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L’Aula Actual és el programa soci educatiu de la CONFAVC, nascut l’any 2007 per iniciativa de les Associacions
Veïnals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, de totes les edats i amb especial atenció
aquelles en situació de risc social.
Des de la nostra creació, hem impulsat projectes pedagògics i integradors, que promouen en els infants,
adolescents i joves el descobriment i potenciació de les seves habilitats i competències claus, perquè puguin
assumir una vida responsable en la societat del futur.

La missió de l’Aula és generar projectes d’interès social, dirigits a cobrir mancances de col·lectius en risc. Per
fer-ho possible col·laborem amb altres entitats no lucratives, amb xarxes, professionals, institucions i
empreses que promouen iniciatives innovadores de desenvolupament humà, social i econòmic.
Pensem en les persones no solament com a beneficiaris sinó també en la seva participació i compromís
social, entenent com una responsabilitat de tots la transformació de situacions delicades, incorporant el seu
parer com a mitjà per esdevenir ciutadans actius de la seva comunitat.
Al 2018, a través dels projectes hem arribat a les següents xifres:

Projectes formatius
Participants

5

316

Voluntariat

29

Ens basem tant en l’experiència i coneixement acumulat en tots aquests anys, com en els avanços
per part de la comunitat científica, a l’hora de posar-nos a treballar. Som conscients que el futur ens depara
noves situacions sobre les que no tenim el mateix nivell d’expertesa, per això pensem que cal posar mans a
l’obra des d’avui mateix.

Experiències per àmbits
Les bases exposades ens porten a definir les línies de treball i concentrar els esforços en les activitats que
trobareu als següents apartats:

- Mentoria educativa
- Emprenedoria a l’Escola
- La capacitació per la inserció laboral
- L’activació de la gent gran
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A) EDUCACIÓ I FORMACIÓ
1. Reforç educatiu.
És un projecte d’acompanyament a alumnes amb dificultats d’aprenentatge, atenció i concentració, o
bé, necessitats educatives específiques derivades de situacions socials de marginació, de privació
sociocultural, etc.
Consisteix en una experiència als Instituts per a facilitar estratègies als menors per a millorar el seu
rendiment escolar i continuar el seu itinerari educatiu.
Contribuïm a disminuir les dades d’abandonament escolar en la zona d’intervenció.
Institut col·laborador: Numancia a Sta. Coloma de G.

Joves tutors: 5

Alumnes: 12

Col·laborador suport voluntariat: UPC

2. Beques “Joves Talents DISS”
Promovem l'ascensor social a través de l'educació, acompanyant a joves d'instituts de zones complexes a
accedir a la Universitat.
A diferència d’altres beques i ajuts per a la formació, aquestes beques universitàries incorporen el
seguiment tutorial i el treball amb els familiars. No es tracta únicament de propiciar les condicions
econòmiques sinó que, tenint en compte les necessitats del col·lectiu diana d’aquest projecte, s’ofereix
un acompanyament al grup i individualitzat al llarg del procés educatiu per poder compensar les
dificultats socials derivades d’un conjunt de situacions.

Universitaris: 12

Instituts: 5

Participen els IES dels municipis de:
•
•
•
•
•

IES Barcelona- Congrés (Nou Barris)
IES Ma. Aurèlia Capmany (Cornellà de Ll.)
IES Joanot Martorell (Esplugues)
IES Ferrer i Guardia (Sant Joan Despí)
IES Numància (Sta. Coloma de Gramenet)

Partner de tot el conjunt del programa de les beques: Fundació Agbar
Col·laborador suport acadèmic: UPC
3. Informació i suport als familiars dels joves becats.
Hem fet 2 Sessions d’orientació i assessorament a les famílies per intercanviar preocupacions, aprendre
de les aportacions dels altres, valorar l'esforç dels estudiants i alguna disciplina que ajudarà en la seva
tasca d'educar i donar suport en els objectius que es plantegen els universitaris.
Participants: 11 familiars
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B) CREIXEMENT PROFESSIONAL

1. Cultura emprenedora a l’escola.
Estimulació d’actituds, habilitats i capacitats dels estudiants per millorar les seves oportunitats de cara al
futur laboral que els espera.
•

Durant aquest any hem treballat 4 Tallers dirigit a alumnes de Batxillerat, sobre Competències
Professionals, estructurats conjuntament amb els Centres Educatius de Sant Joan Despí i Cornellà,
dins de l’horari lectiu.
N. Alumnes: 80 de batxillerat

•

També, hem fet un taller sobre la Memòria Històrica amb els alumnes de l’ESO a Sant Joan Despí,
exposant a través del nostre Audiovisual “Barris Plens de Memòria”, relats de persones que van
viure l'època de la dictadura i la transició. Ha donat l'oportunitat als estudiants de les Escoles on s'ha
presentat a debat, que descobreixin continguts històrics rics i vinculats a seus familiars, a més de
sobre l'impacte que ha condicionat el tipus d'educació escolar i familiar.
Grup de 25 alumnes de l’ESO del CE Gran Capità a Sant Joan Despí.

2. Suport per l’ocupabilitat: Forma’t i emprèn.
Afavorim la inserció soci laboral i l’apoderament de persones a l’atur, amb necessitats de qualificació
professional per millorar les oportunitats d’incorporació al món laboral. Amb persones expertes,
abordem temes actuals dels canvis en l’activitat econòmica.
Hem realitzat 1Curs sobre “Emprenedoria comercial” a Terrassa dirigit a persones a l’atur.
Es tracta d’una formació i entrenament en habilitats professionals i coneixements específics en les
últimes tècniques de vendes, per facilitar l’augment de la capacitat d’iniciativa emprenedora.
Participants: 14 persones
Edats: menors de 30 anys i majors de 50.
Institució col·laboradora: Servei d’Ocupabilitat de l’Ajuntament de Terrassa

C) ACTIVACIÓ DE LA GENT GRAN
1. Tallers d’Entrenament Mental, la cura de la memòria.
Contribuïm amb aquest a enriquir l’última etapa de la vida, aportant sentit i benestar a l’existència
de la gent gran a través de proporcionar eines per tal que puguin continuar desenvolupant la seva
vida de forma autònoma.
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Intervenim mitjançant programes d’estimulació on es pretén:
- Manteniment i potenciació de les capacitats cognitives. (Saber pensar i prendre decisions).
-

Proporcionar un estat de benestar reduint les respostes d’ansietat i depressió.
Potenciar la interacció i relacions socials dels participants.

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Grups
Espais
AV Les Planes, S Joan Despi
AV El Pi, S Joan Despi
Coord. Jubilats i Pensio., Barcelona
Casa del Mar, Barcelona
AV Vallparadis, Terrassa
C. Gent Gran Boada, Terrassa
C. C. Can Roca, Terrassa
AV Guadalorce, Terrassa
AV Antic St. Pere, Terrassa
AV Pça. Catalunya, Terrassa

.

12 Dinamitzadores

D) COMUNICACIÓ I PRESÈNCIA EN ELS MITJANS

En relació a la comunicació sobre les activitats cal destacar que a través de la nostra web www.aulaactual.cat continuen arribant a molts països les novetats dels projectes de l’Aula, iniciatives i notícies
d’interès.

Paral·lelament, hem augmentat la presència a les xarxes socials a través de la incorporació de materials i
audiovisuals de les nostres activitats.
@AulActual
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Programa Beques Joves Talents

Els barris comencen en les persones
Audiovisual de les activitats dutes a terme des
d'una acció socioeducativa i positiva, per la millora
de les condicions de vida de les persones.

Vídeo dels universitaris "Joves Talents
DISS", beques de la Fundació Agbar i la
CONFAVC.

Com cada any hem tingut l’oportunitat de fer arribar la nostra veu als mitjans. Destaquem alguns dels
articles i publicacions amb els seus links.

La Fundación Agbar y Confavc becan a 12 jóvenes para cursar
carreras universitarias
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-fundacion-agbar-confavc-becan-12-jovenes-cursarcarreras-universitarias-20180927180556.html

"Si no sueñas, no sientes tanta motivación".
Houda El Fetouh. Estudiante de Farmacia en la UB
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180927/entrevista-houda-el-fetouh-joves-talents7058311

Barris Plens de Memòria a la Nit dels Savis
Canal Terrassa, Terrassa
https://www.youtube.com/watch?v=VJG4AxbGnE&list=PLGcovD6M62jzdQSDW98cw8WIj387XERFS&t=548s&index=8

Entitats i organismes col·laboradores al 2018:
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 comprometen en la pràctica educativa i es
mobilitzen per aconseguir recursos amb destinació als programes.
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Centres Educatius

AV i FAVs

C.E. Gran Capità
www.grancapita.com
Josep Maria Trias de Bes, 11
08970 Sant Joan Despí

FAV Santa Coloma de Gramenet
Rambla del Fondo, 14, baixos
Santa Coloma de G.
favgram@gmail.com

IES Francesc Ferrer i Guardia
www.iesffg.cat
Av. de la Generalitat, 30,
08970 Sant Joan Despí

AV Les Planes
Josep Maria Pi i Suñ er, 8
Sant Joan Despí (08970)
avlesplanes@hotmail.com

CENTRE ISOVERI
www.isoveri.com
C. Eduard Toldrà, 38
08950 Esplugues de Ll.
IES Joanot Martorell
agora.xtec.cat/iesjoanot/
Carrer de Sant Mateu, 30,
08950 Esplugues de Ll.
Institut Pau Claris
Passeig Lluís Companys, 18
08018 Barcelona
Telèfon: 933 208 078
http://iespauclaris.org
Institut Barcelona Congrés
C/Baró d’Esponellà 1-15, 08031 Barcelona
Telèfon: 933585559
https://agora.xtec.cat/ies-barcelona-congres/
Institut Numància
Av. Prat de la Riba, 118-122
Sta Coloma de Gramenet
Tel: 933 912 053
iesnumancia@xtec.cat
IES l’Ateneu
www.ateneuinstructiu.com/
S/N, Passeig del Canal
08970 Sant Joan Despí
Institut Maria Aurèlia Capmany
Lloc web
c. Garrofer, s/n
08940 Cornellà de Llobregat
93.471.06.48

AV El Pi
Avinguda de Barcelona, 39
Sant Joan Despí (08970)
avvelpi@gmail.com
Coordinadora Nacional de Jubilats
i Pensionistes de Catalunya
c. Elkano 24-26, Barcelona
AV de Vallparadis
c. de Salmeró n, 70
Terrassa
AV Plaça Catalunya/Escola Industrial
c. Lleó XIII, 58
08222 Terrassa
avv.escoles@gmail.com
AV Guadalorce
Carrer de Guadalhorce, 2 Terrassa
AV de l'Antic Poble de Sant Pere
Carrer Major
Terrassa
Casals Gent Gran
Casal Gent Gran Can Boada, Terrassa
Centre Cívic Can Roca, Terrassa
Casal Can Maluquer, Sant Joan Despí
Casa del Mar, Barcelona
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Institucions
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

La Nit dels Savis

Beques universitàries "Joves Talents"

Forma't i Emprén. FormacióTénciques de Vendes

La universitat està aquí:
Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH
Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

Generalitat de Catalunya

Diputació de Barcelona

Gràcies per ajudar-nos a arribar fins avui

Atlantis

