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1. Resum del projecte

“Desperta somriures” és un projecte educatiu dirigit a xiquets i xiquetes en situació de risc i vulnerabilitat. 
Mitjançant la transmissió de valors i habilitats socials es promou el seu desenvolupament, afavorint l’èxit 
escolar i el seu benestar social.

En el projecte participen menors d’edats compreses entre els 3 i 9 anys, que és troben en situacions de 
risc i vulnerabilitat a causa d’entorns familiars, socials i econòmics adversos. Per aquest motiu presenten 
manques en habilitats socials, gestió emocional i valors cívics, la qual cosa dificulta la convivència a l’aula 
i disminueix l’interés en l’àmbit escolar. Alguns i algunes d’aquests menors, es troben vivint situacions 
difícils a nivell personal i familiar, que repercuteixen en el seu comportament i autoestima, i per tant és 
més necessària la intervenció.

El projecte pretén dotar al col·lectiu vulnerable d’eines personals i valors socials que contribuïsquen a 
una major integració a l’escola i en l’entorn, millorant la seua capacitat per a la convivència i estimulant 
l’afecte per l’educació i el personal docent. És un model d’intervenció preventiu en actuar en edats molt 
primerenques, ja que pretén establir les bases per a la permanència futura en el sistema educatiu i l’èxit 
acadèmic.

S’utilitza una metodologia proactiva que promou el diàleg i la participació activa dels i les menors. Així 
mateix, el projecte compta amb una metodologia lúdica, ja que els valors transmesos s’adquireixen 
mitjançant jocs esportius i de tallers educatius, fomentant valors com la companyonia l’esforç, el treball 
en equip, el respecte, l’assertivitat o l’autocontrol, ens altres.

Per al desenvolupament del projecte, l’entitat compta amb un equip tècnic que dirigeix i coordinadora 
la intervenció, així com persones voluntàries (fins a 150 persones implicades setmanalment) que 
contribueixen a ampliar el seu abast i impacte, una vegada se’ls proporciona la formació per a realitzar 
adequadament les activitats encomanades, i es comprova la seua adequada capacitació.

El projecte procura implicar també les famílies dels i les menors buscant la seua integració plena de 
menors i famílies en el sistema educatiu des del principi, com a millor sistema d’inclusió social possible. 
Per a això, es realitzen accions formatives específiques per a les famílies que reforcen l’aprenentatge de 
valors en els xiquets i les xiquetes.

Existeix una estreta coordinació amb els equips directius i el professorat dels centres educatius dels 
quals procedeixen els menors participants.
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2. Objectius

L’objectiu general és l’adquisició de valors cívics i socials per a aconseguir la inclusió social de menors 
vulnerables, utilitzant com a eines activitats educatives i fisicoesportives.

Els objectius específics són:

• Millora de la convivència dins de l’aula i en l’entorn educatiu desenvolupant habilitats socials i valors 
que milloren les relacions socials entre menors i personal docent.

• Desenvolupament d’activitats extraescolars amb contingut educatiu no formal que ajuden a suplir 
les manques socioeducatives.

• Creació d’hàbits de treball i esforç que milloren el rendiment, reforcen l’interés i la motivació per 
l’aprenentatge.

• Creació d’hàbits d’oci saludab

3. Beneficiaris

Menors d’edats compreses entre els 3 i 9 anys en risc d’exclusió social escolaritzats en els centres docents 
on es realitza l’actuació, en la seua majoria CAUS. El projecte atén 400 menors i les seues famílies.

4. Àmbit Geogràfic

L’acció desenvolupada per el Projecte Desperta Somriures a les ciutats de Castelló, València i Alacant, 
ha centrat l’atenció en barris com Colònia, Requena, Benalua i Verge del Carmen a Alacant; Poblats 
Marítims, Fuensanta, Natzaret i Torrefiel de València; i Sant Agustí a Castelló de la Plana.

5. Activitats

El projecte es desenvolupa des d’octubre a maig en els centres educatius. S’ofereixen dues sessions 
setmanals d’un hora de duració amb grups de 15 i 18 menors. Després d’un estudi de necessitats guiat 
per el professorat i l’establiment d’objectius personalitzats, es desenvolupen les següents activitats:

• Assemblea: en la qual s’explica el valor a treballar i l’activitat o taller. 
• Tallers educatius i fisicoesportius mitjançant els quals s’ensenyen valors cívics.
• Mentoring individualitzat amb un seguiment personal a cada menor.
• Escola de dissabtes: activitats d’oci i temps lliure.
• Escola d’estiu, que facilita l’oci saludable i la conciliació familiar.


