PROJECTE
APADRINAMENTS
ESCOLARS
MUNICIPI DE BERGA

ESCOLES IMPLICADES:
ESCOLA ST. JOAN
ESCOLA STA. EULÀLIA
ESCOLA LA VALLDAN
VEDRUNA-BERGA
ESCOLA XARXA
ESCOLA LLAR SANTA MARIA DE QUERALT
INS GUILLEM DE BERGUEDÀ
SECCIÓ SES SERRA DE NOET
LA SALLE

PROJECTE “APADRINAMENTS ESCOLARS” DEL MUNICIPI DE BERGA

Tots sabem que estem en un moment socioeconòmic molt complex, en què moltes famílies
es troben en una situació d’inestabilitat laboral i econòmica, i moltes d’altres han arribat a
una situació de precarietat/pobresa cada vegada més accentuada, que els aboca a una
situació de difícil cobertura per garantir les necessitats més bàsiques. Famílies amb
ingressos mínims o fins i tot sense ingressos, que tenen dificultats per a sufragar les
despeses derivades dels béns més bàsics, com els aliments, l’habitatge, els
subministraments de la llar, la roba, etc. imprescindibles per viure dignament.
Imaginem-nos doncs, les dificultats que poden tenir moltes famílies per cobrir el conjunt de
despeses escolars, que tot i tenir el dret a l’escolaritat gratuïta dels infants, sabem que s’han
de pagar els llibres de text i el material escolar i ja no diguem poder gaudir d’alguna excursió
o realitzar alguna activitat extraescolar, que per alguns és inimaginable. I mentre existeixin
famílies que no puguin o que tinguin greus dificultats per cobrir aquestes despeses es podria
estar vulnerant aquest dret.”
Fins ara, diferents entitats socials, com Càrites i Creu Roja, han pogut anar donant resposta
a moltes d’aquestes necessitats. També els serveis socials del municipi. Però com que cada
vegada són més les famílies ateses per aquests serveis i tenint en compte la reducció
d’ajudes per part de l’administració, és just en aquest moment, quan creiem que es fa més
necessària i imperiosa la participació ciutadana, donat que sembla ser que els temps difícils
no s’acaben.
Des dels centres educatius, que ens trobem amb aquesta realitat dia a dia amb molts dels
nostres infants i famílies, volem impulsar aquesta iniciativa, demanant la col·laboració de
totes aquelles persones que estiguin disposades a ajudar de forma voluntària com a
DONANT en el projecte d’apadrinaments del municipi de Berga, amb l’objectiu de poder
garantir que tot l’alumnat tingui cobertes les necessitats bàsiques dins l’àmbit educatiu, que
comporten una digna escolarització, per tal d’avançar en la igualtat d’oportunitats, de tots els
alumnes dins les aules, independentment de la seva situació personal i familiar.
De ben segur que tots tenim familiars, amics, veïns, coneguts que estan passant per
situacions difícils. Segur que aquest és un bon moment per plantejar-nos el compromís
social, el compromís amb l’altre, el compromís com a ciutadà davant la realitat que estem
vivint. Prendre decisions i accions per poder donar cobertura als que més ho necessiten.
Volem donar a conèixer aquest projecte a les persones interessades a aquestes accions
voluntàries. En farem difusió des de cada centre educatiu, oferint la possibilitat a les famílies
de l’escola a col·laborar com a donants d’infants i/o adolescents del seu propi centre o del
municipi de Berga.

També farem difusió a nivell de municipi perquè qualsevol ciutadà pugui col·laborar com a
donant, oferint la possibilitat de destinar els donatius en tres modalitats diferents:
apadrinaments per una escola en concret, apadrinaments per infants i/o adolescents en
concret i apadrinaments globals, destinats a qualsevol infant i/o adolescent del municipi.
Els donatius es donaran directament a les entitats de Creu Roja i/o de Càrites, en efectiu o
per transferència bancària, en concepte D’APADRINAMENTS ESCOLARS. Aquestes
entitats, informaran de l’estat de comptes durant els mesos de juny i juliol per tal de poder fer
el repartiment a les famílies beneficiaries d’aquest projecte.
Les persones interessades en desgravar-se la donació, poden sol·licitar a l’entitat un
certificat per presentar a hisenda. (Caldrà omplir Annex 2)
La valoració de les famílies beneficiaries es farà en paral·lel per dues vies:
Des dels centres docents: l’equip directiu, amb el suport de la treballadora social de l’EAP
farà una proposta de les possibles famílies beneficiaries. També es podrà fer la detecció des
de les comissions socials de centre.
Des de serveis socials: l’equip d’atenció social primària també farà una selecció de les
famílies usuàries dels servei.
A continuació a cada centre educatiu, una comissió formada per un representant de càritas
i/o creu roja, serveis socials, EAP i l’equip directiu posaran en comú les situacions
detectades per tal de decidir de manera rigorosa la proposta de les famílies BENEFICIARIES
d’aquests donatius. Els donatius no aniran mai directament a les famílies sinó als centres
docents, per garantir-ne un bon ús. En aquesta comissió es vetllarà perquè tots els infants i/o
adolescents iniciïn el curs escolar amb els llibres de text i amb tot el material escolar,
pensant en possibles solucions tenint en compte que el projecte d’apadrinaments escolars
probablement no resolgui totes les situacions.
Aquest projecte anirà lligat a les cartes de compromís de pagament de cada centre, acordat
amb totes les direccions dels centres educatius de Berga. Les famílies beneficiaries de les
donacions hauran de signar la carta amb el compromís de que en, la mesura de les seves
possibilitats econòmiques puguin contribuir amb les despeses escolars dels seus fills i/o
filles.

ANNEX 1: Formulari DONANT - Apadrinaments escolars
ANNEX 2: Dades personals per desgravar donatiu a la Declaració de Renda
ANNEX 3: Previsió de possibles famílies BENEFICIARIES detectades pels diferents
servies

ANNEX 1
Formulari DONANT - Apadrinaments escolars
En/Na ...................................................................................... amb DNI núm. ..........................
vol col·laborar com a DONANT en el projecte d’apadrinaments escolars del municipi de
Berga.

Vull fer un donatiu de
€ per contribuir a garantir que tots els infants
del nostre municipi tinguin cobertes les necessitats bàsiques que comporten
una digna escolarització (llibres de text, material escolar i sortides i/o
excursions).

M’agradaria fer la donació per:
Un infant en concret:
Nom de l’alumne/a: ................................................. Centre educatiu: .......................................
Un centre educatiu en concret.
Quin: ...........................................................................................................................................
Per qualsevol infant del municipi que tingui una situació econòmica precària, prèvia
valoració de la comissió del repartiment dels donatius.

Mètode de Pagament: (Cal especificar el concepte APADRINAMENTS ESCOLARS)
A Creu Roja:
En efectiu
Transferència bancària. Nº Compte entitat:
A Càritas:
En efectiu
Transferència bancària. Nº Compte entitat:

"D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer (nom del fitxer declarat),
del qual és responsable (òrgan responsable d’acord amb la declaració del fitxer). La finalitat és (finalitat expressada en la declaració del fitxer). Us
informen que les vostres seran cedides a (entitats determinades a la declaració del fitxer) amb la finalitat de (finalitat de la cessió). Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a (direcció del centre/servei educatiu) ,(adreça del centre/servei educatiu)."

ANNEX 2
Dades personals per desgravar donatiu a la Declaració de Renda

NOM I COGNOM .......................................................................................................................
CARRER .............................................................................................. NÚM. ...........................
PIS ......... PORTA ......... POBLACIÓ ...................................... CODI POSTAL ........................
TELÈFON ............................................. MÒBIL .........................................................................
DATA DE NAIXEMENT ......./......./....... DNI ...............................................................................
Correu electrònic ........................................................................................................................

"D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer (nom del fitxer declarat),
del qual és responsable (òrgan responsable d’acord amb la declaració del fitxer). La finalitat és (finalitat expressada en la declaració del fitxer). Us
informen que les vostres seran cedides a (entitats determinades a la declaració del fitxer) amb la finalitat de (finalitat de la cessió). Podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a (direcció del centre/servei educatiu) ,(adreça del centre/servei educatiu)."

