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Voluntariat per la llengua - Consorci per a la
Normalització Lingüísca- Servei Local de Català
És un programa per praccar català a través de la conversa. Es basa
en la creació de parelles lingüísques formades per un voluntari, que
parla català ﬂuidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics

Ensenyament solidari
Espai d'acollida i formació per a dones. L'objecu és treballar la seva
socialització i coneixement de l'entorn, l'alfabetzació, coneixement
de la llengua castellana i catalana, i en la mesura del possible, d'altres
aprenentatges que facilin el seu dia a dia a la nostra ciutat.

Acompanyament educau per Infants i Adolescents
El programa PAE dona suport en la realització de deures escolars i
parcipar en les acvitats lúdico-formaves d’es*mul de la creavitat,
gesó emocional, autonomia i iniciava personal.

Alfabetzació d’adults
El projecte és una experiència d’alfabetzació d’adults en català i/o
castellà adreçada a persones nouvingudes i/o no alfabetzats que volen aprendre l’idioma mentre aprenen a llegir i a escriure.

Inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social
Acompanyament socioeducau als infants de 6 a 14 anys en risc d’exclusió social, berenars i intervenció amb famílies, facilitant el desenvolupament social en el seu entorn més proper.

Voluntariat internacional
Desenvolupa molts projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació,
sanitat o esport arreu del món on treballa, però els principals projectes de voluntariat són a: Mali, Senegal, Burkina Faso, Moçambic, Nepal i Perú entre d'altres.

Reforç educau
S’atenen alumnes de les escoles de primària de la ciutat. A proposta
dels propis centres, s’ofereix als infants un espai on poden rebre
d’una forma gairebé personalitzada, suport en les tasques de l’escola.

Èxit Escolar
L’increment de l’èxit escolar, a través d’acvitats d’acompanyament
educau (suport escolar d’infants i joves, acvitats de lleure, educació
en valors, etc.), de promoció de la salut (berenars, treball d’hàbits i
habilitats) i de la intervenció amb les famílies i l’entorn.

Aula Oberta Adults
Acompanyament a les persones amb diﬁcultats d’accés i manteniment al mercat laboral, en la realització de currículum, recerca de feina per internet, preparació d’entrevistes i alfabetzació.

