PRESENTACIÓ I TRAJECTÒRIA DE L'ASSOCIACIÓ PER A JOVES TEB
Història

• El Teb va néixer l’any 1992 al barri del Raval de Barcelona, per iniciativa
d’un grup d’educadors que volien afavorir la inclusió social dels joves a partir de
la seva autoorganització i iniciativa, donat que en aquells moments no hi havia
ofertes per als majors de 14 anys.

• Una vegada el grup de joves es va consolidar el Teb es va constituir com a
associació jurídica, l’any 1995. El nom del Teb va ser creat pels mateixos
joves i és un nom que en el fons no vol dir res però, que respon a un moment
concret d’uns xavals que feien “tags” i “grafitis”. Per tant no vol dir res i vol dir
molt alhora. A partir d’aquest any entrem en l’aventura de llogar un local al
Raval (Riereta, 37, C, interior) i arreglar-lo.

• Des de 1996, el Teb es converteix en un espai de trobada amb recursos
tecnològics i tallers de formació cada vegada més adaptats a les necessitats
dels participants. Era un moment on els equips informàtics eren cars i molts
domicilis no disposaven ni de telèfon. En un primer moment es va treballar amb
una petita xarxa d’ordinadors, però un cop rebut el Premi Local de l’Incavol
1997 es va poder realitzar la connexió a Internet i començar a treballar en la
creació d’espais web.

• El 1998 es va obrir el projecte iniciat amb els joves a la resta del barri del

Raval de Barcelona: parlem d’un espai d’ús comunitari de les noves tecnologies
(o EDUNET).

• El projecte EDUNET genera l’aparició d’ÒMNIA, projecte que té com a objectiu
inicial crear uns 40 espais d’ús comunitari de les TIC a diferents barris de
Catalunya. El Teb segueix coordinant en l’actualitat aquest projecte impulsat en
un principi pel Comissionat per la Societat de la Informació, l’Incavol i Benestar
Social. La implantació de la Xarxa Òmnia ha suposat la creació de més de 100
punts Òmnia a tota Catalunya.

• L’any 2000 el Teb es va traslladar al local actual, carrer dels Salvador, 6,
baixos.
Amb el nou espai veiem augmentar en gran manera el nombre d’usuaris i
millorant la qualitat dels tallers.

• Del 2010 en endavant han estat uns anys ple de reptes, en els que s’han fet
molts esforços per a donar una resposta de qualitat a les necessitat dels
usuaris i usuàries. La conjuntura econòmica actual ha provocat que sigui més
necessari que mai que les entitats puguin oferir serveis adreçats a les persones
del barri del Raval, especialment aquells que afavoreixin la seva capacitació i
inserció social, laboral i tecnològica.

• El 2012 el Teb va celebrar els seus vint anys. Dues dècades de trajectòria
que es veuen reflectides en l’ampli suport que l’entitat rep en la preparació i
celebració del seu aniversari i que tenen la seva culminació en dos grans
esdeveniments: un concert amb la participació d’una quinzena de grups
musicals i una jornada amb conferències i tallers adreçats al barri.

• El 2013 l’entitat ha vist reconeguda la seva experiència i aportacions a la
comunitat amb la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat de
Barcelona del districte de Ciutat Vella.
Els fins de l’Associació per a Joves Teb són:
L'inclusió social, laboral i tecnològica de les persones, apropant les TIC's i la
innovació al treball educatiu, social i comunitari, tot dinamitzant la societat des de
tots els vessants.
Per aconseguir les seves finalitats, vinculades al lema: “treballem per la
transformació social a través de la participació, l'aprenentatge i la
socialització de les TIC”, es realitzen les següents activitats:
- Àmbit local:
1- Crear un entorn físic, punt de trobada, que aglutini a joves i
adolescents.
2- Dinamitzar i organitzar activitats de lleure creatiu i educatiu per als
membres de l’entitat.
3- Desenvolupar instruments i eines per a facilitar l’accés dels joves al
món del treball i a la formació més adient per a cada cas, fent especial
èmfasi en el coneixement de les noves tecnologies.
4- Servir com a punt d’informació juvenil, amb la voluntat d’abastar totes
les àrees d’interès dels joves i adolescents dintre de l’entorn concret, físic
i social en el que es circumscriu l’entitat.
5- Realitzar un treball educatiu de conscienciació social i solidària i de
potenciació dels valors de la persona, des d’una òptica positiva però
crítica, implicant als joves en la millora del barri i del seu entorn.
6- Fomentar i practicar activitats esportives sense finalitat de lucre:
futbol, surf, ...
7- Promoure, participar i desenvolupar projectes dins l’àrea de
cooperació.
- Àmbit de formació i dinamització a través de les eines TIC
8- Afavorir la formació tècnicopedagògica adreçada a dinamitzadors i
professionals de l'àmbit TIC i a persones vinculades a projectes socials i
inclusius; així com a entitats, empreses i organitzacions.
9- Afavorir l'accés universal de les TIC capacitant les persones i les
organitzacions per fer-ne un ús productiu i fomentant la seva autonomia i
apoderament com a ciutadans.
10- Promoure l'acompanyament, l'assessorament i la dinamització
tecnicopedagògica dins del territori català i també participar en projectes
europeus.
11- Afavorir la dinamització de xarxes i d'espais virtuals per a
desenvolupar serveis i activitats vinculades als fins estatutaris.

- Àmbit d'innovació, laboratori
12- Promoure la innovació en l'àmbit del treball social de les TIC a través
d'una recerca continua i de la creació d'eines, metodologies, estratègies i
experiències.
13 – Donar resposta a les necessitats i motivacions específiques dels
ciutadans afavorint l'experimentació dels diferents usos de la tecnologia.
14 - Desenvolupar el seu testeig i utilització a col·lectius diversos, tot
acompanyant-los en el seu procés d'aprenentatge.
Actualment l’entitat disposa de 16 persones vinculades professionalment a l’Associació
per a Joves Teb.
Tot seguit comentarem el desenvolupament dels projectes presentats a les
convocatòries públiques i privades durant l'any 2014
Serveis i Concursos:
Projecte Òmnia: Coordinació, formació, dinamització, suport tecnopedagògic i
informàtic, assessorament i consultoria (avui amb més de 120 centres ubicats a tota
Catalunya), que centra les seves activitats en la inclusió socioeducativa i la prevenció
de l'exclusió digital. Un projecte que va néixer al TEB i que des de l'any 2010 centra
les seves activitats en la web 2.0. [http://xarxa-omnia.org/] (Dto. Empresa i
Ocupació i Departament de Benestar Social i Familia).
Dinamització del Punt Òmnia del Raval-1 amb els objectius de lluitar contra la pobresa
i afavorir la inclusió social i impulsar la participació de les persones, del teixit
associatiu i els serveis del territori.
PuntTIC.cat
Consultoria, assessorament, coordinació, formació, dinamització, Comunnity
Mannager, desenvolupament web... un conjunt de tasques per a fer la transició de
l'antiga Xarxa de Telecentres de Catalunya cap a la moderna Xarxa Punt TIC: un espai
de col·laboració dels telecentres socials de Catalunya (més de 650 centres a
Catalunya) (Dto. Governació i Adm. Públiques // Dto. Empresa i Ocupació ). L'any
2009 guanyem el concurs per al desenvolupament de les tasques d’oficina de
dinamització de la Xarxa Punt TIC de Catalunya i que continuem portant a terme
aquest 2015 pendent de la resolució per al 2016. Consisteix en dinamitzar i
assessorar als professionals i als usuaris/àries finals de la xarxa, creant sinergies
entre les diferents comunitats i possibilitant-ne la gestió eficaç des de la STSI. Així, el
seu eix central seria crear continguts, fer tasques de consultoria tecnopedagògica i
comunicar les accions que es duen a terme al si dels Punt TIC, principalment a través
del seu espai virtual, http://www.punttic.cat.
Xarxanet.org
Des de l'any 2004 formen part del grup d'entitats promotores del portal
associatiu Xarxanet.org encarregant-nos de desenvolupar els continguts de
l'àrea de participació en línia i del servei d'entitats i web 2.0 Dirigit a totes les
entitats del tercer sector de Catalunya. Un encàrrec de la Secretaria d'Acció
Ciutadana. Des de l'any 2010 i fins a data d'avui continuem desenvolupant el Servei
d'Assessorament Informàtic i som considerats entitat estratègica i transversal
[http://xarxanet.org/informatic ]. L'any 2009 iniciem la formació vinculada al projecte
“Entitats i web 2.0”, tot un servei 2.0 a l'abast de les entitats i del voluntariat de

Catalunya. Aquest projecte va iniciar un treball de sensibilització sobre l'ús social i
adaptació de les eines 2.0 per al teixit associatiu català. S'ha fet formació a les
entitats sobre la creació de blocs i la utilització de les eines 2.0. S'ha anat
desenvolupant durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i s'està desenvolupant
també durant el 2015. Desenvolupament de la plataforma del projecte Xarxanet.
També participem de les trobades i reunions amb les entitats promotores i el
Departament de Benestar Social i Família.
Tenim signats Convenis amb la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de
Governació formalitzant l’atorgament de subvencions pluriennals 2012-2014 per al
programa d’actuacions cíviques i de promoció de l'acció de voluntariat.
2014: Formació a formadors en alfabetització digital (UPC-Cibernàrium) amb els
següents continguts: Introducció a la alfabetització digital, Metodologia, Eines i
suports, Cerca de continguts educatius i conclusions. Adreçat a persones formadores
dels següents col·lectius: Adolescents, aturats, actius, emprenedors, jubilats,
persones amb necessitats especials, persones immigrants, dones, infants.
2014: Desenvolupament de les càpsules i tallers formatius de curta durada del
Cibernàrium dirigits a persones que s'inicien en l'ús d'Internet dins el programa
d'alfabetització digital.
2014: Impartició d'accions formatives de Barcelona Activa per al període 2012-2015.
Subvencions:
Dinàmiques participatives vers els drets humans, 2014: Projecte marc de
l'Associació per a Joves Teb. És un projecte de continuïtat amb una trajectòria reeixida
des de l'any 2006. Aquest projecte rep finançament per l'Ajuntament de Barcelona i
per la Generalitat de Catalunya amb un Conveni Triennal 2012-2014
Els eixos de treball es basen en elements de participació democràtica com són el
treball a través de projectes i presa de decisió en assemblees i projectes participatius
a partir dels joves, la relació i la participació activa en les dinàmiques associatives del
barri i la ciutat a través del coneixement i l'ús dels diversos recursos que s'ofereixen,
amb el suport de les eines multimèdia i de les Tics. Totes aquestes dinàmiques
s'articulen per mitjà de grups i projectes interdisciplinaris dins l'àmbit de la
coeducació, la interculturalitat i les cultures juvenils, la no discriminació i la cultura de
la pau i dels drets humans.
Els espais són de totes i tots: Aquest projecte promou l’ús dels espai públics
mitjançant la utilització de les noves tecnologies i els audiovisuals com a eines per a
potenciar el debat i el diàleg sobre el civisme i la convivència a diferents barris de
Barcelona i entre grups i col·lectius diferents.
El projecte fomenta la participació i el diàleg actiu sobre els espais públics de la ciutat
des de la mirada dels joves i sobre els seus interessos, partint de metodologies
participatives i de recerca que fomentin la interacció entre diversos grups de joves i
col·lectius que conviuen i es troben a l’espai públic. El projecte es basa en analitzar i
indagar sobre els diversos usos dels espais públics a diverses parts de la ciutat , i com
es pot facilitar el diàleg i la participació activa a través de propostes dinàmiques sobre
com millorar el barris i els espais públics. Per això,busca la construcció de vídeos i
produccions audiovisuals que es penjaran al Web com un espai de reflexió i diàleg que
pugui recollir les necessitats, opinions i la gamma de propostes que té la població i els
diversos usuaris de l’espai públic.

El projecte ha estat realitzat amb la col·laboració de Ravalnet i hi participen uns 60
joves. http://jovesteb.org/espais
Aquest projecte rep finançament per l'Ajuntament de Barcelona i per la Generalitat de
Catalunya amb un Conveni Triennal 2012-2014.
Ravalsurt, 2014: Projecte que recull les activitats esportives dels joves i també les
activitats més lúdiques. Té el seu origen en el projecte Ravalsurf desenvolupat des de
1998 fins a 2011 amb l'objectiu principal de prevenir les situacions de marginació i
exclusió social dels joves del barri del Raval i altres barris propers de Barcelona, fent
servir l’esport del surf i activitats articulades al voltant d'aquesta pràctica (tallers de
natació, sortides a la platja i trobades amb d'altres col·lectius o grups, excursions al
medi natural, tallers de reciclatge, recerca de recursos, tallers de disseny, activitats i
dinàmiques participatives). Des de l'any 2012 l'hem transformat en Ravalsurt,
incloent les caminades, les rutes en bicicleta, els tornejos de futbol, futbol sala, tenis
taula, etc. Participació en la Lliga de Valors, en la Lliga patxanguera, en la Lliga del
Consell Escolar Educatiu de Barcelona. També incideix en la promoció de la SALUT,
per a potenciar els objectius relacionats en l'àmbit de salut, especialment al treballar
amb una franja d'edat (adolescents i joves de 12 a 20 anys) en plena fase
desenvolupament, susceptible de conductes de risc dins l'àmbit de salut. Per tal de
potenciar i poder dur a terme la prevenció a través de la informació, el foment de la
pràctica saludable activa i d'activitats que promoguin l'empatia dels i les joves amb
altres col·lectius més desfavorits i el reforç en la capacitació de la presa de decisions i
participació activa.
També us fem cinc cèntims d'altres activitats i serveis oferts als joves i entitats de
joves del barri del Raval i voltants:
En Xarxa, Programa de Formació i Inserció: Va néixer com a servei, l’any 2006,
però l’any 2008 es va consolidar ja que fou autoritzat pel Departament d’Educació
com a Programa de Qualificació Professional Inicial del perfil d'auxiliar de muntatge i
manteniment d'equips informàtics (PQPI), des de l'any 2014 s'ha convertit en
Programa de Formació i Inserció (PFI) del mateix perfil, oferint una formació de
qualitat i reconeguda de forma oficial. Aquest canvi ha estat un impuls per a l’entitat,
que ofereix una formació especialitzada als i les participants i opcions reals d'inserció
socio-laboral.
Es desenvolupa durant el curs escolar, així durant l'any 2014 ha finalitzat el PQPI
corresponent al curs 2013-2014 i s'ha iniciat el PFI vinculat al curs 2014-2015. Són
projectes amb un alt grau de qualitat: ha hagut una important llista d'espera i hem
detectat que el projecte no només funciona, sinó que té una alta demanda per part
dels professionals de l'acció social del barri i del districte, que han derivat molts
participants cap al nostre recurs. Rep finançament des de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona FP, juntament amb una gran
aportació de l'entitat. Durant l'any 2014 han participat 24 joves.
Activitats enfocades a la formació en noves Tecnologies de la Comunicació i
Multimèdia:
Tallers d'iniciació a la informàtica i espais de pràctica:
L’entitat com a Punt Òmnia ofereix dos nivells bàsics per a familiaritzar-se amb
l’ofimàtica. S’adreça a persones adultes que es converteixen també en usuaris i
usuàries de l'espai de pràctiques.

Aquests representen alguns del exemples de formació especialitzada que s'ha dut a
terme en el Teb durant els darrers anys.
Pel que fa als espais d'ús lliure de joves, d'adults i d'inserció laboral s'han consolidat
com a punt de referència en el barri. Aquests espais han permès crear relacions
regulars amb les persones, consolidant el seu rol com a promotores de noves
activitats i projectes, permetent que el Teb sigui un espai de construcció
d'aprenentatge de tots i totes.
En l'espai d'ús lliure dels joves, s'ha fet una important promoció d'assemblees com a
recurs d'integració comunitària dels joves del Teb i de promoció de la participació
activa dels joves en el dia dia del TEB i en la presa conjunta de decisions, on hi han
participat una mitjana aproximada d'uns 20-30 joves com usuaris consolidats de
l'espai.
Espais d'inserció laboral
Aquesta és una de les activitats amb més demanda del barri i s'ha incrementat amb la
situació actual d'augment de l'atur. En aquest espai a part de donar acompanyament
en la inserció laboral s'afavoreixen relacions i vincles entre veïns i veïnes tot reforçant
l'ajut mutu i el sentiment de pertinença a la comunitat. La difusió del servei d'ús lliure
es fa a partir de la web de la Xarxa Òmnia (http://xarxa-omnia.org) i de Punt Tic
http://punttic.cat/.
També es fa difusió a la web de l'entitat http://jovesteb.org/. Els materials i recursos
útils i demandats per l'ús lliure es van incorporant a la web de recursos de l'entitat
http://jovesteb.org/recursos/, per facilitar l'autonomia de les persones en posteriors
consultes.
Els recursos que hem posat a disposició són:
El o la dinamitzadora. Els ordinadors de sala òmnia. Connexió a Internet. Telèfon per
trucades per a concertar entrevistes.
Donada la gran demanda del servei d'inserció laboral la tasca de les persones
dinamitzadores es reforça amb persones voluntàries amb coneixements més avançats
que també fan ús d'aquest espai.
Un dels objectius es potenciar l'ajut mutu entre els i les mateixes usuàries, però
també:
•

Donar suport en l'adquisició d'autonomia en la recerca activa de feina.

•

Assessorament en la definició d'un itinerari d'inserció.

•

Oferir informació sobre recursos i derivar a altres serveis d'inserció laboral o
formatius.

•

Potenciar la continuïtat del treball per la inserció laboral en l'espai d'ús lliure de
forma autònoma amb el suport del o la dinamitzadora.

•

Seguir construint el blog de recursos per assolir millor l'objectiu anterior.

•

Consolidar el reforçar del personal amb voluntaris/usuaris que s'ha fet aquest
darrer any degut al notable augment de la demanda.

•

Profunditzar en el treball individualitzat per fer un bon seguiment i treballar a
partir d'itineraris d'inserció més sistematitzats. -Suport en la realització de
currículums i cartes de presentació.

•

Capacitació en la recerca de feina per Internet.

•

Facilitació de portals digitals amb ofertes de treball i la possibilitat de realitzar
trucades a aquestes.

•

Assessorament individualitzat sobre recursos, formacions i altres serveis.

•

Oferiment de la Sala per a tallers d'alfabetització digital.

Espai jove: 90 joves habituals i 100 en activitats puntuals. Incidència
important a Internet i xarxes socials.
•

L'espai jove gira al voltant de les assemblees a on es prenen les decisions i es
fan propostes d'activitats i funcionament. Actualment disposen d'ús lliure de la
sala òmnia, aula d'estudis, taller de bbox, equip de futbol, espai de creació
audiovisual, Ravalsurt, activitats comunitàries,fòrums i xerrades sobre temes
d’actualitat: les manifestacions per temes socials ... Els nostres objectius són:

•

Capacitar els joves i les entitats per emprar les tecnologies de la informació i la
comunicació i fomentar la cohesió digital i comunitària, la participació a la
societat de la informació i del coneixement i als recursos disponibles en el seu
entorn sociocultural.

•

Potenciar l'autonomia dels i les joves vers la cerca de la cohesió de grup a partir
d'un funcionament assembleari.

•

Participar en la dinamització comunitària tot potenciant la creació de teixit i la
socialització dels i les joves al seu entorn.

•

Oferir un espai de trobada dels i les joves on puguin dur a terme les seves
pròpies propostes.

Tallers d'entitats
A partir de la consolidació del Punt Òmnia com a referent del treball amb les TIC a la
comunitat i arrel de la participació en les xarxes del barri. Les entitats poden sol·licitar
utilitzar l'espai de la sala òmnia. En relació a la disponibilitat d'horaris es concreta un
dia a la setmana a l'entitat i es fa una reunió prèvia amb el dinamitzador per
concretar el tipus d'ús que es vol fer del taller.
Els nostres objectius han estat:
•

Oferir la sala òmnia a altres entitats del barri.

•

Potenciar l'ús de les TIC en tota la comunitat.

•

Consolidar-se com a referent en el treball amb les TIC a la comunitat.

•

Reforçar els vincles de treball amb la comunitat tot consolidant la xarxa
ciutadana.

Exemples: Associació Surt, Fundació Sant Jordi, Franja, Fundació Tot Raval, APC
educadors de carrer, Ies Tarradell, Ceip Collaso i Gil,Taula Jove, Caritas, etc.
Busca't la vida
Es tracta d'un espai de recerca de feina especialitzat per a les persones joves:
acompanyament en l’elaboració del CV i carta de presentació, trucades i enviament de
correus electrònics per a la recerca de feina, oferiment de premsa laboral tant digital i
presencial.
Compta amb tutories i assessoraments personalitzats i monogràfics sobre eines per la
recerca. S'empren estratègies d'informació i derivació cap a d'altres serveis
especialitzats.

Hi col·laboren la Fundació Tot Raval i el Programa Itaka al Raval.
Durant l'any 2014 s’han fet uns 100 assessoraments a joves majors de 14 anys.
Altres projectes que han estat altament significatius
•

Teb com a centre col·laborador ACTIC

•

Espai de creació audiovisual

•

Activitats en medi obert

ACTIVITATS ANY 2014
A. Activitats comunitàries i de dinamització social digital
1 . Millora del web corporatiu de l’Associació per a Joves Teb.
•
•
•
•

•

Reforç del nou disseny i reformulació del web amb la plataforma wordpressMU,
una plataforma de treball col·laboratiu on-line.
Millora de el nou espai web amb mes capacitat de magatzematge, interactivitat
i accessibilitat per els joves
Proves pilot amb joves i professionals de l'entitat i disseny adaptat al mon
juvenil
Nova capacitació dels equips professionals de l'entitat i dels joves vers la
dinamització i manteniment d’aquest web, i la construcció de weblogs i espais
digitals entrellaçats.
Promoció en la creació de nous espais dins la nova plataforma web, per part
dels joves i l'abocament de continguts i la publicació dels mateixos.

2 . Activitats sorgides des del treball comunitari amb entitats del Raval:
•

•

Participació en comissions, trobades, plataformes i grups de treball del districte
de Ciutat Vella, del barri del Raval i vinculades amb l’Ajuntament: Franja, Taula
Jove, Fundació Tot Raval, Seguiment de la Comissió de barri, etc.
Capacitació digital i sobre projectes d’ofimàtica, dinamització Tics, suport
multimèdia a activitats i esdeveniments culturals i socials del barri i de suport a
d’altres entitats: Sant Jordi, Festa Major del Raval, Festival Raval’s 14,
Plataforma contra el Feixisme i el Nazisme, entre d'altres.

3 . Activitats de sensibilització i difusió de l’experiència amb joves
mitjançant Tics:
•

•

•

Activitats temàtiques escollides per els propis joves i amb caràcter temporal en
relació a esdeveniments o al calendari: sortides i projectes multimèdia online al
voltant de la violència versus cultura de la pau, Educació per la salut dels joves
amb tallers d’experts, promoció de conductes anti-racistes i anti-homòfoves,
entitats col·laboradores i recerca d’informació via web.
Cinefòrum: Projecte de sensibilització sobre diferents temàtiques socials a partir
dels interessos dels joves o temàtiques especifiques segons el calendari de l'any
(perspectiva de gènere, antiracista, de viatge i intercanvi d'experiències, de
cinema de compromís social, de relacions interculturals, etc... Cada divendres
de mes.
Documentació de temàtiques i problemes socials del barri des de dinàmiques
participatives: mapes, documentacions del barri, accions específiques,
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participació en esdeveniments o tallers especials.
Reportatges del barri i de la ciutat: documentació i informació , elaboració de
guions/entrevistes, grups de discussió, treball de camp, gravacions i recull de
fotografies, edició de vídeo i ràdio per internet.

B. Activitats diverses relacionades amb grups o col·lectius específics o amb
mitjans culturals i d'expressió juvenil o multiculturals.
1. Activitats per a la socialització de col·lectius determinats: Tallers de
gènere, sexualitat, autoestima,tallers de mediació de conflictes, teatre social, edició
d'imatge i de vídeo grupal. Continuació del projecte de meipi amb joves nouvinguts.
2. Activitats d'estiu: Casalnet 14: És el Casal d'estiu on es treballaran
temàtiques d'interès per als joves a partir de les TIC, l'intercanvi amb altres entitats
amb sortides adaptades a aquest temps de lleure estiuenc dels joves.
3. Activitats de treball amb les TIC i alfabetització digital: tallers de rimes i de
maquetes educatives musicals, taller de ràdio amb joves, reparació de l’equipament
informàtic, creació de webs i blocs de joves, edició de vídeo i ràdio per Internet, edició
d’imatge: disseny de pòsters, disseny gràfic de portades de cedes, moda, carpetes,
pins, bijuteria i altres elements de les cultures juvenils.
4. Activitats de seguiment, tutorització i tallers de educació/ cooperació
amb grups de joves
Conjunt de reunions, trobades, i avaluacions amb els diversos joves per tal de
construir itineraris formatius que fomentin la seva activació socio-laboral i l'intercanvi
de coneixements amb altres entitats que treballin amb joves (Casals, serveis socials o
centres educatius). Tallers de promoció i ajuda intergeneracionals de joves, tallers de
convivència i mediació de conflictes amb dinàmiques d'aprenentatge i projectes de
capacitació de joves com a monitors i talleristes de cara a altres joves i persones
adultes del barri.
Reforç de l'espai de tutories i seguiment individualitzat amb els joves , així com també
les tutories amb les famílies, par tal de donar suport mutu en el seguiment del jove i
enfortiment dels llaços col·laboratius entre la família i la resta d'agents socioeducatius.
5. Tallers de ràdio, vídeo i web 2.0 per entitats de joves del barri: tallers de
dinamització sobre interessos i temàtiques especifiques dels joves amb l’ús d’eines tics
o audiovisuals: taller de ràdio sobre el barri, tallers de ràdio sobre histories
quotidianes, taller de vídeo del barri, tallers de disseny i imatge de pòsters sobre
esdeveniments o activitats especials.
6. Tallers d’audiovisuals de vídeo i so: tallers adreçats als joves usuaris de
l’Associació per a Joves Teb sobre temàtiques especifiques de les seves realitats o
relacionades amb l’entorn sociocultural més immediat, la diversitat cultural i la
integració social.
7. Taller biblioteca i xarxa lectura Teb. Projecte de promoció de la lectura
mitjançant l'organització i difusió de la biblioteca de l'entitat amb els joves a través de
xerrades, intercanvis amb altres biblioteques i visites a espais de promoció de la
lectura. Projecte que inclou la donació i captació de llibres, ordenació de materials i
sortides per visitar altres biblioteques i espais de lectura juvenils i el desenvolupament
d’un weblog en col·laboració amb la xarxa de lectura promoguda des de la Fundació
Tot Raval.

8. Taller de Recerca de feina i recursos formatius adreçat a joves: “Busca't
la Vida”: activitat per la capacitació dels joves en la recerca de feina en totes les
seves vessants (elaboració del C.V, cartes de presentació, entrevistes de
feina,diferents mètodes de recerca de feina, etc.), recerca de recursos formatius
adequats a les seves necessitats (PQPI's, cicles formatius, escoles taller, cursos
ocupacionals, etc.), recerca de projectes d'intercanvis juvenils, de camps de treball,
de vivenda, de recursos lúdics,etc. Un espai que alhora que també informa i forma
als joves sobre els recursos del seu entorn més proper, els capacita en la recerca
d'informació optimitzadora i els amplia la visió i el ventall de recursos disponibles
pera ells, de forma directa, i per les seves famílies, de forma indirecta.
C. Activitats esportives
1. Ravalsurt: Projecte per a fomentar l'esport com a eina per la participació i la
inclusió social de les i els joves en espais i activitats esportives. Taller multidisciplinari
amb activitats tan diverses com tallers de reparació de taules, sortides a la platja,
visites a centres relacionats amb la mar, neteja de platges, intercanvi amb altres
col·lectius vinculats amb esports de mar, viatge de fi de curs. Tot el projecte es basa
en l’ús del weblog i de les eines multimèdia per tal de documentar i enregistrar les
diverses activitats i accions que es porten a terme. Equips de Futbol: Participació de
2 equips del TEB a la lliga del CEEB (Consell de l'Esport Escolar de Barcelona), fet que
augmenta l'autoestima del grup, alhora que aporta al projecte la col·laboració amb
escoles i instituts de la ciutat de Barcelona i fomenta l'esperit competitiu en la seva
vessant més lúdica, formativa i cooperativa, la competició com a motor de superació i
esforç col·lectiu i sempre sota els valors del companyerisme i el respecte. Lliga
futbolí: taller de continuació, millora i reparació del futbolí de l'entitat amb
l’organització d’una lliga de futbolí entre els joves i, enguany, també amb la resta de
joves del barri a través de la Taula Jove del Raval. Tallers de disseny de pòsters,
difusió, i customitzatge/disseny dels jugadors. Lliga tenis taula : construcció d'una
lliga de joves amb el ping-pong i gestió dels equips i les dinàmiques de joc net entre
els joves. Aquest projecte inclou tallers de disseny de pòsters, difusió, i
customitzatge/disseny dels jugadors. A partir que faci més bon temps, utilitzarem les
taules de tenis taula dels espais públics del barri per potenciar els recursos que aquest
ens ofereix, alhora que fem difusió indirecta de l'activitat de cara a altres infants/joves
del barri que no participin de cap entitat i es puguin afegir al partit, a la lliga o al dia
dia de l'entitat (en les millors previsions).
DESTINATARIS:
- Els destinataris directes del projecte seran els joves del barri del Raval i del districte
de Ciutat Vella, a partir de 12 anys, en situació de desfavoriment social i/o en risc
d'exclusió.
- També seran destinataris del projecte, els col·lectius i grups de joves d'altres
entitats socioeducatives que, encara que no participin en el dia a dia de l'entitat, sí
que ho fan de certs projectes, activitats o tallers que oferim i realitzem des de la seu
de la nostra entitat i dinamitzem des de l'equip educatiu del TEB.
- Grups de noies joves que cada vegada més participen de forma estable en el dia a
dia del Teb i, d'altres, que participen en activitats, tallers i projectes puntuals.
- Grups de noies del projecte JASp de Serveis Socials de Poble Sec, per a la
integració de les noies als espais de lleure.
- Col·lectius i grups derivats per altres entitats juvenils o fonts de derivació, com
serveis socials, educadors de carrer, centres judicials o centres de menors, que veuen
en el TEB una sortida a la monotonia i l'apatia, a la manca d'espais de relació i/o de
lleure, un recurs formatiu o educatiu (PQPI, cursos de formació,..) dels joves que

troben una font de recursos socio-educatius i de lleure interessants i innovadors
adaptats a la realitat dels joves i les seves expectatives i motivacions.
- Joves en risc d'exclusió social que ens deriven de diferents centres i entitats socials
del Districte de Ciutat Vella per l'àmplia oferta lúdica i educativa que el Teb els pot
oferir, així com per la seva filosofia d'espai obert on tothom hi té cabuda, sense
llistes d'espera ni entrebancs de documents, un espai obert a tothom, amb la única
normativa del respecte en tots els sentits. (Ens han derivat uns 15 joves, que no tots
s'han acabat vinculant al TEB de forma definitiva).
- Joves vinculats o motivats pel món de música (taller de maquetes educatives
musicals), del barri i de la ciutat del projecte maquetes.
- Joves amb ganes i motivació de fer i/o aprendre ràdio, vídeo i edició.
- Joves amb necessitats formatives en TIC's, de lleure, ...
I, de forma indirecta, tots aquells adults vinculats als joves d'una forma o una altra,
com poden ser les seves famílies, antics joves del Teb que ara per ara desenvolupen
un paper de pre-educadors o de suport a l'equip d'educadors i de joves, veïns,
professorat, dones, altres educadors, entitats de joves, entitats socials, etc.
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