
SENSIBILITZAR EN UN
ENTORN D'EXCLUSIÓ
SOCIAL, ÉS POSSIBLE !



ESCOLA COMPANYIA DE MARIA
- Educació humanista cristiana.
- Educació de qualitat, que busca 

l’eficàcia de tots els processos.
- Educació per la solidaritat: 

Mirada compromesa amb la 
realitat, una resposta adequada 
a cada temps  i espai.

- Educació integral que busca el 
desenvolupament harmònic de 
totes les potencialitats.

- Educació de la interioritat.



ON SOM?



ESCOLA LESTONNAC BADALONA
BARRI DE SANT ROC



LA REALITAT QUE ENS ENVOLTA



Escola situada en un barri marcat per:

L’exclusió social (atur, precarietat, 

desnutrició,...)

La desigualtat

La diversitat

La xenofòbia

La rivalitat entre ètnies 

Emigració: mobilitat constant



TIPUS D’ALUMNATOBJECTIU GENERAL

LA NOSTRA ESCOLA

Aconseguir una formació integral de la
persona, coherent amb el nostre context,
basada en els valors humanístics cristians i
en els principis de l’escola inclusiva per tal
de transformar i millorar la societat

equitat igualtat diversitat



Construcció col·lectiva del territori
Alt compromís amb l’entorn: treball en xarxa.

LESTONNAC 
BADALONA

CONSORSI 
BADALONA SUD

ENTITATS DEL 
BARRI

ONG

ADMINISTRACIÓ



ESCOLA-ONG: TRANSFORMACIÓ DE L’ENTORN

•Projectes 3r món: analitzar altres realitats i valorar la nostra.

•Sensibilització situacions marginalsFISC

•Importància del dret a l’educació.

•Participació SAME des del 2010.CME

•Mostrar la nostra realitat.

•Alumnes d’ESO protagonistes del procés

AMICS DE LA UNESCO 
DE BARCELONA

•Sensibilitzar entorn proper: donar el teu temps (ESO)

•Conèixer realitat gent gran.
AMICS DE LA GENT 

GRAN

•Ajudes econòmiques (ulleres, estudi assistit) a les famílies que més ho 
necessiten.FUNDACIONS



PARTICIPACIÓ CME - SAME

2010

Un gol per l'educació

2011

Dret a l’educació de 
dones i nenes

2012

Dret a una educació 
primerenca de 

qualitat

2013

Sense profes no hi ha 
escola

2014

Educació inclusiva. 
Dret a l’educació de 

les persones amb 
discapacitat



Departament 
de Valors

Relació 
constant FISC

Compromís 
amb la CME

Motivació alumnat

Activitat conjunta 
de tot el centre

Exposició de treballs

Avaluació 
Resum de les 

activitats
Publicació en la 

revista i memòria 
de la FISC

Aprofundiment 
materials SAME

Selecció 
d’activitats

Cerca  de vídeos, 
presentacions...



EXPERIÈNCIA 
TRANSFORMADORA

La participació en la CME ens permet: 

- Treballar els drets i deures dels infants
- Lluitar pel dret a l’educació: cap nen/a sense escola.
- Transmetre valors que afavoreixin la modificació de 

l’entorn: implicació, acció, cooperació.
- Dur a terme un treball integrat diferents etapes del 

centre: cooperació alumne-alumne i família-escola.
- Fer l’alumnat protagonista del seu propi aprenentatge



Noves metodologies

S’espera que cada 
alumne/a ensenyi el 
que sap als altres

Interacció 
professorat -

alumne

Diferenciació 
entre 

col·laboració 
i cooperació

Mateixes finalitats 
positives

Fomenta la 
inclusió, la 

comprensió mútua, 
la solidaritat, el 

respecte i 
l’empatia

Petits grups per 
ajudar-se i 
animar-se





• Riquesa treball en xarxa: visió local-global
• Obertura al barri i relació amb altres 

entitats
• Replantejar metodologies
• Enfortir relació amb les famílies
• Potenciar i posar en pràctica valors com la 

solidaritat, la cooperació i el respecte

ESCOLA

QUÈ HEM ACONSEGUIT? ÈXITS



• Potenciar relació alumnat EI/EP i ESO
• Més coneixement de les altres 

cultures. Respecte.
• Tots/es som diferents però iguals.
• Desvetllar sentiment d’ajuda als 

altres.

ALUMNAT

Implicació en l’educació dels fills/es.
Valoració treball del professorat.

Valoració del fet escolar. 
Aposta pel futur.

FAMÍLIES



CONCLUSIÓ



Sensibilitzar 
en un entorn
d’exclusió 
social,
és possible...



FISC

CME

LESTONNAC

si treballem en xarxa 
per aconseguir 
la transformació
del territori 



GRÀCIES
PER LA 
VOSTRA 
ATENCIÓ


