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Som escola de vida
Programes del 2021
#EntreIguals.
Acompanyament d’infants en
risc.
JovesTalents.
Unim talent i oportunitats de
joves vulnerables.
Activació de la gent gran.
Entrenament mental

PRESENTACIÓ
En aquest escenari de pandèmia que estem
vivint, és quan més s’han agreujat els dèficits
socials, les xifres ho demostren, i ha
augmentat la vulnerabilitat de moltes
persones i grups ja en risc.
També ha afectat les entitats el fet que
l’administració redueix les subvencions. Això
ens ha portat a prioritzar àmbits de la
intervenció que fa anys anàvem
desenvolupant i a accelerar el procés de
digitalització interna i externa, per fer arribar les
nostres actuacions als col·lectius que més ho
necessiten, com són les persones grans, els
infants, els adolescents i els joves.
Des de l’equip d’Aula Actual pensem que
l’educació és l’eina més forta per poder
afrontar els problemes i canvis socials d’ara i
prevenir els del futur.
El principal pilar de la nostra intervenció és
centrar en l’aprenentatge com el gran recurs
de desenvolupament global associat a la
qualificació de les relacions entre persones i
grups, reforçant-se amb iniciatives de
cooperació i suport mutu.

Comunitat
Treball
col·laboratiu

Aprendre a ser

Promogut iniciatives
Creat oportunitats per treballar
la inclusió i la millorar la
qualitat de vida de les
persones,
Aconseguit el
desenvolupament integral.

I impulsa el voluntariat qualificat,
com a opció prevalent pel
desenvolupament a programes
de suport per la transformació
de situacions de vulnerabilitat
social.

Fomentat la cooperació i la suma
d'esforços per sensibilitzar sobre
les causes de les desigualtats i
per compartir recursos que sols
no podríem crear

VISITA'NS:

www.aula-actual.cat

Tres programes a l’any 2021:

a) #EntreIguals
Acompanyament socieducatiu
d'infants en risc, ajudant-los a
recuperar el seu valor, la seva
autoconfiança i a millorar la seva
autoestima

3 instituts

b) JovesTalents
Unim talent i oportunitats de
joves vulnerables. Potenciem
el seu desenvolupament
professional i humà

24 universitaris

c) Activació de la
gent gran
Entrenament de les funcions
mentals i de l'estat emocional
ajudant-los a recuperar la seva
capacitat de socialització

110 participants

www.aula-actual.cat

ACTUACIONS
UN ENTORN DIVERS I INCLUSIU

A) #ENTREIGUALS
Acompanyament d'infants i adolescents amb dificultats
educatives
Reforç educatiu i emocional a infants i adolescents per afavorir el
seu creixement i per a reduir l’exclusió social, mitjançant una acció
integral amb l'escola i la família.
Es basa en la creació de parelles d’alumnes (un adopta el rol de
tutor i l’altre de tutorat) amb l’objectiu comú de donar suport i
treure profit a nivell competencial a menors amb moltes
dificultats.
Estudiants
participants

14

Joves tutors/es
voluntaris/es

14

instituts
col·laboradors

3

Entrenament i millora de
les capacitats d’atenció i
concentració, de memòria
i de raonament lògic.

Formació Joves Tutors que
fan el reforç de les
competències bàsiques,
millora de les tècniques i
dels hàbits d’estudi.

L’aprenentatge té molt a veure amb el futur dels i les joves, però
també amb el de tota la societat
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Millora de l’autoestima i la
seguretat personal, i
augment de la motivació.

ACTUACIONS

B) JOVES TALENTS

UN ENTORN DIVERS I
INCLUSIU

Mentoria socieducativa

Unim talent i oportunitats de joves de vulnerabilitat superable.

Objectius:
Impulsem el talent de joves amb menys oportunitats perquè
aconsegueixin els seus somnis d’accés a la universitat, de
completar la carrera i, de ser, a més, agents de canvi.
Sensibilitzem i expandim que joves d'entorns desafavorits,
puguin accedir a beques i a suports que els permetin ser
partícips de les nostres experiències socieducatives.
Creem eines que permeten passar dels conceptes a l'acció.
Potenciem les seves fortaleses, compensant les seves
mancances i ajudant-los a desenvolupar les noves
competències que es demanen al mercat de treball.
Fomentem la visió de gènere, la considerar essencial per a
continuar creixent i promocionem l’apoderament femení de
cara a fer estudis científics.

Mentoria joves
universitaris

Incloem ajuda orientativa a les famílies perquè donin el suport
emocional adequat per al ple desenvolupament del projecte
universitari dels joves.
Mentoria a:

24 joves talents
Lloc de procedència joves talents:
Catalunya Marroc
Equador

Distribució per sexe

Dones: 15 - Homes: 9

Armènia

Índia

Perú Xina

Els 3 primers joves graduats

JovesTalents.
Unim talent i oportunitats
de joves vulnerables

Orientació a les famiíies

Caminem per a fer de les oportunitats, fortaleses
www.aula-actual.cat

ACTUACIONS

C) ACTIVACIÓ DE LA GENT GRAN

La persona és més
important que l'edat

Tallers d'entrenament mental
Desenvolupem activitats per a motivar la participació de la
gent gran en grups creats per a l’estimulació cognitiva per
mantenir el seu potencial de autonomia i enrederir
situacions de dependència.
Creem espais i tallers presencials als barris, que ens
permeten mantenir les relacions humanes i evitar la
soledat no desitjada.
Fem l'orientació i formació de monitores voluntàries per
la dinamització dels tallers creats.
Nombre de tallers

10

Participants

110

Monitores voluntàries

9

Cuidem la salut mental

7 barris a:
Barcelona
Sant Joan Despí
Terrassa
Vaquerisses

Cuidem les emocions

La participació en la vida social en aquesta edat contribueix
a eixamplar els àmbits d’interès i de possibilitats de
relació, i evita estats d’aïllament que perjudiquen la qualitat
de vida
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Cuidem les relacions

ÀMBIT TERRITORIAL
Municipis on es desenvolupa el projecte

Barcelona
Cornellà de Ll.
Esplugues de Ll.
Sant Joan Despí
Santa Coloma de G.
Terrassa
Vacarisses

Mentoria socioeducativa i professional: 9 barris
Reforç Educatiu: 3 centres educatius
Activació gent gran: 10 tallers d'entrenament mental

CAPTEM L'ACTIVITAT ALS BARRIS
Entitats i institucions que fan el projecte:

19

Participants a les activitats
Professionals:
Voluntariat:

5
29

Universitaris: 24
Alumnes:

14

Famílies beneficiàries directes: 38
Altres:

7
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IMPULS DEL VOLUNTARIAT
PROMOCIÓ D’UNA CIUTADANIA ACTIVA

Els nostres projectes formen a les

Provoquem l'evolució de cada

persones voluntàries per a actuar

persona i de la seva relació amb els

enfront dels reptes dels ODS de

altres, Ho concretem en l'esforç

Nacions Unides, amb experiències

constant per a millorar la seva

on desenvolupen habilitats i

qualitat de vida i la de les persones

aptituds, que els acompanyaran al

que ens envolten.

llarg de tota la seva vida.

Hem format al voluntariat en els
nostres programes de joves tutors
i dinamitzadores de la gent gran.
Hem augmentat augmentant les
seves competències transversals a
l’hora de realitzar les activitats
anuals que donen suport a les
persones participants dels barris.

La importància del voluntariat resideix en
la seva aportació de valor als projectes,
fent que guanyin en capacitats
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La nostra metodologia és fruit de l’experiència
directa de les accions fetes i dels resultats dels
projectes, que han permès una contribució a la millora
social.
La trajectòria de treball per a prevenir l’exclusió, va de la mà de la
cooperació. Treballem establint vincles amb els agents dinàmics
del territori, per implementar el suport que reben les persones
participants dels projectes i de les activitats.

Anys operant per programes i col·lectius:

Gent Gran
11 anys

Joves Talents
6 anys

#EntreIguals
2 anys

Amb la col·laboració dels nostres aliats hem aconseguit més hores
d’acompanyament i de qualitat

WWW.AULA-ACTUAL.CAT
La nostra pàgina web està especialitzat en continguts dirigits a grups específics

GRÀCIES PER SUMAR
Les inesperades situacions viscudes i les necessitats que s'hi han derivat, ens repten pels
propers anys a bellugar-nos més i a abordar de manera integral, des de la prevenció, la
construcció de noves oportunitats i el descobriment de nous camins que impacten
positivament en la societat. Fent sentir la veu dels participants i consolidant la implicació dels
agents actius.
Amb la col·laboració de: FAVGram. AV Les

Amb el suport de: Àrea de Igualtat i

Planes. AV El Pi. AV de l’Antic Poble de Sant

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona,

Pere. Coordinadora N.de Jubilats i

Departament Drets Socials de la

Pensionistes de Catalunya. IES Francesc

Generalitat de Catalunya. Punt del

Ferrer i Guàrdia. IES Joanot Martorell. IES

Voluntariat de l’Ajuntament de Terrassa.

Pau Claris. IES La Bastida. IES Miquel

Àrea d’Educació de l’ajuntament de Sta.

Terradell. IES Barcelona Congrés. IES Maria

Coloma de G. Aigües de Barcelona

Aurèlia Capmany. Centre Cívic Centre. Casal

Beques programa Joves Talents. Atlantis,

Can Maluquer. Casa del Mar. Càtedra

el servei assegurador del veïnat.

UNESCO de Sostenibilitat. Centre de
Cooperació pel Desenvolupament (CCD).
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
UB Voluntariat. Universitat de Barcelona.

LA CONFIANÇA I L’APRENENTAGE SÓN
L’AUTÈNTICA ENERGIA QUE ENS FA AVANÇAR

www.aula-actual.cat

