
 

 

 
 

 
Càritas és una entitat de l’Església Catòlica que treballa contra la 
desigualtat i l’exclusió social dels sectors més pobres de la societat. 
És  un  pont  de   solidaritat  entre les  persones  que   tenen  mitjans   
-materials, culturals, humans- i els qui en necessiten. 
 
La Càritas de cada diòcesi és autònoma en la seva organització i 
gestió de mitjans. Pel fet del coneixement  pròxim que té de les 
necessitats de l’entorn, posa en marxa els equipaments i serveis que 
veu més necessaris en cada moment. 
 
Càritas Interparroquial de Cervera fou constituïda l’any 1990  com a 
entitat sense ànim de lucre. Des dels inicis ha portat a terme 
projecte de família i infància, ajuts d’assistència als més necessitats, 
atenció a les persones sense llar, acompanyament a la gent gran,..  
 
Els membres de junta l’entitat són: 
✓ M.Dolors Calafell Pellicer: Presidenta 
✓ Juliana Martí Suau: Sots-presidenta 
✓ Josep Aldomà Xandri: Tresorer 
✓ M.Dolors Parellada Balaguerí: Secretària 
✓ Mn.Gaspar Comellas Lladó: Vocal 
✓ Eloi Planes Miret: Vocal 
✓ M.Dolors Salmeron Castro: Vocal 
✓ Jordi Balcells Pérez: Vocal 

 
 
Dades de contacte: 
Tel. 973 53 21 51 
Plaça dels Màrtirs, 7,1r 
25200 – Cervera 
caritascervera@gmail.com 
caritas.ecervera.cat 
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A L’ESCOLA  TOTS IGUALS! 

 

Descripció general del projecte: 

Càritas des de fa molts anys porta a terme el Programa Família i Infància que 

contempla dos serveis:  

- Servei de suport educatiu que consisteix en fer reforç a nens i nenes 

amb dificultats acadèmiques i procedents de famílies amb risc d’exclusió 

social. 

- Servei de suport psicològic per aquells infants que es beneficien dels 

servei de suport educatiu i que tenen alguna problemàtica 

d’aprenentatge i/o conducta.. 

 

En els últims anys i com a conseqüència de la situació econòmica que estem 

vivint, hem detectat que moltes famílies tenen dificultats per fer front a les 

despeses bàsiques, entre les que s'inclouen les derivades de l'educació dels 

infants, com les despeses dels llibres de text, material escolar, excursions i 

sortides organitzades des de les escoles i instituts, etc., fet que comporta unes 

desigualtats des de la infància que poden portar a situacions d'exclusió social. 

 

El present projecte s'encamina a poder oferir tant als infants beques per fer 

front a les despeses de llibres escolars, material i equipament escolar com 

també, si és possible, sortides i excursions. Per això, la treballadora social 

haurà de valorar quins infants es veuen afectats per una situació econòmica 

familiar que els fa partir en inferioritat de condicions  davant el sistema educatiu 

i formatiu respecte els seus companys, i que els condicionarà el seu futur. No 

obstant, aquests ajuts es realitzaran sempre i quan es vegi una implicació 

educativa i de preocupació per part dels pares i/o tutors.  

 

 

A quines necessitats respon? 

Des dels diferents serveis que duem a terme des de la nostra entitat constatem 

que cada vegada hi ha més infants que no tenen les mateixes oportunitats 

educacionals i formatives. Arran de la crisi económica que estem vivint  les 

desigualtats s'han accentuat, portant a situacions d'esclusió social o risc, que 

cal evitar. 

 

A dia d’avui hi ha infants a Cervera amb dificultats per tenir tot el material 

escolar, bata,... que no poden anar a les excursions,... Des de Càritas també 



hem gestionat ajuts per beques de menjador i llibres escolars però no ha estat 

suficient ja que no tenim més recursos. 

 

 

Població destinatària: 

Nens i nenes de primària i secundària que es troben en una situació social i 

econòmica vulnerable, que no permet una educació i formació en les mateixes 

condicions d'igualitat, i això pot afectar a la seva inclusió social i condicionar el 

seu futur. 

 

 

Objectius: 

General: 

- Garantir l'accés normalitzat a l'educació obligatòria. 

- Disminuir els efectes de la pobresa en els infants. 

 

Específics: 

- Que tots els nens i les nenes disposin dels material escolar necessari, 

llibres, etc.  

- Que tots els infants tinguin l’equipament de l’escola: bata, xandall,… 

- Que tots els nens i les nenes puguin participar en les activitats 

complementàries escolars (excursions,...). 

- Reduir el sentiment d’angoixa de les famílies participants.  

 

 

Descripció de les activitats: 

1. Valoració i seguiment dels beneficiaris:  

Es realitzaran entrevistes amb els pares, mares o tutors legals dels menors 

per valorar la necessitat econòmica i social que tenen. 

S’establiran acord, pactes, itineraris educatiu i hauran d’acceptar i dur a 

terme les activitats i accions proposades i acordades. Aquest treball es 

realitzarà coordinadament amb les escoles, EAP,... 

 

2. Beques escolars pels infants: 

Aquests beques aniran destinades a cobrir despeses de: 

- Material escolar 

- Llibres 

- Excursions 

- Bates, xandalls,... 

 

 

Calendari d’execució: 

De setembre de 2017 a juny de 2018 

 



Resultats esperats: 

- Poder cobrir les despeses de llibres i material escolar d'infants: nombre de 

beques de llibres i material escolar concedides, etc. 

- Poder cobrir les despeses d'activitats escolars complementàries: nombre de 

beques d'activitats extraescolars concedides. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST  Projecte “A L’ESCOLA TOTS IGUALS” 

 

 

 

DESPESES PROJECTE                                                      

Ajuts per : 

- Material escolar 

- Llibres 

- Bates, xandalls 

- Excursions 

 

                                                             TOTAL PRESSUPOSTAT  .......................  1.500 € 

 



RESUM DEL PROJECTE: 

 

A l’Escola tots Iguals s'encamina a poder oferir tant als infants beques per fer 

front a les despeses de llibres escolars, material i equipament escolar com 

també, si és possible, sortides i excursions.  

 

Nens i nenes de primària i secundària que es troben en una situació social i 

econòmica vulnerable, que no permet una educació i formació en les mateixes 

condicions d'igualitat, i això pot afectar a la seva inclusió social i condicionar el 

seu futur. 

 

La professional realitzarà entrevistes amb els pares, mares o tutors legals dels 

menors per valorar la necessitat econòmica i social que tenen. S’establiran 

acords, pactes, itineraris educatiu i hauran d’acceptar i dur a terme les activitats 

i accions proposades i acordades. Aquest treball es realitzarà coordinadament 

amb les escoles, EAP,... 

 

Les beques que rebran aquests infants aniran destinades a cobrir despeses de: 

material escolar, llibres, excursions, bates, xandalls,... 

 

 



DESCRIPCIO DE RECURSOS I CALENDARI D’EXECUCIÓ: 

 

Els RECURSOS per portar a terme el projecte són: 

Materials: 

• Ordenador 

• Telèfon 

• Fotocopiadora – impressora 

• Material d’oficina 

• .. 

 

Humans: 

• Treballadora social 

 

Econòmics: 

• Cost dels ajuts a realitzar 

• Cost professional 

 

 

El CALENDARI d’execució del projecte:  

De setembre de 2017 a juny de 2018 
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