Programa d’educació
en valors

EscolaSuma

per una societat en igualtat
d’oportunitats per als nostres
infants i joves.
Amb la col·laboració de:

“
El programa d’educació
en valors Escola Suma
del Casal dels Infants
vol ser una eina per treballar
a les escoles els valors
de la consciència i la
responsabilitat social,
el respecte a la diversitat,
la ciutadania activa
i la solidaritat, des de
la reflexió i la participació
dels i les alumnes.

“

EscolaSuma
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Treball conjunt amb la comunitat escolar

Al Casal dels Infants actuem des de la convicció que qualsevol infant o jove en
situació de dificultat, per dura que sigui la seva realitat, pot tirar endavant si rep el
suport que necessita. Si se sent segur, si pot comptar amb persones que l’ajudin a
superar els obstacles del dia a dia, si és responsable del seu procés de canvi, si n’és
protagonista.
Som moltes persones que ens creiem aquest repte i ens hi impliquem. Comptem
amb els infants, els joves i les famílies, amb les entitats i els serveis de cada barri,
amb milers de ciutadans implicats, amb empreses i organitzacions i amb una àmplia
xarxa d’escoles que, des del programa Escola SUMA, sumen els seus esforços als
nostres per avançar cap a una societat més justa per a les generacions futures.

Des d’Escola SUMA volem treballar conjuntament amb les
escoles l’aproximació a la realitat de pobresa i desigualtat
que pateix la nostra societat, des de la reflexió i la
participació.
Com a agents educatius i formatius de les noves
generacions, estem convençuts que junts podem aplegar
forces per a la construcció contínua d’una societat capaç
d’oferir a tots els seus infants, adolescents i joves, les
oportunitats necessàries que els donin l’impuls per saltar ben
amunt, cap a un futur digne per a ells i les seves famílies.
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Una proposta d’educació en valors integral
La proposta abarca activitats per implementar a les escoles,
amb la participació directa dels i les alumnes dels diferents nivells,
fonamentades en:

REFLEXIÓ

Campanyes
a l’escola

#
Visita’ns

EscolaSuma

Activitat
#sumaalcasaldelsifants

PARTICIPACIÓ

Voluntariat
educatiu

Clica els icones per accedir
als diferents apartats.

Voluntariat
jove

La comprensió de la realitat i la reflexió entorn
a la desigualtat d’oportunitats entre els infants i joves a
la nostra societat, a partir d’elements propers a la seva
quotidianitat.
La participació dels/les alumnes amb el Casal dels
Infants està orientada al desenvolupament d’accions
de col·laboració dins la seva escola.
La implicació de l’escola i dels educadors com
a agents fonamentals en el desenvolupament dels
futurs ciutadans.
El treball en relació als valors de la consciència
i la responsabilitat social, la ciutadania activa,
el respecte a la diversitat, la solidaritat.
El desenvolupament de les competències socials
i cíviques, comunicativa lingüística, audiovisual i
digital, tractament de la informació, autonomia i
iniciativa personal.
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VISITA’NS

Visita’ns al Casal dels Infants
Volem estar a prop de la comunitat escolar

Objectius

Aportar el marc contextual, des de l’experiència, testimonis i acció social del
Casal dels Infants, a les activitats proposades per l’Escola Suma.

		

Donar a conèixer als alumnes la realitat de pobresa i desigualtat d’oportunitats
que viuen molts infants i joves als barris més vulnerables de l’àrea de
Barcelona i Girona.
Descobrir-los l’acció social que duem a terme des del Casal dels Infants en
aquests contextos amb famílies, infants i joves des dels 0 als 21 anys.

Dirigida a

Alumnes d’ESO i Batxillerat

Assignatures afins Ciències socials, educació per a la ciutadania, cultura i valors,
noves tecnologies de la informació, ètica, religió

A càrrec de Membres del Casal dels Infants

Per treure el màxim profit
de la visita, us proposem
desenvolupar l’activitat
#sumaalcasaldelsinfants
1 Reflexioneu sobre les desigualtats
Activitat de reflexió autònoma o a l’aula
MÒDUL I

2 Visiteu el Casal dels Infants
MÒDUL II

3 Feu d’altaveu del Casal dels
Infants a les xarxes socials
MÒDUL III

Duració 45 - 60 minuts
Lloc El Raval, La Mina, Badalona, Santa Coloma i Salt
Reserveu una data!

escolasuma@casaldelsinfants.org

torna a les propostes
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#

#

ACTIVITAT

#sumaalcasaldelsinfants

Una proposta que promou l’aproximació dels i les joves
a les diverses realitats socials que existeixen a la nostra societat

Objectius

Propiciar entre els i les joves el descobriment d’altres realitats en tota la seva
diversitat (socials, econòmiques, culturals, etc.).

		

Generar la comprensió sobre la realitat de desigualtat d’oportunitats entre els/
les nens/es i joves a la nostra societat.
Transmetre als jovels els valors de la consciència social, la solidaritat i la seva
responsabilitat com a ciutadans/es.
Motivar l’estructuració dels coneixements adquirits i l’expressió de les pròpies
reflexions, mitjançant l’ús de les TIC i les xarxes socials.

1 Reflexioneu sobre les desigualtats

Promoure la participació i implicació social dels joves com a agents de
transmissió del missatge de la realitat de desigualtat d’oportunitats en el seu
propi entorn.

2 Visiteu el Casal dels Infants

Dirigida a Alumnes d’ESO i Batxillerat
Assignatures afins Ciències socials, educació per a la ciutadania, cultura i valors,

noves tecnologies de la informació, ética, religió.

Activitat de reflexió autònoma o a l’aula
MÒDUL I

MÒDUL II

3 Feu d’altaveu del Casal dels
Infants a les xarxes socials
MÒDUL III

Competències Competències socials i cíviques, comunicativa lingüística, audiovisual i digital,
tractament de la informació, autonomía i iniciativa personal.
Duració L’activitat està dividida en 3 mòduls, que es poden desenvolupar independentment
segons la el temps de dedicació.

Llocs El Raval (Barcelona),

Sol·liciteu el material de l’activitat a

escolasuma@casaldelsinfants.org

Badalona, Santa Coloma i Salt

Material de suport Fitxa d’activitat #sumaalcasaldelsinfants
torna a les propostes
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CAMPANYES

Col·laboreu amb el Casal dels Infants!

Organitzeu les nostres campanyes a la vostra escola i implique-hi tota la vostra comunitat escolar
Beques per als Casals Oberts

Objectius

Promoure la participació directa dels alumnes
en accions que impliquin tota la seva comunitat escolar.

		

Donar als alumnes eines perquè ells mateixos puguin
desenvolupar accions de col·laboració amb causes socials.
Facilitar la comprensió de la necessitat de la campanya,
a través d’elements que formen part de la seva
quotidianitat.

Col·laboreu en fer possible que 2.600 infants
aconsegueixin l’èxit escolar
Amb el suport dels nostres educadors, les seves famílies
i persones voluntaries, el curs 17/18 serà un èxit!

Material escolar sempre a punt

Ajudeu-nos a reunir el material
per desenvolupar les nostres activitats
als 53 projectes educatius en els quals participen
més de 6.000 infants i joves durants tot l’any.

Donar a conèixer a la comunitat escolar la realitat de
pobresa i desigualtat d’oportunitats que viuen molts infants
i joves als barris més vulnerables de la seva societat, i
l’acció social que duem a terme des del Casal dels Infants.

Junts arribem a tot arreu!
T -1
0

Dirigida a Tota la comunitat escolar
Assignatures afins Podeu treballar aquesta activitat dins el marc de moltes

assignatures, com matemàtiques, llengua, ciències socials, educació per a la ciutadania,
cultura i valors, noves tecnologies de la informació, ètica, religió...

Metodologia Des del Casal dels Infants us facilitarem eines per a la seva
organització i difusió.
Lloc Centre escolar

torna a les propostes

Necessitem la vostra ajuda per a aconseguir
les 2.000 targetes que necessitem cada any!
Campanya de recollida de tarjetes de transport T-10.

Beques per Casals d’estiu i Colònies

Omplim els estius de somriures!
Ajudeu-nos a aconseguir que tots els infants tinguin
l’oportunitat de tenir un estiu ple de diversió i emoció.

Renovem joguines!

Ajudeu-nos a mantenir els parcs de joguines
educatives en bon estat als nostres locals
Recollida de joguines noves per a infants entre 0 i 12 anys,
que participen a les nostres ludoteques i casals oberts.
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COL·LABOREU A FER POSSIBLE L’ÈXIT ESCOLAR DELS QUI HO TENEN MÉS DIFÍCIL

Beques per als Casals Oberts

Donem suport a més de 2.600 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys perquè puguin aconseguir l’èxit escolar
Sumeu-vos a fer-ho possible!
Molts nens i nenes comencen la cursa
per créixer amb desavantatges... La
pobresa condiciona greument el seu
futur i, per molts d’ells, la vida es
converteix en una cursa d’obstacles. Al
Casal dels Infants els acompanyem per
superar cada obstacle per difícil que
sembli.

Organitzeu a la vostra escola un acte de captació de
fons entre tota la vostra comunitat escolar, com ara una
castanyada benèfica, un concert o un partit de futbol, un
mercat de segona mà de roba, joguines o pastissos, o el
que s’adecuï més a la vostra escola!

Una de les línies d’acció prioritàries del Casal
és l’acompanyament dels nens i nenes d’entre
3 i 16 anys, dels barris amb més dificultats (El
Raval, Besòs, La Mina, Badalona, Santa Coloma
i Salt), donant-los el suport educatiu diari que
necessiten, mitjançant espais d’aprenentatge
compartits i potenciant la implicació de pares i
mares, millorant així les seves possibilitats d’èxit
escolar i la seva autoconfiança. A més a més,
oferim plans educatius individualitzats per als
nens i nenes amb més risc.

Descarrega’t el material de suport
(PDF)

torna a les propostes
torna a les campanyes
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CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MATERIAL EDUCATIU

Material escolar sempre a punt

Ajudeu-nos a reunir el material per als nostres projectes educatius
Sumeu-vos a fer-ho possible!
Al Casal dels Infants duem a terme
una activitat imparable cada dia
de l’any, a través del 53 projectes
educatius on participen més de
6.000 infants i joves, d’entre 0 i 21
anys, als sis barris on treballem.

1 Definiu el periode de recollida de material, i el tipus de material que voleu aconseguir.
Haurà de ser material escolar nou (llapis de colors, retoladors, material de manualitats i
artístic, etc.)

Projectes on cada dia fem servir material
escolar de tot tipus, des de llàpissos, bolígrafs
i llibretes, seres i llàpiços de color, retoladors
de pissarra i tisores, materials artístic com
pintura, aquareles, catolines, etc. Any darrera
any, persones, empreses i institucions fan
possible que poguem disposar de tot el
material necessari per desenvolupar totes les
nostres activitats educatives.

3 Feu una crida a tota la vostra comunitat escolar, amb els vostres mitjans de
comunicació (xarxes socials, pàgina web, butlletí, revista, etc.) i amb els cartells que us
farem arribar. Poseu-vos una fita com a escola!

Descarrega’t el material de suport
(PDF)

torna a les propostes
torna a les campanyes

2 Assigneu a un grup d’alumnes voluntaris la tasca de preparar les caixes per fer la
recollida.

4 Organitzar l’equip de voluntaris/es que faran el recompte i ens el faran arribar.
5 Comuniqueu la fita que heu aconseguit a la vostra comunitat escolar, feu moltes
fotos i feu-nos-les arribar per compartir-les amb les xarxes del Casal dels Infants
#sumaalcasaldelsinfants
@casalinfants
6 Poseu-vos en contacte
amb nosaltres a
escolasuma@casaldelsinfants.org
per coordinar l’entrega del material
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CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TARGETES DE TRANSPORT T-10
T -1
0

Entre
to
i tote ts
ho po s
acons dem
eguir
!

Junts arribem a tot arreu!

A vegades es perden moltes oportunitats d’aprendre i gaudir,
pel fet de no poder arribar als llocs
Sumeu-vos a fer-ho possible!
A vegades és més important com
arribar” que “on arribar”. Hi ha
moltes famílies i joves per a les
quals un viatge de metro és un
impediment per portar els seus
fills i filles a diverses activitats.
Una petit factor que a vegades els
fa perdre moltes oportunitats.

1 Definiu el període de recollida de targetes T-10, i si voleu, la fita que voleu
aconseguir.
2 Assigneu a un grup d’alumnes voluntaris la tasca de fer l’urna per fer la recollida.
3 Feu una crida a tota la vostra comunitat escolar, amb els vostres mitjans de
comunicació (xarxes socials, pàgina web, butlletí, revista, etc.) i amb els cartells que us
farem arribar. Poseu-vos una fita com a escola!
4 Organitzar l’equip de voluntaris/es que faran el recompte i ens les faran arribar a la
seu del Casal.
5 Comuniqueu la fita que heu aconseguit a la vostra comunitat escolar,
feu moltes fotos i feu-nos-les arribar per compartir-les a les xarxes del Casal dels
Infants #sumaalcasaldelsinfants @casalinfants
6 Posseu-vos en contacte
amb nosaltres a
escolasuma@casaldelsinfants.org
per coordinar l’entrega
de les targetes recollides.

Descarrega’t el material de suport
(PDF)

torna a les propostes
torna a les campanyes
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COL·LABOREU A FER POSSIBLES ELS NOSTRES PROJECTES D’ESTIU

Beques Casals d’Estiu i Colònies 2018

Ajudeu-nos a aconseguir que 2.000 infants gaudeixin d’un estiu ple
d’oportunitats, de diversió i emoció!
Sumeu-vos a fer-ho possible!
Per a molts de nosaltres, l’estiu arriba amb
ganes de descansar, fer una escapadeta,
viure noves experiències, gaudir de la
família i de l’aire lliure. Hi ha moltes
famílies als barris on treballem que, per
diversos motius, no tenen la possibilitat de
donar als seus fills l’oportunitat de gaudir
de les vacances.

Organitzeu a la vostra escola un acte
de captació de fons entre tota la vostra
comunitat escolar, com ara una castanyada
benèfica, un concert o un partit de futbol,
un mercat de segona mà de roba, joguines o
pastissos, o el que s’adeqüï més a la vostra
escola!

Al Casal dels Infants organitzem durant el juliol i
l’agost casals d’estiu i colònies on rebem infants
i joves d’edats i orígens molt diversos i els oferim
activitats de lleure i aprenentatge on treballem els
hàbits, la coherència, la convivència, les aptituds
comunicatives, l’autocrítica i tantes altres coses.

Descarrega’t el material de suport
(PDF)

torna a les propostes
torna a les campanyes
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JOGUINES EDUCATIVES: UNA EINA EDUCATIVA IMPRESCINDIBLE

Renovem joguines!

Organitzeu una recollida de joguines educatives noves, entre tota la vostra comunitat escolar!
Sumeu-vos a fer-ho possible!
Ajudeu-nos a mantenir els parcs de
joguines educatives en bon estat als
nostres locals del Raval, La Mina,
Badalona, Santa Coloma i Salt, on es
desenvolupen les nostres accions
educatives amb infants entre 0 i 12 anys.

1 Definiu una data per l’esdeveniment i, si voleu, la fita que voleu aconseguir.
2 Feu una crida a tota la vostra comunitat escolar, amb els vostres mitjans de
comunicació (xarxes socials, pàgina web, butlletí, revista, etc.) i amb el cartell que us
podreu decarregar.
3 Organitzeu l’equip de voluntaris/es que rebran i seleccionaran les joguines.
4 Recolliu joguines NOVES per a infants de 0 a 12 anys, amb la col·laboració de tota la
vostra comunitat escolar.
5 Feu moltes fotos i feu-nos-les arribar per fer difusió entre la xarxa d’Escola SUMA.
6 Classifiqueu les joguines per edats.
7 Comuniqueu a la vostra comunitat escolar la fita que heu aconseguit i celebreu-ho!

Descarrega’t el material de suport
(PDF)

torna a les propostes
torna a les campanyes

6 Posseu-vos en contacte
amb nosaltres a
escolasuma@casaldelsinfants.org
per coordinar l’entrega
de les targetes recollides.
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ELS SOMRIURES S’ENCOMANEN

Voluntariat Jove

Una experiència excepcional per conèixer altres realitats properes

Objectius

Promovem el voluntariat entre els/les joves perquè participin
com a part dels equips que duen a terme les nostres activitats
d’estiu.

		

Creiem que és una oportunitat excepcional de conèixer altres
realitats properes, trencar estereotips i aprendre els uns dels
altres.

Tasques

Suport als educadors/es de les activitats d’estiu, dirigides a infants
d’entre 6 i 12 anys: monitors/es de menjador, suport a les activitats dels casal d’estiu,
ludoteques i de reforç del català i altres idiomes.

Edat mínima L’edat mínima per participar com a voluntari és de 16 anys.
Compromís mínim Una o dues setmanes segons el projecte en el qual es
participi.

de fer
a
h
’
s
è
Qu
par?
per partici
1 Consultar la informació sobre les places
disponibles, a la nostra web a partir del
maig del 2018.
2 Inscriure’s a una sessió informativa a
voluntariat@casaldelsinfants.org
o al 93 317 0013.
3 Fer una entrevista personal per conèixer
les preferències i la disponibilitat de les
persones interessades, en base a la qual
s’assignran les funcions i els projecets.

Llocs Espais del Casal dels Infants al Raval, La Mina, Badalona, Santa Coloma i Salt.
Període Des de l’última setmana de juny fins a finals d’agost.

torna a les propostes
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DÓNA UNA MICA DE LA TEVA EXPERIÈNCIA

Voluntariat educatiu

Una oportunitat de contribuir a l’èxit escolar dels infants i joves
que més ho necesssiten a la nostra societat

Objectius
		

Promovem el voluntariat entre el professorat perquè formin part dels
equips educatius que porten a terme les nostres activitats educatives,
al llarg de tot el curs escolar.

		

La figura de les persones voluntàries als nostres projectes educatius és
fonamental per als infants i joves que hi participen, per la seva aportació
com a referents adults i el seu suport emocional.

		

Creiem que és una oportunitat excepcional de conèixer altres realitats
properes, trencar estereotips i aprendre els uns dels altres.

Tasques

Suport a l’equip d’educadors/es que desenvolupen les activitats dirigides a
infants entre 0 i 3, 3 i 16, i 16-21 anys, al llarg de tot el curs escolar. Tant de reforç escolar
com de les seves capacitats i competències. I orientació vocacional i laboral, en el cas
de/les joves.

de fer
a
h
’
s
è
Qu
par?
per partici
1 Assitir a una sessió informativa on
us informarem en detall sobre en què
consisteix el voluntariat al Casal dels
Infants. Inscripcions a voluntariat@
casaldelsinfants.org o al 93 317 0013.
2 Fer una entrevista personal per conèixer
les preferències i la disponibilitat de les
persones interessades, en base a la qual
s’assignaran les funcions i els projecets.

Compromís mínim Una hora setmanal, durant tres mesos.
Llocs Espais del Casal dels Infants al Raval, La Mina, Badalona, Santa Coloma i Salt.
Període Activitats de curs escolar o activitats d’estiu.

torna a les propostes
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Gràcies!
A l’Escola Suma comptem amb
una àmplia xarxa d’escoles
que cada any s’impliquen en les
nostres accions i col·laboren
amb la nostra entitat per fernos possible continuar amb la
nostra acció social als barris en
situació de vulnerabilitat de les
àrees del Barcelonès i Gironès.
Creiem que l’educació, des de
la reflexió i la participació,
és fonamental per avançar
cap a una societat on tots els
nens, nenes i joves trobin la
motivació, l’acompanyament i
les oportunitats necessàries per
construir-se un futur digne.

torna a l’inici
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