Triem combatre les
desigualtats a través de
les escoles

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 això promovem l’educació i
la inserció social i laboral
d’infants i joves en situació de
vulnerabilitat social.

Els ajudem a reescriure el seu
futur, millorem la seva qualitat
de vida i fem possible la seva
inserció social amb garanties de
futur.

Campanya Curs 2020-2021.

Estat d’emergència social
provocat per la pandèmia
La crisi sanitària causada per la COVID-19 ha provocat una gran crisi
social que està precaritzant les classes socials més empobrides i
vulnerables; migrants sense papers que subsistien de l’economia
submergida, dones que han estat treballant de manera precària en
sectors laborals decretats de primera necessitat durant l’estat
d’alarma, joves i perfils de baixa qualificació.
A escala global l’OIT calcula que es perdran 305 milions de llocs de
treball en comparació amb el tancament de 2019 deixant nombroses
llars sense ingressos i en situació de pobresa.

Bretxa digital i educativa
Augmenten les desigualtats socials i educatives i no tots els i les
alumnes han estat ni estan en disposició d’estudiar o de fer-ho en
condicions, sigui per qüestions logístiques o emocionals. Ens ho explica
l’Alejandra, coordinadora de l’Escola de Segona Oportunitat.

Bretxa laboral i econòmica
Milers de llars estan vivint ara amb menys recursos i ingressos que abans.

Famílies que estaven en situació límit abans de la pandèmia, passen a tenir
una situació insostenible. És el cas de l’Elisabeth, mare nascuda a Bolívia
amb tres fills a càrrec, que va patir la COVID-19 i es va quedar sense treball
feina quan van decretar l’estat d’alarma.

Tot el que, junts, podem fer
• Acció 1. Col·laborar en la
campanya solidària de Nadal.
• Acció 2. Col·laborar a través
de la venda de material
solidari.
• Acció 3. Organitzar una
campanya dins l’escola per
donar beques educatives.
• Acció 4. Celebrar un Sant
Jordi solidari.
• Acció 5. Col·laborar en el
marc del projecte
d’Aprenentatge-Servei.

Tot el que, junts, podem fer
Acció 1. Col·laborar en la campanya solidària de Nadal. Com?
•
•
•

Econòmicament per cobrir necessitats i demandes dels infants i joves.
Amb regals individuals (jocs lúdics, material esportiu, material escolar…)
que entregarem a petits i grans en la celebració de la festa dels Reis.
Fent donació d’aliments per utilitzar als àpats i als tallers d’hàbits
saludables dels diferents programes de l’entitat.

PERÍODE: entre novembre i desembre 2020

Tot el que, junts, podem fer
Acció 2. Col·laborar a través de la venda de material solidari
a) Fent d’ambaixadors de Palau Socks
I promovent la venda dels mitjons solidaris de https://palausocks.com/
El 15% del preu del producte es destinarà a la Fundació Comtal.

PERÍODE: Durant el curs, quan l’escola pugui dins del seu calendari
d’activitats

Tot el que, junts, podem fer
Acció 2. Col·laborar a través de la venda de material solidari
b) Amb la venda de testos biodegradables
Testos amb missatge decorats pels infants del Centre Obert que contenen
sorra amb llavors per plantar i fer créixer una planta, la petúnia.

PERÍODE: Durant el curs, quan l’escola pugui dins del seu calendari
d’activitats

Tot el que, junts, podem fer
Acció 3. Organitzar una acció
solidària dins l’escola per donar
beques educatives. Com?
Organitzant un esmorzar solidari, una
recollida de material esportiu nou o de
T-10, fent una encesa solidària,
celebrant un concurs de tapes, un
torneig de futbol, una obra de teatre,
una fira de productes de segona mà…
1 beca= 120€ que destinem a suport
educatiu i material formatiu per
infants i joves

PERÍODE: Durant el curs, quan l’escola pugui dins del seu calendari
d’activitats

Tot el que, junts, podem fer
Acció 4. Celebrant un Sant Jordi solidari i regalant les roses solidàries i
els punts de llibre fets a mà de la Fundació Comtal.

Tot el que, junts, podem fer
Acció 5. Col·laborant en el marc de l’Aprenentage-Servei a través de:
• La campanya de Nadal.
• La venda de material solidari.
• Organitzant una acció solidària
dins l’escola.
• Ajudant a l’àrea de
comunicació creant materials
de sensibilització, fent difusió
del concert cors solidaris o del
sopar solidari, etc.
• Participant al projecte d’APS
dels joves de la UEC.
• Ajudant als joves del
Construeix-te.
• Organitzant una activitat
lúdica per infants.

Què us podem oferir?
• Materials de
sensibilització i recursos
educatius: videos,
testimonials i
documentació per
treballar la campanya.
• Xerrades de
sensibilització sobre la
realitat dels infants i joves
vulnerables.
• Conèixer la Fundació
Comtal, que t’expliquem
com ho fem per
transformar la realitat
que ens envolta. Vine a
visitar-nos!

Gràcies per fer-nos costat!

