimiento y acercamiento entre la ciudadanía de la Comunidad
Valenciana.
LÍNEA TRANSVERSAL. De la Mediación Intercultural.
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de la persona mediadora intercultural en
los programas de acogida y cohesión social.
O.E.1. Desarrollo normativo: garantizar un marco jurídico adecuado a la Mediación
Intercultural, adaptándola al nuevo contexto social. conocimiento de las culturas existentes
en la Comunidad Valenciana.
O.E.2. Investigación en materia de migraciones: promover la investigación y su publicación
en el ámbito de las migraciones y las buenas prácticas en integración.
O.E.3. Formación en Mediación Intercultural: fomentar la calidad de las intervenciones de
las personas mediadoras interculturales, personal técnico de las Oficinas PANGEA y
miembros de asociaciones que tengan como fin la integración a través de la formación.
O.E.4. Acreditación de Personas Mediadoras Interculturales: fomentar la acreditación de
las personas mediadoras interculturales que realicen su función en la Comunidad
Valenciana.
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RECULL FOTOGRÀFIC

Treballem junts per la inclusió social de persones immigrades – 2018

Cursos d’ idiomes (catellà i valencià) realitzats a les Coves de
Vinromà i Albocàsser

Educació
Compensatòria i
acompanyament
Escolar realitzats
a les Coves de
Vinromà i
Albocàsser
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Xerrada sobre
menjar
saludable
impartida a
l’alumnat
d’Educació
Compensatòria
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Tallers sobre tolerancia, respecte a la diversitat i xenofòbia.
Impartits als alumnes del Centre d’ESO d’Albocàsser.
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Curs bàsic d’atenció a
persones dependents.
Realitzats a Albocàsser i
Vilanova d’Alcolea
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Tallers de criança amb afecte realitzats a Albocàsser i les Coves de Vinromà.
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Xerrada sobre salut femenina
impartida per la matrona del
Centre de Salut de les Coves
en les poblacions de
Albocàsser i Benlloc
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Celebració del dia de la Dona:
Xerrada impartida al col·lectiu
de dones en general, amb gran
participación de les dones
immigrants.

Ajudes
d’emergència:

Banc
d’aliments en
Albocàsser i
les Coves de
Vinromà.
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