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Com ja sabeu, any rere any l’Escola Suma 
acompanya a les escoles en l’organització 
d’accions solidaries a favor dels nens i ne-
nes del Casal dels Infants.

Els centres educatius podeu organitzar accions 
participatives i solidaries, implicant a tots els 
membres de la comunitat escolar, per donar su-
port als infants en situació de vulnerabilitat social 
que acompanyem, cada dia, al Casal.
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Aquest trimestre
us volem parlar de...

ACCIONS DE MOBILITZACIÓ 
DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
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I un cop escollida l’acció, 
per on comencem?
No patiu, amb l’objectiu de facilitar-vos la feina, 
l’Escola Suma us proporcionem les pautes per 
organitzar-la, us acompanyem en el procés i us 
fem arribar material gràfic perquè comuniqueu la 
campanya dins la vostra comunitat escolar. 

Objectius d’aprenentatge

Promoure la participació directa dels i les alum-
nes en accions que impliquin tota la seva comu-
nitat escolar.

Donar eines a l’alumnat perquè pugui desen-
volupar 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.

Donar a conèixer a la comunitat escolar la rea-
litat de pobresa i desigualtat d’oportunitats que 
viuen molts infants i joves als barris més vul-
nerables de la seva ciutat, i l’acció social que 
duem a terme des del Casal dels Infants.

Recollides de material escolar per a les nostres ac-
tivitats diàries, o de targetes de transport per als 
desplaçaments dels infants, joves i famílies, una 
paradeta de roses solidaries per Sant Jordi…Hi ha 
moltes accions que podeu dur a terme i que són 
molt necessàries per donar suport als infants 
en situació de risc, només heu de tenir ganes de 
mobilitzar-vos i escollir la que més encaixi amb la 
vostra escola! 
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QUINES CAMPANYES
PODEU ORGANITZAR?

molt diversos i els oferim activitats de lleure i apre-
nentatge on treballem els hàbits, la convivència, les 
aptituds comunicatives i tantes altres coses, a més 
de garantir-los dos àpats complets i saludables al 
dia. 

CAPTACIÓ DE FONS
Les campanyes de captació de fons són aquelles 
en les que organitzeu una acció solidària a l’esco-
la amb l’objectiu de recollir diners per aconseguir 
beques per als infants en situació de vulnerabilitat 
social (beques per als Casals Oberts i beques per 
als Casals d’Estiu). L’acció escolliu vosaltres, pot ser 
una castanyada benèfica, un concert solidari, un 
partit de futbol, un mercat de roba de segona mà, 
venda de pastissos, o de roses per Sant Jordi… 

Beques per als Casals Oberts
Amb aquestes beques donareu suport a més de 
3.000 nens i nenes d’entre 3 i 16 anys perquè 
puguin aconseguir l’èxit escolar.

Molts nens i nenes comencen la cursa per créixer 
amb desavantatges, la pobresa condiciona greu-
ment el seu futur i, per molts d’ells i elles, la vida es 
converteix en una cursa d’obstacles. Al Casal dels 
Infants els acompanyem per superar cada obstacle 
per difícil que sembli, donant-los el suport educatiu 
diari que necessiten mitjançant espai d’aprenentat-
ge compartits i potenciant la implicació de pares i 
mares, millorant així les seves possibilitats d’èxit es-
colar i la seva autoconfiança.

Beques Casals d’Estiu i Colònies
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. 

Amb aquestes beques fareu possible que tots els in-
fants tinguin l’oportunitat de gaudir d’un estiu ple 
d’experiències i diversió. Al Casal dels Infants orga-
nitzem durant el juliol i l’agost casals d’estiu i colò-
nies on rebem 1.600 infants i joves d’edats i orígens Cursa Solidària organitzada per l’Escola Ipsi.
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RECOLLIDES
DE MATERIAL 

Al Casal dels Infants duem a terme una activitat im-
parable cada dia de l’any a través del 55 projectes 
educatius on participen més de 4.000 infants i jo-
ves, d’entre 0 i 21 anys, als sis barris on treballem. 

Ajudeu-nos a reunir el material necessari per als 
nostres projectes realitzant una crida a la vostra 
comunitat educativa. 

Material escolar
Als projectes cada dia fem servir material esco-
lar de tot tipus, llapis, bolígrafs, llibretes, ceres i 
llapis de colors, retoladors de pissarra, tisores, 
materials artístic com pintura, aquarel•les, car-
tolines, calculadores…
Any rere any, persones, escoles, empreses i institu-
cions fan possible que puguem disposar de tot el 
material necessari per desenvolupar totes les nos-
tres activitats educatives.

Material esportiu
Als nostres serveis treballem els valors de l’es-
port que afavoreixen el desenvolupament social 
i personal dels infants, adolescents i joves, pro-
curant l’accés a la pràctica per part de la pobla-
ció més vulnerable. 

El material esportiu ens fa molta falta tot l’any i tam-
bé durant els casals d’estiu, pantalons de xandall, 
dessuadores, pantalons curts, samarretes esporti-
ves, banyadors, ulleres de piscina, pilotes i pales de 
ping-pong, pilotes de fútbol, bàsquet i volei… 

Joguines 
Cada hivern organitzem recollides de joguines 
noves perquè cap nen o nena es quedi sense un 
regal. 

A més, Ajudeu-nos a mantenir els parcs de jogui-
nes educatives en bon estat als nostres locals amb 
joguines noves per a infants entre 0 i 12 anys que 
participen a les nostres ludoteques i casals oberts 
amb jocs de taula, trencaclosques, construccions, 
playmobils, mecanos, legos,nines, cotxes, joguines 
per nadons, jocs de manipulació i aprenentatge...

Material sanitari
Malgrat els temps de pandèmia al Casal hem man-
tingut actius tots els nostres serveis, i per assegurar 
les mesures de seguretat i higiene hem incorporat 
material sanitari al nostre dia a dia.

Hem rebut forces donacions però encara neces-
sitem mascaretes FP2 i guants de làtex o vinil.

Productes per nadons
Als nostres serveis maternoinfantils per a infants de 
0 a 3 anys i les seves mares en risc d’exclusió social 
cada dia fem servir material com bolquers, llet en 
pols, farinetes… 

TARGETES
DE TRANSPORT 
Necessitem la vostra ajuda per a aconseguir les 
2.000 targetes de transport que necessitem cada 
any! 
A vegades es perden moltes oportunitats d’apren-
dre i gaudir pel fet de no poder arribar als llocs 
i 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 dur 
a terme les diverses activitats. Un petit factor que a 
vegades els fa perdre moltes oportunitats.

Organitzeu una campanya de recollida de
targetes de transport T-FAMILIAR o T-CASUAL  i 
junts arribarem a tot arreu! 

Campanya de recollida de targetes de transport
organitzada per l’escola Garbí Pere Vergès.
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L’entrevista

Des de la seva primera col·laboració amb el Casal 
dels Infants al novembre del 2019, l’escola Torrent 
d’en Melis de Barcelona s’ha convertit en una de les 
més actives del programa Escola Suma, responent 
a les contínues crides que hem anat llençant i pro-
posant-nos sempre noves maneres per continuar 
donant el seu suport als infants, joves i famílies més 
vulnerables. 

Tot això ha estat possible gràcies a l’enorme impli-
cació de l’AMPA, i de persones com la Mayra Ale-
jandra, representant de l’associació de mares i pa-
res de l’escola i promotora de les accions solidàries 
a favor del Casal. Hem parlat amb ella perquè ens 
expliqui com han estat aquestes experiències orga-
nitzant les diverses campanyes. 

Mayra,  per què us vau decidir pel Casal dels 
Infants per a les accions solidaries que dueu a 
terme a l’escola Torrent d’en Melis?
Quan vaig començar a la comissió de solidaritat de 
l’escola, treballàvem amb altres associacions realit-
zant diferents campanyes, però no n’estàvem gens 
satisfets. Parlant-ne amb altres pares de l’AMPA, un 
d’ells va comentar que havia treballat amb el Casal 
dels Infants feia uns anys i que ereu una entitat molt 
seriosa i treballadora. Per això vaig contactar amb 
vosaltres, i la veritat és que estic molt contenta de 
col·laborar amb el Casal.

Heu realitzat accions de captació de fons a fa-
vor del Casal, recollides de material, de jogui-
nes... Quina creus que és la campanya que us 
ha donat més bon resultat?

Les campanyes que més funcionen son les de re-
collida de joguines per Nadal i la captació de fons 
que fem a la Festa de la solidaritat. Pel tema de la 
pandèmia no hem fet més festes a l’escola amb la 
captació de fons pel Casal, però la tornarem a fer 
quan ens ho permeti la situació, perquè als pares 
els agradava molt i volen repetir. 

Des de que vau realitzar la vostra primera 
campanya amb el Casal al 2019, heu continuat 
realitzant accions, convertint-vos en una de les 
escoles més actives (5 campanyes en els da-
rrers dos anys). Què us ha fet repetir amb la 
nostra entitat?
La seriositat amb la que treballeu, la rapidesa amb 
la que responeu sempre a les nostres preguntes i 
dubtes, la vostra eficiència, la puntualitat en la reco-
llida del material… L’AMPA de l’escola ho valorem 
molt, us ho dic de tot cor, i estem molt contents de 
treballar amb vosaltres. 

Com a representant de l’AMPA, què és el més 
complicat quan organitzeu una campanya so-
lidària?
Coordinar els temps, per això sempre prèviament 
contacto amb l’Aina per saber quina campanya els 
fa més falta en aquell moment, quins són els pro-
jectes que tenen més urgència de suport, per pre-
parar-me la proposta que els faré a la reunió de 
l’AMPA que és una vegada al mes. Allà escolto els 
dubtes, les preguntes i les propostes dels pares, i 
després les comparteixo amb l’Aina. Ella afortu-
nadament és molt ràpida i eficient i sempre m’ho 
aclareix i facilita tot. Un cop ho tenim clar llavors li 
trasllado tot a la directora de l’escola, demanem els 
permisos necessaris i llestos. Si tot va bé i preparem 
les coses amb temps, podem fer unes 3 o 4 cam-
panyes a l’any.

Com valores la resposta de les famílies a les di-
ferents crides que heu realitzat aquests darrers 
anys?
Abans de la pandemia la gent col·laborava una 
mica més, però ho trobo normal donada la situació 
i les dificultats que s’estan vivint.

De totes maneres, com he dit, els pares esperen 
cada any amb ganes la campanya nadalenca de 
recollida de joguines. Properament prepararem una 
campanya de recollida de material escolar, de cara 
a la primera setmana de setembre. 

Mayra Alejandra Tassone
Mayra Alejandra fa entrega de la recaptació a l’Aina, 
responsable d’Escola Suma
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Creus que organitzar accions d’aquest tipus té 
un impacte positiu en els nens i nenes?
Sí, absolutament, els ajuda a  ser conscients de lo 
afortunats que son i de les necessitats existents a la 
nostra societat.

Recomanaries a altres escoles organitzar cam-
panyes solidaries a favor del Casal?
Per suposat, sense cap mena de dubte.

Creus que el curs vinent continuareu col·labo-
rant amb el Casal dels Infants?
Sí, al setembre farem la campanya de recollida de 
material escolar i abans de desembre m’agradaria 
fer una xerrada de sensibilització per als nens de 
5è i 6è amb l’activitat “Podries ser tu” perquè es-
coltin el testimoni d’un/a jove participant del Casal. 
Al desembre repetirem la campanya de Nadal de 
recollida de joguines, i amb una mica de sort per 
carnestoltes podrem fer una festa i activar una cap-
tació de fons. 

SI US INTERESSA ORGANITZAR UNA 
ACCIÓ SOLIDÀRIA A LA VOSTRA

ESCOLA CONTACTEU AMB

escolasuma@casaldelsinfants.org 

Cartells de les campanyes de recollida de 
l’escola Torrent d’en Melis.

Captació de fons venta de menjars del món.

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org%20?subject=
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QUÈ HEM APRÈS
DELS I LES ALUMNES

El passat curs escolar l’Escola Suma vam con-
tinuar amb les activitats de sensibilització de 
l’alumnat i amb l’Aprenentatge i Servei Comuni-
tari, en la majoria de casos de manera telemàti-
ca donada l’excepcionalitat de la situació per la 
pandemia de Covid-19. D’aquesta manera ens 
vam sentir propers als i les alumnes malgrat la 
distància, i vam poder intercanviar aprenentat-
ges de gran valor. 

Amb l’alumnat de 1 ESO de l’escola Infant Jesús 
de Barcelona vam realitzar l’activitat de sensibilit-
zació “Podries ser tu”, en la que joves participants 
del Casal en situació de vulnerabilitat social com-
parteixen la seva experiència amb els i les alum-
nes.  L’Abdoul, participant del nostre Casal Jove, 
els va explicar el seu procés migratori des de 
Guinea Conakry quan tenia només 14 anys, 
com va arribar a Barcelona, la lluita constant per 
a la seva integració, i com va aconseguir, després 
de moltíssims esforços, regularitzar la seva situació 
administrativa. 

L’alumnat va quedar tant impactat amb la xerrada 
que va decidir escriure unes cartes a l’Abdoul 
per donar-li les gràcies i compartir amb ell les 
seves impressions després de poder conèixer 
la seva història. Va ser un gest espontani, bonic 
i generós que va emocionar tant a l’Abdoul com a 
l’equip d’Escola Suma, i per això creiem que val la 
pena compartir alguns fragments de les cartes amb 
vosaltres: 

“M’ha inspirat molt la teva història. 
M’ha fet veure que la majoria de
nosaltres ens queixem per res” 

“Tant de bo en un futur pròxim ningú 
s’hagi de jugar la vida per estar aquí”

“La teva història m’ha fet
reflexionar, gràcies” 

“Ens vas parlar d’algo llunyà a
nosaltres però important” 

“Gràcies per mostrar-nos la sort que 
tenim i el poc que la valorem” 
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HISTÒRIES
DE SUPERACIÓ 

Enya Batista, 20 anys

L’Enya Batista té 20 anys i aprèn comerç al dDo-
nes, un servei de formació i inserció laboral per 
a dones joves del barri de la Mina. Explica que fins 
ara trobar una feina li ha costat molt, que se li feien 
llargues les hores a casa. De ganes no l’hi faltaven, 
i la família sempre li havien inculcat la importància 
de valer-se per ella mateixa. Al dDones tenia l’ex-
pectativa que se li obrissin noves portes, però poc 
s’esperava que una d’elles seria la de la sala Fabià 
Puigserver, la gran del Teatre Lliure de Montjuïc. 
Abans que comenci el seu torn d’acomodadora, ens 
explica què significa per a ella aquesta experiència 
laboral.

10



11

El primer contacte va ser al Casal dels Infants 
del Besòs i la Mina. Durant la formació en comerç 
del dDones, diverses empreses i institucions ofe-
reixen a les participants sessions per treballar com-
petències específiques. En una d’aquestes, persones 
de l’equip del Teatre Lliure els van donar a conèixer 
quines són les feines d’atenció al públic en un tea-
tre. “Els vam explicar què necessitem i que neces-
siten elles per introduir-se en aquest món laboral”, 
explica l’Albert Minguillon, director de gestió de pú-
blics del Teatre Lliure.

L’oportunitat de l’Enya va arribar amb “Frank”, 
un espectacle infantil que recreava l’univers re-
pressiu de Franco a l’Espai Lliure, la sala més 
petita del teatre. En cada sessió havia de d’acollir 
una cinquantena de nens i nenes que venien amb 
l’escola. “Era una obra pràcticament sense text, i ens 
va agradar com ella s’explicava i interactuava amb 
els infants fent d’acomodadora”, comenta l’Albert.

Avui ens la trobem per primera vegada al vestíbul 
de la sala Fabià Puigserver, on unes 500 persones 
van arribant per escoltar la Sílvia Pérez Cruz. Ja és 
l’hora dels primers bona tarda, d’indicar l’accés a 
la sala i als lavabos. “Estic nerviosa, suposo que és 
normal. Però també molt il·lusionada, sé que serà 
una gran experiència. Aquí em sento còmoda, per-
què ja tinc l’experiència de “Frank”, que va ser molt 
bona. Estic molt agraïda per aquesta oportunitat”.

Des del Teatre Lliure ho van veure clar: si hi ha-
via joves de la Mina motivades per tenir una pri-
mera oportunitat laboral, la feina d’acomodador o 
de taquiller era una bona sortida. A part de l’Enya, 
dues altres participants del dDones han acabat tre-
ballant-hi. I no deixava de ser una manera de reivin-
dicar que la cultura és per a tothom, de baixar-la del 

pedestal, en paraules de l’Albert: “És una oportuni-
tat d’accedir a un món que potser et pensaves que 
no hi podries accedir. És important tenir sinèrgies 
amb entitats per fer arribar la cultura a més gent, 
no només com a espectadors, sinó també com a 
treballadors.”

Abans d’obrir portes, les últimes paraules que li ro-
bem a l’Enya són d’agraïment cap a la Carla Bus-
quets, la seva educadora al dDones. “Li dec estar 
aquí ara mateix. És una persona de 10, que em dóna 
molta confiança, a mi i a les meves companyes. Li 
puc parlar de les meves coses i sé que m’escoltarà”.

Del Casal n’espera que segueixi al barri molt de 
temps:

 “És una oportunitat 
molt gran per a moltes 
noies. N’hi ha que pen-
sen quan es casen ja no 
poden fer coses, però 
aquí venen moltes ca-
sades. Sempre és bon 
tenir formació. Com 

més aprenentatge, molt 
millor per a tothom”.

Enya Batista
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SENSIBILITZACIÓ
I MOBILITZACIÓ

Sensibilització
setembre 2020 - juny 2021

L’Escola Suma no ens hem aturat i el passat 
curs escolar vam continuar realitzant les nostres 
xerrades i activitats de sensibilització de l’alum-
nat per apropar-lo a la realitat dels infants, 
joves i famílies en risc d’exclusió. 

Ho vam fet telemàticament durant molts mesos 
i a l’abril vam començar a reprendre algunes de 
les activitats presencials, que continuem combi-
nant amb les telemàtiques.

Vam realitzar activitats de
sensibilització amb aquests centres:

Salesians de Sarrià 
Sopeña
Institut Tiana
Pla Marcell
Voramar
Joan Brossa

Infant Jesús 
Escola Mireia 

Escola Voramar 
Blanquerna

Institut Icaria
Institut Josep Comas

i Solà

Amb l’Institut Ernest LLuch vam realitzar diverses 
activitats de sensibilització amb el mateix grup de 
30 alumnes de 3 ESO durant sis setmanes dins el 
marc de l’Aprenentatge i Servei Comunitari. 

Aquest son els centres educatius que van orga-
nitzar accions participatives solidaries a fa-
vor del Casal dels Infants, com captacions de 
fons, recollida de joguines pel Nadal o material 
sanitari i per nadons:  

Mobilització
setembre 2020 - juny 2021

Escola Pia Sarrià
Womens Soccer School 
Barcelona
Escola Tabor

Sagrat Cor Sarrià
IPSI 

Torrent d’en Melis 
Escola Mireia

MOLTES GRÀCIES A TOTES PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ 
EN LA LLUITA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS!
Si us interessa la proposta Escola Suma contacteu amb

escolasuma@casaldelsinfants.org 

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org%20?subject=
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CONTACTA’NS

VISITA EL WEB

Segueix-nos a les xarxes
              i estigues al dia de l’actualitat del Casal!

mailto:escolasuma%40casaldelsinfants.org?subject=
mailto:https://www.casaldelsinfants.org/escola-suma?subject=
https://www.facebook.com/casalinfants
https://www.youtube.com/user/CasaldelsInfants1
https://www.twitter.com/casalinfants
https://www.instagram.com/casalinfants



