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CARTA DEL PRESIDENT

Les emergències humanitàries, els conflictes socials 
i el canvi climàtic, potencien les desigualtats de les 
persones més fràgils. Com a societat, ens hauríem 
de comprometre i aprofitar noves oportunitats per 
unir-nos i acabar amb els obstacles que impedeixen a 
molts nens i nenes sortir dels entorns desfavorables.

El 2021 ha estat un any de reorganització i adapta-
ció als canvis, ja que, les seqüeles de la pandèmia 
ens han forçat a adaptar nous hàbits de treball. No 
ha estat un any fàcil, però entre tots ho hem tor-
nat a fer possible, i hem superat els objectius que 
ens havíem marcat. Per aquest motiu, amb el tan-
cament d’aquest exercici, m’agradaria destacar en 
primer lloc, el creixement de l’acció social dirigida a 
l’àmbit de l’educació i, en segon lloc, la creació d’al-
tres formes d’acompanyament a les famílies amb 
infants en situació social i econòmica més crítica.

No voldria deixar de fer menció, que a principis d’any 
vam començar amb la rehabilitació de la masia de Can 
Surell, un espai propi al Montseny envoltat de natura.

Agrair en nom de tota la Fundació el vostre com-
promís. Us encoratgem a continuar treballant de 
la mà, per millorar el benestar de les persones.

A la Casa de l’Aire, creiem en les sinergies amb l’esfera 
pública i privada de la societat civil, ja que considerem 
que les xarxes socials i comunitàries ens permeten 
crear noves experiències que serveixen d’estratègia per 
a desenvolupar de millor forma el nostre treball social 
en pro del benestar de la infància en situació complexa. 

L’exercici anual de rendició de comptes que s’inclou, 
l´adrecem a totes les persones que comparteixen el 
nostre treball social i per a nosaltres, té més rellevàn-
cia si l’acompanyem dels valors de compromís, ètica 
i transparència, que caracteritzen la nostra Fundació. 

La memòria que a continuació us compartim, resu-
meix un exitós any d’acció social que hem pogut acon-
seguir GRÀCIES al suport i la col·laboració de totes les 
persones que, amb voluntat i estima, han participat 
dia a dia en el nostre projecte. Ha estat fonamental:
el treball en xarxa al costat d’altres entitats, empre-
ses i administracions, el suport de donants i col·la-
boradors i sobretot, la implicació de tot l’equip in-
tern, treballadors i treballadores, patrons i patrones, 
consellers i conselleres, persones amb les quals hem 
compartit els mateixos valors i objectius fundacionals. 

Amb aquest document volem reflectir l’estil de 
treball personificat que diàriament duem a ter-
me des de la cura de les persones i la natura, 
especialment dels infants i el medi ambient. 

Mitjançant les aliances, la innovació i la im-
plicació de tots els sectors, podem trobar 
vies alternatives per aconseguir una societat 
més  equitativa i justa.

Ramon Vila
President

CARTA DEL PRESIDENT
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Ho fem a través de diferents projectes socioeducatius i de 
lleure, sota el paraigües del programa La Casa de l’Aire, 
donem suport  a les escoles d’alta i màxima complexitat 
i atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Inspirada en la “Convenció dels Drets de l’Infant” de 1959, 
la nostra Fundació té com a missió contribuir a protegir 
els drets de la infància, fonamentalment en entorns 
desfavorits i fent possible que puguin accedir i gaudir de 
la natura, l’oci i l’educació en el medi ambient, intentant 
aconseguir una societat més equitativa i justa.

Des de 1984 contribuïm amb la societat a través de 
diferents programes vinculats a protegir el benestar 
dels infants dels barris més desafavorits de la ciutat de 
Barcelona. Som una entitat social, i promovem els pilars 
bàsics i essencials dels drets de la infància, a través de 
l’educació i el lleure a la natura.

El programa La Casa de l’Aire, dona atenció a pares, 
mares i els seus fills i filles, a través d’una metodologia 
basada en l’educació en el lleure i la pedagogia activa en 
el medi ambient.

En el transcurs de 2021 a la Fundació hem comptat amb 
un equip professional i qualificat, format pel Patronat, 
el  Consell Assessor i el Personal d’administració i 
de la gestió dels serveis. Persones compromeses i 
promotores de la transformació social, que donen suport 
amb el desenvolupament de les finalitats i activitats 
fundacionals.

Aprofitant els elements motivadors dels entorns 
naturals fora del lloc habitual de convivència, durant 
les nostres sortides, excursions i activitats a la muntanya, 
es treballen  els valors del respecte, el compromís, la 
corresponsabilitat i la igualtat, entre altres.

LA FUNDACIÓ

EQUIP MOTOR

Contribuir a protegir els drets dels 
infants, fonamentalment en entorns 
vulnerables.

Aconseguir fer el més ampli possible 
l’abast de l’activitat, arribant a més nens 
i nenes, més famílies, escoles i barris.

Compromís - Ètica - Transparència

MISSIÓ

VALORS

VISIÓ ADMINISTRACIÓ13%

53% GESTIÓ DE SERVEIS

Felip Costa
President   
Ramon Vila

Eloisa Alonso
Secretària   

Manuel Segura
Vicepresident   

Inma Coronas
Vocal  

Joan Jesús Tugués
Vocal  

Pascual Ortuño

Roser Maneja

Joan Roma

Josep Ferrer

Carme Roig

María Vidal

Som una entitat del Tercer Sector d’Acció Social.
Promovem els pilars bàsics i essencials dels drets de la 
infància, a través de l’educació i l’oci en la natura.

PATRONAT CONSELL ASSESSOR

PERSONAL

EQUIP MOTOR

EQUIP MOTOR



MEMÒRIA SOCIAL 2021 MEMÒRIA SOCIAL 2021

8 9

ÀMBIT SOCIAL

ACCIÓ SOCIAL

Hem realitzat l’atenció majoritàriament a persones 
residents a l’àrea metropolitana de Barcelona, que a 
causa de les desigualtats creades per la manca de treball 
que afecta als ingressos per renda, manca d’habitatge, 
entre altres situacions d’extrema precarietat,  es troben 
en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.

Mitjançant el treball en xarxa, des de la nostra 
entitat, hem pogut contribuir amb les obligacions dels 
organismes públics, com són la protecció de la infància 
i les persones en situació socio-econòmica complexa.  
Ho hem fet a través de la prevenció i la recerca de les 
desigualtats socials que es presenten en cada moment 
al territori on la Fundació actua, barris amb rendes 
més baixes. Posteriorment hem creat espais amb 
metodologies de treball que han ajudat a promocionar 
les habilitats d’autonomia de la persona, la millora del 
seu benestar emocional, com a individu i com a part d’un 
grup, el respecte i estima per l’entorn natural.

Malgrat les diferents limitacions al llarg de 
l’any 2021, hem mantingut l’atenció durant els 
dotze mesos de l’exercici, superant l’acció social 
realitzada l’any previ a la pandèmia viscuda.

La pedagogia social duta a terme al llarg de l’any ha estat 
vinculada de forma més propera amb el treball social 
mitjançant el desenvolupament dels objectius propis de 
l’atenció integral. Hem establert noves vies d’orientació 
i acompanyament per treballar la cohesió social, 
l’educació en valors, l’educació vivencial, entre altres 
elements socioeducatius que serveixen per fomentar 
el benestar personal i grupal.

Acompanyament socioeducatiu i atenció en el lleure per infants i les seves famílies, facilitant l’educació 
de proximitat a la natura amb els valors de l’aprenentatge a través del lleure educatiu, però també 
oferint espais de benestar personal, cura emocional i empoderament.

Ho hem aconseguit a través de les activitats 
lúdiques i les jornades d’atenció presencial, que 
han procurat acompanyament integral a tots els 
participants, adults, adolescents i infants.

 Al 2021 el 90 % de les activitats s’han realitzar a peu 

del Parc Natural del Montseny i el seu entorn enmig de 

boscos d’alzines, roures, faigs i castanyers centenaris.

Escoles Lleure Educatiu

Colònies Famílies

Projectes socioeducatius

PROGRAMA LA CASA DE L’AIRE

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA

ACCIÓ SOCIAL

OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

MEMÒRIA SOCIAL 2021
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PROJECTES SOCIOEDUCATIUS
1. LA CASA DE L’AIRE ESCOLES

Continuem impulsant el programa d’educació 
mediambiental en centres de màxima complexitat. 

Aquest projecte va més enllà de la sensibilització i 
educació per la sostenibilitat del medi, ja que s’ocupa de 
l’orientació de nens i nenes mitjançant classes escolars 
fora de l’aula. Entre setmana, els infants de 3r i 4t de 
primària de diverses escoles, acompanyades de les 
educadores de la Fundació, es desplacen cap a un entorn 
sa on reben suport educatiu, amb els valors de la igualtat, 
equitat i respecte cap a les persones i la natura. 

Enguany el nostre compromís amb el reforç del sistema 
educatiu dirigit als infants, s’ha  fet efectiu amb la 
creació de nous grups d’atenció, amb l’ampliació dels 
continguts didàctics i fomentant la coordinació amb el 
servei de direcció i tutories de les escoles. S’ha realitzat 
la incorporació de la metodologia de participació en línia 
per a fomentar la participació activa dels infants.

Servei d’acompanyament educatiu amb la col·laboració d’escoles públiques i concertades.

També al 2021 hem consolidat la col·laboració amb les 
noves escoles incorporades al projecte al llarg de l’any 
anterior.

ACCIÓ SOCIAL

Els Horts La Verneda

El RavalEscola Rubén Darío

Coves d’en Cimany El Carmel

NOVES INCORPORACIONS

ESCOLES BARRIS

Augmentar el treball bidireccional 
amb les tutores 

Distribuir els grups participants per donar 
més oportunitats

Promoure la motivació i l’interès dels infants 
envers al medi natural 

Millorar el rendiment estudiantil vers a l’àmbit de 
coneixement de medi natural i de coneixement 
del medi social i cultural

Crear un nou disseny d’avaluació

ACCIÓ SOCIAL

Què hem aconseguit?

SERVEIS

658

11

90

ALUMNES

ESCOLES

JORNADES

CONEIXEMENT DEL 
MEDI NATURAL
MITJANÇANT LA 
INVESTIGACIÓ I 
L’EXPERIMENTACIÓ 
AL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY

Àmbit d’ educació primària: 
coneixement del medi social, 

natural i cultural. 

Garantir una educació, 
inclusiva, equitativa i de 

qualitat i promoure oportu-
nitats d’aprenentatge durant 

tota la vida per a tot i totes.
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2. LA CASA DE L’AIRE LLEURE EDUCATIU

Servei de continuïtat al llarg del curs escolar, que ofereix acompanyament i suport destinat a les famílies 
amb fills i filles de 6 a 12 anys. L’objectiu d’aquest projecte és oferir un espai de trobada i d’intercanvi 
sociocultural. 

ACCIÓ SOCIAL

Cada dissabte a les 8:45 del matí, educadors i educadores 
inicien  l’acompanyament presencial, a l’autocar per 
traslladar als infants participants al lloc d’inici de les 
activitats,  en el Parc Natural del Montseny. 
L’horari de les jornades és  de 9:00h a 18:00h, i inclou el 
dinar a la casa de colònies on es fan les activitats.

A través de jocs, dinàmiques, excursions i activitats en 
grups, les jornades procuren estimular les habilitats socials 
i de creixement personal en el conjunt d’infants d’educació 
primària. Cada participant realitza durant el curs escolar 9 
sortides de lleure educatiu, distribuïdes d’octubre a juny. 

Col·laboració amb el programa PROINFÀNCIA

La intervenció de la Fundació Ires i de la  Fundació de l’Esperança, ha permès 
mantenir la participació de nenes i nens dels districtes Sant Martí i Ciutat 
Vella, tant en les jornades del lleure educatiu, com en  les colònies dutes a 
terme a l’estiu.

2 0 2 1
Participació amb  
Proinfància de 
l’Obra Social La Caixa

Amb l’objectiu de millorar l’efectivitat en les intervencions realitzades a la comunitat, entre les treballadores socials 
de les entitats de la xarxa del tercer sector i les educadores pròpies de la Fundació, s’han establert relacions de 
proximitat, de respecte, d’equitat i  d’ igualtat d’oportunitats. Aquestes relacions s’han fet extensives als usuaris 
dels nostres projectes socioeducatius.

ACCIÓ SOCIAL

Millora de les relacions d’organització amb altres 
serveis de la ciutat.

Augment de la prevenció, acompanyament i 
actuació vers als casos d’extrema vulnerabilitat.

RELACIONS OPERATIVES

Atenció Integral

GRUPS PER DISTRICTE CURS 2021 - 2022

Sant Martí

Nou Barris

Ciutat Vella

Participants

221
Jornades

32

Garantir una educació, 

inclusiva, equitativa i de 

qualitat i promoure oportu-

nitats d’aprenentatge durant 

tota la vida per a tot i totes.
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Les vacances són per a moltes famílies un moment 
d’unió per a compartir llargues hores al costat dels 
seus fills i filles, però per a moltes de les famílies que 
es dirigeixen a la Fundació això no és possible ja que les 
vacances escolars arriben a suposar el dilema de “amb 
qui estarà el meu fill mentre els adults treballem”.

Aquí és on centrem els nostres recursos, creant línies de 
treball al costat de diferents educadors i educadores, 
treballadors i treballadores socials d’escoles i centres 
socials, arribant a pares i mares que per diferents raons 
no poden fer-se responsables dels seus fills i filles durant 
els dies de vacances a l’escola.

 Servei d’acompanyament i aprenentatge amb diversió per a nens i nenes, amb estades d’una setmana a 
cases de colònies situades fora de la ciutat. 

ACCIÓ SOCIAL

BENEFICIS DE LES COLÒNIES
Ajuden en la seva relació amb els altres

Serveixen per aprendre nous valors de convivència

Augmenten el seu benestar

Milloren la seva forma d’expressar-se

Garantir una vida sana i 
promoure el benestar en 

totes les edats és essencial 
per al desenvolupament 

sostenible

PARTICIPANTS Infants Torns Barris
Jul. - Set. 

204 6 10

3. LA CASA DE L’AIRE COLÒNIES

Al desembre de 2020 ens vam marcar com a objectiu 
la promoció d’aquest projecte, i durant els mesos de 
juny a setembre de 2021 vam aconseguir el repte de 
triplicar l’oferta educativa no formal durant el període 
de vacances. 

A través d’aquest projecte durant l’estiu hem pogut oferir 
un espai d’aprenentatge i diversió per a nens i nenes, 
amb estades a diferents cases de colònies situades a les 
comarques del  Garraf i  d’ Osona. 

 Les activitats i els tallers s’han basat en els valors de 
l’educació i la natura fent possible la cura i el benestar de 
nens i nenes més enllà de l’educació obligatòria. 

Aquest servei ha sigut possible gràcies a la xarxa de 
protecció de la infància formulada per l’Ajuntament 
de Barcelona i 10 escoles Públiques de la ciutat de 
Barcelona. Les entitats col·laboradores han presentat 
sol·licituds per a famílies en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica que majoritàriament no desenvolupen 
estades fora de la ciutat durant el període de vacances 
escolars. 

El 2021 el recordarem
com l’estiu dels reptes

ACCIÓ SOCIAL

No encuentro palabras para agradecer vuestro 
trabajo y cariño. Es la primera colonia de mi 
hijo.. y ha llegado increíblemente feliz. ¡Gracias!

Patricia, madre de Romeo, 3rP

Muchas gracias por acordaros de nuestros 
niños, con vosotros por lo menos tienen 
algunos días de vacaciones.

Isabel, Madre de Raúl, 5èP

“

“

“

“
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Activitats i estades a la natura com a mitjà facilitador de la cohesió,la inclusió i l’aprenentatge.

A finals de l’any 2020 ens vam marcar com a objectiu 
establir nous vincles per millorar l’atenció integral de la 
infància en situació més vulnerable. 
Tot iniciant el mes de gener de 2021 ens hem posat 
en marxa amb la creació d’una ruta de treball a 
desenvolupar durant el primer trimestre de l’any, i hem  
establert contactes amb el Departament d’Infància de 
l’Ajuntament i diferents escoles i entitats socials per 
conèixer les necessitats del territori. Finalment al mes 
de març hem confirmat conjuntament, la necessitat de 
promoure la participació familiar en la integració dels 
infants vinculats a l’entorn educatiu, social i cultural. 

Per aquest motiu durant el segon trimestre de l’any 
ampliem les intervencions als grups familiars amb el 
projecte La Casa de l’Aire amb famílies, que pretén 
trencar amb la pobresa socioeducativa dels nuclis 
familiars en risc d’exclusió social. Aquest projecte s’ha 
iniciat amb la intervenció i col·laboració de l’Escola 
Trinitat Nova i Fundació de l’Esperança.

ACCIÓ SOCIAL

Entitats col·laboradores

Nou Barris Maig

Ciutat Vella Novembre

DISTRICTE ACTIVITATS

Famílies

48
Jornades

4

Muchas gracias a todo el equipo, hemos 
pasado un día maravilloso en família. Los niños 
se han divertido mucho y nosotros lo hemos 
pasado genial.
Familia de Miha

Muchas gracias, lo importante es ver a 
nuestros hijos felices de compartir con su 
familia. Gracias a las monitoras por regalarnos 
este día.
Familia de Ana 

“

“

“

“

4. LA CASA DE L’AIRE AMB FAMÍLIES
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ON ARRIBEM

INTERVENCIONS

EL RAVAL

DRASSANES

POBLE SEC

Zones d’ actuació 2021

INTERVENCIONS

HEM ARRIBAT A

LLEURE EN FAMÍLIA

INFANTS

USUARIS

1175

A LES ESCOLES

658

AL LLEURE EDUCATIU

179

A LES COLÒNIES D’ESTIU

204

EL CARMEL

ADULTS

86 48

INTERVENCIONS

LA MINA

BON 
PASTOR

TRINITAT
NOVA

LA PAU

CANYELLES

ROQUETES
SEGONS LA NACIONALITAT 

DEL DOMICILI

PARTICIPACIÓ

LA VERNEDA

CIUTAT 
MERIDIANA

BARÓ DE 
VIVER

7%

Tots estrangers

Tots espanyols

Domicilis mixtes

9%

84%
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Twitter

Youtube

Instagram

@FundRogerTorne

La Casa de l’Aire FRT

@casadelaire_

+44%

+10%

+52%

DIFUSIÓ

REPRODUCCIONS

INTERACCIONS

COMUNICACIÓ

XXSS I CAMPANYES

CAMPANYA DE NADAL CAMPANYA DE BEQUES

CAMPANYA DE
L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA

La campanya de vacances 
d’estiu és un programa 
municipal que cada any 
ofereix més d’un miler 
d’activitats educatives amb 
suport econòmic.
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EL SURELL

EL NOSTRE REPTE

Per aquest motiu, l’any 2021 vam iniciar la rehabilitació 
d’ una acollidora masia del S.XVI ubicada al Parc Natural 
del Montseny, en un entorn immillorable. 
L’obra prioritza la conservació de la fisonomia de les 
façanes amb destacat valor patrimonial, i inclou una 
discreta ampliació de la superfície construïda, per crear 
un espai educatiu i de lleure, sostenible i respectuós amb 
el medi ambient.

Durant el 2022 tenim com a repte la inauguració del  
Surell, un centre aula-natura i casa de colònies propi 
de la Fundació.

Estem creant aquest centre aula-natura i casa de 
colònies, amb tres objectius principals: ampliar les 
accions destinades a l’entorn vulnerable més pròxim, 
arribar a més infants i famílies, i millorar el seu benestar.
Desitgem fer-ho possible al vostre costat!

Gestionar sosteniblement els 
boscos, lluitar contra la deser-

tificació, detenir i invertir la 
degradació de les terres i detenir 

la pèrdua de biodiversitat

‘

Amb l’objectiu d’aconseguir el nostre centre d’actuació propi, centre que  principalment acollirà els infants i 
famílies que formen part dels nostres projectes emmarcats en el medi ambient, estem rehabilitant el Surell.
Volem fer possible el dret a l’educació i el lleure recollit a la Convenció dels Drets dels Infants, en un entorn 
segur on els participants puguin gaudir de la natura.

REHABILITACIÓ DE LA MASIA

Rehabilitant la Masia Can Surell

Utilitzant material sostenible i respectuós 

Realitzar-hi tallers i activitats d’inclusió social que 
ajudin a augmentar el benestar personal dels 
infants i famílies

Convertir-lo en el nostre centre d’actuació

Construir un centre aula-natura  casa de colònies propi

Conservant el caràcter històric i patrimonial

Respectant l’entorn ambiental del Parc Natural

Què farem?

Com ho farem?

Donar visibilitat a la responsabilitat social de les 
persones, empreses, i entitats corporatives

Per tenir cura del benestar dels infants

Per garantir l’educació de qualitat

Per defensar la igualtat d’oportunitats

Per cuidar el medi ambient

Per què contribuir?

Donatius en espècie

Donatius econòmics

Col·laboracions

Què pots fer tu? Ajuda’ns!

EL NOSTRE REPTE
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TRANSPARÈNCIA

La Fundació  La Casa de l’Aire gestiona els seus comptes 
basant-se en la transparència, enfortint així la relació 
de confiança entre totes les persones que treballem 
i col·laborem cada dia per a ajudar als qui més ho  
necessiten.

D’aquesta manera i gràcies al finançament obtingut 
durant l’exercici, invertim 257.440,42€ en els diferents 
projectes que conté el nostre programa. Xifres que 
mostren el compromís de la Casa de l’Aire i de la socie-
tat, amb les persones en situació d’exclusió.

COMPTES CLARS

RECURSOS INVERTITS EN EL PROGRAMA

PER PROJECTES

Projecte Escoles 117.226,50 €

Projecte Lleure Educatiu 71.601,19 €

Projecte Colònies

TOTAL 257.440,42 €

68.612,73 €

PER CONCEPTE

Serveis subcontractats 121.063,18 €

Coordinació i educadors

Material fungible

95.979,51 €

3.839,26 €

Costos de gestió

TOTAL 257.440,42 €

36.558,47 €

45,54%
26,65%

27,81%

47,03%

32,28%

14,20%1,49%

Un dels balanços més positius que fem és que el 18,30% d’aquests 

recursos són d’origen privat, la qual cosa posa de manifest el suport 

que rebem per part de donants, empreses i institucions que desitgen 

ser part de la solució contra la pobresa. 

FINANÇAMENT

FUNDACIÓ

APORTACIÓ DONANTS

APORTACIÓ PARTICIPANTS

156.968,61 €

47.104,53 €

53.367,28 €

Donacions

Escoles

Caixa Proinfància

41.104,53 €

12.684,00 €

33.229,00 €

Convenis de col·laboració

Families

T’estiu Molt

6.000,00 €

3.754,00 €

3.700,28 €

TOTAL 257.440,42 €

2018 20202019 2021

156.968,61 €

53.367,28 €

47.104,53 €

60,97%

20,73%

18,30%

COMPTES CLARS
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TREBALL EN XARXA

La selecció dels participants s’ha realitzat de forma 
acurada amb el suport de cadascuna de les escoles i les 
entitats socials amb les quals treballem. S’ha tingut en 
compte la situació social i econòmica del nucli familiar 
participant. Altrament, s’ha valorat la manifestació dels 
infants de poder estar en contacte amb la natura i gaudir 
d’aquesta aventura amb altres companys i companyes.

XARXA EDUCATIVA

XARXA ÀMBIT SOCIAL

COL·LABORACIONS

Enfortir els mitjans 
d’execució i revitalitzar 

l’Aliança per al Desenvolu-
pament Sostenible

Els pilars fonamentals del nostre projecte són, per una 
banda, la RELACIÓ de tota la comunitat educativa, l’accés 
al coneixement i la cultura.

Té com a missió donar una educació de qualitat per a 
formar ciutadans i ciutadanes competents, amb valors i 
principis democràtics.

Una escola oberta que té en compte la transformació, la 
convivència i veu a l’infant com un ésser global, tenint en 
compte les dimensions.

Treballen amb objectius comuns des de tots els 
equipaments i entitats del barri per afavorir el 
desenvolupament integral de l’infant i adolescent. 

El compromís de l’escola és educar, per a què els alumnes 
descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un 
projecte vital personal.

Perseguim la màxima qualitat d’ensenyament-aprenen-
tatge amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit escolar de tots 
els nens i nenes.

El projecte de l’escola vetlla per l’equitat cultural i 
educativa de nens, nenes i adolescents.

La línia pedagògica del centre està orientada al treball 
emocional amb l’alumnat. 

Té per objectiu crear un bon ambient d’aprenentatge i 
de relació entre tota la comunitat educativa. 

Cuiden els vincles, tant amb els alumnes com amb les 
famílies; vincles que donen seguretat i ajuden a créixer.

L’escola és activa  i inclusiva. El seu treball es basa en el 
compromís de fomentar per part de l’alumne una actitud 
de creixement personal.

Hem creat convenis de col·laboració amb les següents empreses socialment responsables amb el programa La 
Casa de l’Aire, per a l’actuació socioeducativa en relació amb els projectes dirigits a la infància en situació complexa.

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE

DONACIONS ECONÒMIQUES

DONACIONS EN ESPÈCIES

ALIANCES CORPORATIVES

COL·LABORACIONS
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
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@casadelaire_
@FunRogerTorne

www.lacasadelaire.org


