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L’escola de vida comença al teu barri

www.aula-actual.cat

Per què aquest programa?
Nascut el 2007 de mans de les Associacions
Veïnals, el programa socioeducatiu Aula Actual es
crea per millorar la qualitat de vida de les persones de totes les edats, incidint sobretot en aquelles en situació d’exclusió social. Impulsa projectes pedagògics i integradors d’interès social per
a cobrir les mancances i les necessitats (socials,
econòmiques, educatives i emocionals) d’infants,
d’adolescents, de joves i de gent gran. I ho fem
mitjançant activitats i recursos d’educació emocional, en temps lliure, de formació i d’estimulació de
les funcions mentals bàsiques.
Per fer-ho possible col·laborem amb altres entitats no lucratives, xarxes, professionals, institucions i empreses que promouen iniciatives innovadores de desenvolupament humà i
socioeconòmic.

Els valors que ens guien
· inclusió social
· compromís
· justícia
· xarxa comunitària
· cultura cooperativa
Aula Actual amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible

L’EQUIP
Som un grup de professionals i voluntariat units per la passió per crear canvis positius en les
persones i els col·lectius que, per diferents circumstàncies, estan o han estat en situacions de
desavantatge social.
Promovem les capacitats i habilitats personals necessàries pel desenvolupament integral,
amb valors i actituds de responsabilitat i solidaritat, perquè les persones participants puguin
ser protagonistes actives en la seva vida i en la comunitat.
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Amb què estem compromesos
• El desenvolupament integral de les
persones més vulnerables.
• La millora de la salut.
• La igualtat d’oportunitats.

L’EQUIP HUMÀ
Direcció
Tècniques i
professionals
4
VOLUNTARIAT
23

• La prevenció i reducció de l’aïllament i
la soledat mitjançant l’entrenament mental.
• La promoció de l’educació.
• L’aprenentatge al llarg de la vida.
• El creixement professional.
• La capacitació digital.

DESTINATARIS
PROJECTES
infants, joves i adults

RECURSOS
I SERVEIS
GESTIONATS

19

370
innovació, millora,
planificació, qualitat,
proximitat, enxarxats

2

20

ENTITATS I
INSTITUCIONS
COL·LABORADORES

PATROCINADORS/ES

La confiança i l’aprenentage
són l’autèntica energia

que ens fa créixer i avançar

Experiències per àmbits
Infància i Adolescència

Adults a l’atur

• Reforç Educatiu

• Forma’t i Emprèn

• Cultura emprenedora
a l’escola

Activació de la Gent Gran

• Noves competències
professionals

• Tallers “Entrenament Mental”

Joves Talents

Voluntariat i associats

• Beques universitàries
• Mentoria i optimització del
talent i els valors
• Suport a les famílies
• Voluntariat educatiu dels
becaris/es

• Intercanvi generacional

• “Participa”. Voluntaris i voluntàries
qualificades d’Aula Actual
• “Col·labora”. Dirigit a associats,
entitats i institucions

Algunes activitats de 2019
RECURS

RECURS

Suport famílies Joves Talent

Tallers d’entrenament mental per a gent gran

Ajuda i orientació a les famílies dels estudiants “Joves
Talents” a fi que puguin donar el suport emocional adient
per al bon desenvolupament del projecte universitari.

Tallers d’estimulació mental i de la memòria, de l’autoconfiança i de la capacitat d’aprenentatge. Enriquiment
del llenguatge, potenciació de la creativitat per a la vida i
gestió de les emocions. Creació de vincles als tallers i de
noves relacions.

EXPERIÈNCIA 1
Àmbit: Educació i paritat
Any d’inici: 2016.
Participants: Famílies dels 15 alumnes becats.
Municipis: Esplugues, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Joan Despí, Cornellà, Barcelona (a Ciutat Vella i
Nou Barris).
Actors de canvi: 8 Instituts públics, Fundació Agbar.
Partner: Fundació Agbar.

EXPERIÈNCIA 2
Àmbit: Prevenció de l’aïllament. Millora de la salut.
Any d’inici: 2008.
Participants: 188 beneficiaris. 9 monitores voluntàries.
Municipis: Barcelona, Sant Joan Despí, Terrassa.
Actors de canvi: AV, Casals Cívics, Casa del Mar,
Coordinadora Pensionistes Catalunya.
Reconeixements: Premi Atlantis al programa.

RECURS

RECURS

Reforç educatiu

Forma’t i emprèn

Acompanyament d’alumnes d’instituts amb dificultats d’aprenentatge, d’atenció i concentració, a partir
del voluntariat d’exalumnes del centre, o d’altres
centres, que cursen estudis superiors. Per a facilitar
estratègies per a millorar el seu rendiment escolar i
continuar el seu itinerari educatiu, en prevenció d’un
abandonament prematur.

Curs adreçat a persones aturades amb l’objectiu
professional de conèixer les últimes tècniques de vendes. Afavoreix la inserció sociolaboral i l’apoderament
de persones a l’atur.

EXPERIÈNCIA 3
Àmbit: Educació per a tota la vida.
Any d’inici: 2019.
Participants: 10 Joves tutors/es (voluntariat),
20 alumnes.
Municipis: Esplugues de Ll., Sant Joan Despí i Sta.
Coloma de Gramenet.
Actors de canvi: Instituts, FAV Gramenet.
Reconeixements: crèdits de lliure elecció dels plans
d’estudis de la UPC. Certificat de voluntariat de la
CONFAVC. (Re)coneixements Veïnals: Reconeixement popular” (2019) de la CONFAVC al millor projecte a Sta Coloma de Gramanet.

EXPERIÈNCIA 4
Àmbit: Inserció sociolaboral.
Any d’inici: 2017.
Participants: Persones aturades.
Professionals: Psicòlegs, pedagogs, instructors
d’oficis, etc.
Municipis: Terrassa.
Actors de canvi: Foment de l’Ajuntament de Terrassa.
Reconeixements: Diploma d’assistència al curs.

RECURS

RECURS

Beques Joves Talents

Salut i qualitat de vida

Beca per estudiar a la universitat per a joves acadèmicament brillants en situació de desaventatge social.
Ajudes econòmiques per cobrir el 100% de l’import de
la matrícula i les despeses directes del cicle formatiu.

Cicles de conferències per enfortir l’autonomia personal
des de l’entorn, la cohesió amb la comunitat i per potenciar els valors socials.

EXPERIÈNCIA 5
Àmbit: Educació i paritat.
Any d’inici: 2016.
Participants: 15 alumnes de 2n curs de Batxillerat
(des de 2016).
Municipis: Esplugues, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Joan Despí, Cornellà, Barcelona (a Ciutat Vella i
Nou Barris).
Actors de canvi: Instituts públics.
Fundació Agbar. UB, UPC, UAB, UPF.

Creació i disponibilitat de materials, llibre del desenvolupament dels infants i audiovisuals de l’activitat a la
nostre web i xarxes.

EXPERIÈNCIA 6
Àmbit: Salut, cultura i qualitat de vida.
Any d’inici: 2007.
Participants: Públic general.
Municipis: Àrea metropolitana de Barcelona, Vallès
Occidental.

RECURS

RECURS

Taller emprenedoria i competències digitals

Activitat Intergeneracional

Taller amb l’objectiu entrenar la mentalitat emprenedora i experimentar les competències professionals
més enllà dels coneixements acadèmics.

Activitats intergeneracionals entre alumnes d’ESO i
els casals de gent gran. Vídeo-fòrums i taller d’aproximació a les noves tecnologies, en un intercanvi
bidireccional i mutu entre persones grans i joves i a
l’inversa. Reflexions temàtiques per joves i adults.
Articles de reflexió i notícies amb temàtiques diverses
per a confrontar idees que puguin eixamplar i enriquir
la projecció personal sobre la informació que s’aporta.

EXPERIÈNCIA 7
Àmbit: Educació i paritat.
Any d’inici: 2010.
Participants: Alumnes de Batxillerat.
Municipis: Sant Joan Despí, Barcelona (Ciutat Vella i
Nou Barris).
Actors de canvi: Instituts públics.

EXPERIÈNCIA 8
Àmbit: Educació i paritat.
Any d’inici: 2019.
Participants: Alumnes d’ESO i gent gran.
Municipis: Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat.
Actors de canvi: Instituts públics, casal de gent gran.

Entitats col·laboradores 2019
Són aquelles que participen en alguna de les activitats proposades dins de les Aules.
Adquireixen aquest reconeixement les entitats, centres educatius i altres grups, que es
comprometen en la pràctica educativa i es mobilitzen per aconseguir recursos amb destinació als programes.
Centres Educatius
C.E. Gran Capità
08970 Sant Joan Despí

Institut Numància
08921 Santa Coloma de Gramenet

IES Francesc Ferrer i Guàrdia
08970 Sant Joan Despí

IES l’Ateneu Instructiu
08970 08970 Sant Joan Despí

IES Joanot Martorell
08950 Esplugues de Llobregat

Institut Maria Aurèlia Capmany
08940 Cornellà de Llobregat

Institut Pau Claris
08018 Barcelona

Universitats

Institut Barcelona Congrés
08031 Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

AV i FAVs

Entitats i Institucions

FAV Santa Coloma Gramenet

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

AV Les Planes
Sant Joan Despí (08970)
AV El Pi
Sant Joan Despí (08970)

Forma’t i Emprèn. Formació Tècniques de Vendes

Coordinadora Nacional de Jubilats
i Pensionistes de Catalunya
Barcelona
AV de l’Antic Poble de Sant Pere
Terrassa

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

Casals Gent Gran
Casal Gent Gran Can Boada, Terrassa
Centre Cívic Centre, Terrassa
Casal Can Maluquer, Sant Joan Despí
Casa del Mar, Barcelona

Partners
Atlantis		

Beques universitàries “Joves Talents”

Què hi trobareu al nostre web
i xarxes socials?
• Recursos socials i educatius

• Entrevistes amb persones expertes i col·laboradors/es
• Notícies d’actualitat

• Bones experiències

Fes-te amic/ga a:
www.facebook.com/aula.actual.5
www.aula-actual.cat

aulactual@confavc.cat

twitter.com/AulActual

www.youtube.com/user/AulActual

