
a través de les escoles 
Curs 2017-2018 



A la Fundació Comtal  
Creiem que tot infant i jove ha de tenir 
l’oportunitat de complir el seu projecte vital, 
sense estar limitat pel  
context on ha nascut. 

 
 



Per aquest motiu  
promovem l’educació i la inserció social  i laboral 
d’infants i joves en situació de vulnerabilitat social  
al Casc Antic de Barcelona,  
i els ajudem a  
reescriure el seu futur.  



Treballem, des de l’any 
1994, per millorar la 
qualitat de vida dels que 
tenen menys recursos i 
fer possible la seva 
inserció social amb 
garanties de futur.  

Amb el lema  
“Educació, Clau de Futur”,  
no només els acompanyem, orientem i formem. 
També els ajudem a resoldre els problemes amb que 
es troben a l’escola, amb la família o per trobar feina. 



El nostre impacte 



  
  

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 
 

Acció 1. Organitza una campanya solidària per donar beques 
educatives a infants sense recursos.  
 
Acció 2. Col·labora per la campanya solidària de Nadal. 
 
Acció 3. Regala la felicitació de Nadal de la Fundació Comtal. 
 
Acció 4. Celebra un Sant Jordi solidari i dona oportunitats. 
  
Acció 5. Sensibilitza montant l’stand de la Universitat 
Politècnica del Carrer a l’escola o centre. 
 
Acció 6. Col·labora en el marc del projecte d’Aprenentatge-
Servei. 

http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf


  
  

 
Acció 1. Organitza una campanya solidària per donar beques educatives a infants 
sense recursos.  
 
Repte a assolir 
Que cada escola de La Salle Catalunya s’impliqui i aconsegueixi els recursos necessaris per 
donar una o més beques educatives a infants sense recursos. 1 beca= 120€ 

 
Què pots fer. Exemples de campanyes organitzades per escoles el curs passat 
Organitzar una acció solidària a l’escola: esmorçar, encesa, concurs de fotos, concurs de tapes, 
torneig de futbol, de bàsquet, obra de teatre, sopar, fira de productes de segona mà…  
 
Quan  
Cada escola pot escollir el moment que millor s’adapti al seu calendari d’activitats i accions 
solidàries de tot l’any. 
 
On destinarem els beneficis 
Beques educatives amb les que donem berenar, suport escolar i acompanyament lúdic als 
infants i joves vulnerables quan acaben l’escola. Així evitem que estiguin sols a casa, o al carrer, 
i els hi donem tot el suport emocional i les eines que necessiten per trencar el cercle d’exclusió 
que viuen i millorar el seu futur.   

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 



  
  

Acció 2. Col·labora per la campanya solidària de Nadal. 

  
Reptes a assolir 
• Aconseguir que els més de 200 infants i joves sense recursos que atenem tinguin un regal 

que els hi faci il·lusió aquest Nadal. 
• Aconseguir aliments perdurables que s’utilitzaran al llarg de l’any al centre de menors i a la 

llar on viuen 12 infants i joves, així com als tallers per fomentar l’alimentació saludable. 
 

Quan 
Per Nadal. A l’octubre tindrem les cartes als reis i els regals que han demanat els infants i joves per organitzar 
la campanya amb les escoles.  

 
Com 
Els alumnes per classe i escola s’organitzen per portar i/o comprar: 
• Els regals que han demanat els infants i joves de la Fundació i que poden ser: 
- Regals individuals. 
- Regals tipus jocs pel grup. 
- Regals tipus experiències perquè puguin gaudir d’activitats, sortides i tallers  als que mai tenen accés. 
• Els aliments perdurables següents: Arròs, pasta, farina, cereals, fruits secs, oli, llet, sucs, galetes, 

xocolata, llaunes de tonyina, tomàquet fregit i natural, cigrons i llenties seques i cuites, fruites en 
conserva, sucre, sal, mantega, cola cao, cacao en pols, ketchup, puré de patates, paté, cafè. 

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 



  
  

Acció 3. Regala la felicitació de Nadal de la Fundació Comtal. 
 
Què pots fer  
Regalar la felicitació de Nadal feta pels infants i joves de la Fundació Comtal als teus treballadors, famílies, 
clients o proveïdors. Podràs personalitzar la teva postal escollint quin dels dibuixos guanyadors vols que 
decori la teva felicitació.  

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 



  
  

Acció 4. Celebra un Sant Jordi solidari i dona oportunitats de futur 
 
Què pots fer  
Regalar la rosa solidària i el punt de llibre fet a mà i amb cor pels infants de la Fundació Comtal als 
treballadors, famílies, clients o proveïdors.  

 
 

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 



  
  

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 

Acció 5. Sensibilitza i munta l’stand de la Universitat 
Politècnica del Carrer a l’escola o centre. 
 
Què pots fer  
• Muntar l’stand de la Universitat Politècnica del Carrer dintre de 

l’escola. 
• Repartir entre els alumnes els tríptics i presentar els màsters i 

postgraus que oferta la universitat. 
• Animar als alumnes a participar comprant merchandaising de la 

Universitat Politècnica del Carrer per ajudar als joves que estan 
inscrits a sortir d’ella. 

 
 



  
  

Acció 6. Col·labora en el marc del projecte d’Aprenentatge-Servei. 
 
Objectius de l’Aprenentatge: 

• Conèixer i aprofundir en la realitat de la pobresa infantil a Catalunya 

• Disenyar una campanya de captació / mobilització social per aconseguir els diferents reptes  

• Millorar les capacitats comunicatives dels alumnes 

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 

Objectius del Servei: 

• Ajudar a reescriure el futur del infants i joves vulnerables 

• Ajudar a difondre la realitat de les famílies amb 
dificultats a Catalunya i la tasca social de l’entitat 

 
Què pots fer  
 
Acció 1. Organitza una campanya solidària per donar beques 
educatives a infants sense recursos.  
Acció 2. Col·labora per la campanya solidària de Nadal. 
Acció 4. Celebra un Sant Jordi solidari i dona oportunitats. 
 Acció 5. Sensibilitza montant l’stand de la Universitat 
Politècnica del Carrer a l’escola o centre.  
 
Demana’ns el dossier amb propostes APS i ho coordinem! 

http://www.comtal.org/wp-content/uploads/Colaboració-ReescrivimFutur-Fundación-Comtal-dossier-salle-2.pdf


  
  

Què us oferim? 
 
Materials de sensibilització i recursos educatius 
 
• Campanya “Universitat del Carrer”  
• Video presentació “Universitat del Carrer” 
• Dossier #ReescrivimFutur 
• Informe pobresa 2017 
• Póster 
• Banner Ajuda’ls a reescriure el seu futur per penjar al web 
• GIF animat 
• Testimonial. El gran viatge del Hussain 
• Video “Per un món d’oportunitats” 

 
Xerrades de sensibilització sobre el 4rt món i sobre les experiències viscudes al llarg d’aquests 23 anys 
al costat dels infants, adolescents i joves sense recursos de Barcelona, així com de les seves famílies 
Vols que vinguem a l’escola a fer una xerrada sobre el 4rt món acompanyada de dinàmiques participatives? 
Que us expliquem com ho fem per transformar la realitat que ens envolta? 

 
Que parlem de l’experiència de fer voluntariat? 

 
O venir-nos a veure per conèixer l’entorn i com funciona una entitat social? 

Amb la teva col·laboració  
#ReescrivimFutur 
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Contacte: 
Ainara García  
comunicacio@comtal.org 
93 295 46 36 / 609734340 
www.comtal.org 

  

mailto:comunicacio@comtal.org

