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MALLORCA

 “Des del Centre d’Acollida Es Convent es dóna 
allotjament a famílies sense recursos de Mallorca, 
intentant que se sentin, encara que sigui de manera 
temporal, com a casa seva.”

 “Les rutines i les normes m’ajuden en el dia a dia.”

  “Sempre tens alguna cosa en tu que et motiva a 
tirar endavant, però quan estàs al carrer no tens tants 
recursos i sovint et sents sol.”

Inma Iglesias, 
directora Fundació 
Serveis Socials 
Mallorca

Venacio, 
usuari

Jonathan, 
usuari

Al web www.365batecs.org trobareu cada dia un 
vídeo testimonial de curta durada amb històries i 
vivències sobre les realitats dels col·lectius més 
vulnerables. La plataforma és una eina a l’abast 
dels centres educatius que té com a objectiu convi-
dar l’alumnat a la refl exió.

Escola amiga va ser seleccionada 
pel XIII Congrés Internacional de 
Ciutats Educadores 2014 com a 
experiència referent i presentada 
en la sessió plenària “Fars per a 
la inclusió: col·laboració, com-
promís i participació”



 Estudiants d’ESO, batxillerat 
i cicles formatius de grau mitjà 
i superior

TRENCAM TÒPICS I 
REDUÏM L’ESTIGMA TREBALLAM SOBRE 

LA VULNERABILITAT

CONSCIENCIAM 
ELS JOVES

FOMENTAM LA 
IMPLICACIÓ SOCIAL

GENERAM PROJECTES 
COMPARTITS 

 Persones en situació de sense llar
 Gent major i dependència
 Neurorehabilitació

 Sensibilització
Xerrades sobre els col·lectius 

més vulnerables

 Mobilització
L’alumnat passa a l’acció

 Aprenentatge servei (APS)
Espais i projectes compartits

Escola amiga pretén lluitar contra l’es
tigma de les persones que es troben en 
risc d’exclusió a través d’un projecte com
partit entre Sant Joan de Déu i les escoles. 
El programa s’estructura en dues fases:

1. Xerrades de professionals i usuaris que 
aporten el seu testimoni amb l’objectiu de 
sensibilitzar i transmetre valors a l’aula. 

2. Iniciatives de solidaritat per part de 
l’escola amb l’objectiu de mobilitzar i pro
moure la participació activa i el compromís 
social dels joves amb les persones més 
vulnerables. Per això, promovem activitats 
d’aprenentatge servei (APS). 

El programa compta amb un comitè 
assessor format per persones vincu
lades a l’àmbit educatiu i social. I amb 
l’assessorament del Grup de Recerca en 
Educació Moral (GREM) de la Universitat 
de Barcelona. 


