
PROJECTES URGENTS 



Escolliu el que més us agradi i

AJUDEU-NOS.

La situació d’incertesa en el 
finançament i inversió social 
de cara al 2019 posa en perill la 
continuïtat de projectes que
atenen 2.700 persones.

Necessitem mantenir oberts 
els serveis clau que acompan-
yem quasi 1.000 mares i pares i 
800 nadons i infants, donen su-
port educatiu a 700 nens i nenes 
i ajuden a construir el futur de 
més de 300 joves cada any.

Avui més que mai necessitem 
el vostre suport urgent per 
garantir el dia a dia dels pro-
jectes que transfornem la realitat 
de molts infants, joves i les seves 
famílies dels nostre barris.

Molts infants, joves i famílies,
necessiten un suport extraordinari per tirar endavant.

Us presentem els 3 projectes que necessiten finançament urgent per continuar.



PROJECTES URGENTS 

Entorn escolar
Treball a les escoles
per a l’èxit acadèmic
dels alumnes

Casal Jove
Suport social i
educatiu a joves en 
situació d’alt risc social

Casal
Familiar-Vincles
Espais familiars de suport 
i acompanyament a
mares, pares i fills/es 

1 2 3



Projecte Entorn Escolar
Treball a les escoles per a l’èxit acadèmic dels alumnes

Recolzem a la comunitat escolar incrementant l’èxit educatiu de l’alumnat dels centres públics dels barris del Raval, La 
Mina-Besòs i Badalona, sensibilitzant i implicant a les famílies en l’educació.

Millorem l’èxit escolar dels nens i nenes de 6 a 12 anys a través d’accions de reforç educatiu, pensades des de les pròpies 
famílies i les escoles  de manera conjunta, consensuada i efectiva. Amb col·laboració de les entitats del barri.
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Els nens i nenes us 
expliquen què fan 

cada tarda.

>TORNA A l’ÍNDEX

https://www.youtube.com/watch?v=R3DxyJ6gcCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3DxyJ6gcCU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3DxyJ6gcCU&feature=youtu.be


Espais diaris de reforç escolar individualitzat i adaptat per a l’alumnat del barri.

Espais d’aprenentatge compartits entre famílies i els seus fills/es.

Classes de llengües i tallers de sensibilització per a les famílies, que millorin i facilitin la implicació 

en el procés educatiu dels seus fills/es i amb els centres educatius del barri.

La participació de les seves famílies en les escoles i en l’itinerari acadèmic dels seus fills i filles.

La corresponsabilitat dels pares i mares com a membres actius de la comunitat educativa.

La lluita contra l’abstentisme i l’abandonament escolar.

Més de 700 nens i nenes
milloraran el seu rendiment 
escolar.

>TORNA A l’ÍNDEX



Projecte Casal Jove
Suport social i educatiu a joves en situació d’alt risc social

Potenciem la promoció personal i social dels joves entre 15 i 21 anys per a què esdevinguin protagonistes i agents de can-
vi del seu entorn en els barris del Raval, Badalona i Santa Coloma.

·El Casal Jove acompanya individualment cada jove, promovent la seva participació en espais de relació, activitats interculturals i 
comunitàries i, sobretot, ampliant la seva xarxa social, fomentant les relacions entre iguals i amb entitats, grups i serveis de 
la comunitat.
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Coneix millor 
el projecte

>TORNA A l’ÍNDEX

https://www.youtube.com/watch?v=s0IuJA-YbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=s0IuJA-YbYQ
https://www.youtube.com/watch?v=s0IuJA-YbYQ


Espai diari de suport a l’estudi.

Orientació formativa i laboral.

Suport en la construcció d’una vida personal autònoma.

Ajudarem als joves a desenvolupar habilitats personals i socials.

Transformarem els joves en agents de canvi social del seu entorn, com a actors, ajudant-los a agafar consciència de 

la seva capacitat de sensibilització social.

Ampliarem les relacions de suport a la comunitat amb veïns, entitats i col·laboradors creant vincles forts i estables.

Previndrem, detectarem i tractarem les problemàtiques que poden agreujar les situacions d’exclusió inicials.

Més de 300 joves protagonistes
de la construcció del seu futur.

>TORNA A l’ÍNDEX



Projecte Casal Familiar-Vincles
Espais familiars de suport i acompanyament a mares, pares i fills/es en risc de 
vulnerabilitat per a garantir lligams positius entre ells i oportunitats de benestar i futur

Donem resposta a la necessitat de suport i orientació que tenen les famílies en situació de desigualtat i precarietat social,
sobretot aquelles que pertanyen a col·lectius més vulnerables com les dones.

Les famílies troben serveis d’acollida i orientació familiar, cursos i formació i d’aprenentatge comunitari pre-laboral, grups 
de suport familiar i d’oci, i accions de col·laboració en la comunitat escolar.
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Coneix millor 
el projecte

>TORNA A l’ÍNDEX

https://www.youtube.com/watch?v=llGG_wS5SI4
https://www.youtube.com/watch?v=llGG_wS5SI4
https://www.youtube.com/watch?v=llGG_wS5SI4


Accions de Petita Escola per a reforçar l’educació dels nadons de 0 a 3 anys.

Espai dones d’activació i capacitació: recerca de feina, català, castellà, anglès, espai terapèutic, integració i assoliment 

d’habits saludables, rutines, estructuració familiar.

Orientació a les famílies a partir d’una atenció integral per superar moments de crisi o fragilitat familiar.

Facilitar a les famílies un acompanyament individualitzat per millorar la seva situació formativa, laboral,

d’habitatge o familiar.

Acompanyament socioeducatiu de les famílies amb més situacions de pobresa o dificultats en la cura dels fills/es.

1.700 mares, pares i nadons 
comptaran amb el suport i
l’acompanyament necessaris
per tirar endavant.

>TORNA A l’ÍNDEX



Perquè col·laborar amb
el Casal dels Infants?

Aliança amb una entitat social i ciutadana de referència 

en la lluita contra la pobresa infantil.

Treballem cada dia, des del 1983, per garantir el màxim 

d’oportunitats a més de 7.000 infants, joves i famílies 

dels nostres barris.

Comptar amb la implicació d’empreses com la vostra és

imprescindible per donar a conèixer la nostra tasca, sensibi-

litzar els vostres equips i xarxes sobre la realitat més propera.

Incentius fiscals en l’impost de Societats.

Visibilitat de la vostra col·laboració en els canals de

comunicació del Casal dels Infants (logo al nostre web, post 

a xarxes socials).

Segell “Impulsor en

projectes educatius”.

Visita al projecte finançat.

>TORNA A l’ÍNDEX



casaldelsinfants.org

Moltes
gràcies!

http://www.casaldelsinfants.org

