ACCIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
CURS 2022-2023
COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS
FORMACIÓ

ACCIONS SOCIALS
RECOLLIDES

ACCIONS SOCIALS
ACOMPANYAMENT

VOLUNTARIAT

primària

infantil

batxillerat

batxillerat

Xerrada “Posa’t les piles”

Campanya “Fem Nadal”

Campanya “De tot cor”

Quan-Kedem

Xerrada “Què és Càritas?”

Cada família durà un paquet
amb dos menjars típics de Nadal
(torró i neules) i a l’Escola farem
una felicitació nadalenca.

Aquesta campanya consta de dos
accions destinades a fer arribar un
missatge d’optimisme a les persones
que més ho necessiten, concretament,
al col·lectiu de persones majors de 65
anys que es troben en una
situació vulnerable.

Projecte d’acompanyament a la gent
gran que viu en residències per a
trencar situacions d’aïllament social.

eso

Xerrada Grans reptes
socials de la Barcelona Actual
Xerrada Operació
salvar el planeta

primària

Campanya
“Omplim el rebost”
Recollida d’aliments per a dos
centres tutelats per Càritas.

• Cartes destinades a persones que
viuen en pisos tutelats amb l’objectiu
d’animar-les i encoratjar-les.
totes les etapes

• Moments musicals: petites peces
musicals per alegrar aquestes
persones que tant ho necessiten.

Reforç educatiu (infants)
Suport per a infants que necessiten
ajuda en alguna assignatura de l’escola.

Habilitats digitals
Introduir a les persones grans en l’ús
de les noves tecnologies.

batxillerat

Primavera en Gran
Aquesta acció consisteix en fer arribar
a persones grans que es troben en una
situació vulnerable un poema acompanyat
d’un dibuix o d’una petita
manualitat plana.

COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ ESTIMIA / BATXILLERAT
VOLUNTARIAT

TECNOESTIMIA

Residència

Taller

Projecte Respir

Col·laborem en el servei d’Atenció
Residencial per a persones amb
discapacitat.

Ajudem per aconseguir la inclusió
social de les persones adultes amb
discapacitat aportant diferents suports
per aconseguir la màxima autonomia
personal i afavorir la seva participació
en la comunitat.

Acompanyem a les sortides d’un dia
o de cap de setmana per anar per la
ciutat, cases de colònies o albergs
de Barcelona o els voltants.

Disseny d’adaptacions i solucions
robotitzades per a persones amb dificultats
físiques i/o psíquiques

COL·LABORACIÓ AMB L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
ACCIONS SOCIALS
ACOMPANYAMENT

totes les etapes

Concerts musicals
Amenitzem les estades hospitalàries
amb els músics i cantants de l’Escola

