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Aixecant la mà
per la vulnerabilitat
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Recursos educatius

pretén lluitar contra l’estigma de les persones que es troben
en risc d’exclusió a través d’un projecte compartit entre Sant Joan de Déu
i les escoles. Un programa educatiu que té com a objectiu fomentar la cultura de la implicació social i la solidaritat i incrementar la consciència dels
joves envers diversos col·lectius vulnerables:

Sense llar
Infància

Salut mental
Discapacitat

Migracions i refugi

Gent gran i dependència
Prevenció addiccions

Final de vida

Treballant les
competències bàsiques
Social i ciutadana
Conviure amb persones vulnerables ens apropa a realitats sovint estigmatitzades, detectar necessitats socials i resoldre-les amb actitud constructiva.
Aprendre a aprendre
El contacte amb l’exclusió obliga a fer-nos preguntes i donar-hi resposta a
través de projectes que fomenten l’habilitat d’obtenir informació i transformar-la en coneixement propi.
Autonomia i iniciativa
Concretar un projecte solidari suposa transformar les idees en accions desenvolupant la creativitat, la perseverança, la capacitat d’escollir, calcular
riscos i afrontar problemes.
COMITÈ PEDAGÒGIC_ El programa Escola Amiga compta amb un
comitè pedagògic format per persones vinculades al sector educatiu i
social i l’assessorament del Grup de Recerca en Educació Moral de la
Universitat de Barcelona (GREM).

Centres assistencials i educatius
treballen conjuntament per detectar
una necessitat social i convertir-la
en projectes de mobilització liderats
per l’alumnat utilitzant la metodologia d’Aprenentatge Servei (APS).

Professionals, voluntaris i usuaris
dels centres assistencials de Sant
Joan de Déu comparteixen la seva
experiència amb els joves per trencar tòpics i reduir l’estigma dels
col·lectius més vulnerables.

Projectes
L’alumnat passa a l’acció

Xerrades
Històries de vida a l’aula

Material pedagògic
Connectats a la realitat
La web batecs-sjd.org ofereix a la
comunitat educativa un recurs per
treballar en valors. Vídeos en primera persona i de curta durada que es
complementen amb propostes d’activitats a l’aula i altres materials per
aprofundir en les diferents cares de
l’exclusió social.

Núria Martínez (Coordinadora Eix Solidaritat)
Tel. 674 37 85 72 I nuria.martinez@sjd-lleida.org
@solidaridadSJD

Final de vida
Migracions i refugi
Prevenció addiccions

Com formar part de

Discapacitat
Infància

solidaritat.santjoandedeu.org

Gent gran i dependència
Salut mental
Sense llar
programa

transformant
la societat
des de l’aula

Junts fem
solidaritat.santjoandedeu.org
Sense llar
BARCELONA SJD Serveis Socials Barcelona
MÚRCIA Fundación Jesús Abandonado
VALÈNCIA SJD Serveis Socials València
MALLORCA Fundació SJD Mallorca
LLEIDA SJD Terres de Lleida

Salut mental
BARCELONA Parc Sanitari (Sant Boi de Llobregat)
LLEIDA SJD Terres de Lleida

Gent gran i dependència

#apr

en

#emocionat

BARCELONA Serveis Sociosanitaris (Esplugues)
SARAGOSSA Hospital SJD Zaragoza
MALLORCA Hospital SJD (Palma)
MADRID Fundación Instituto San José

Infància
BARCELONA Hospital SJD

Discapacitat
MADRID Fundación Instituto San José
LLEIDA SJD Terres de Lleida

Prevenció addiccions

rteix
a
p
#com

BARCELONA Unitat Terapèutica - Els Til·lers (Mollet)

balla

Migracions i refugi
BARCELONA Fundació Privada Bayt al-Thaqafa
LLEIDA SJD Terres de Lleida
MANRESA Fundació Germà Tomàs Canet

#plantalla

vors

Final de vida
PAMPLONA Hospital SJD Pamplona

#mobilitzat

ea

#cr
El llistat de temes fa referència únicament a l’oferta de xerrades que estan oferint actualment els centres de SJD que participen del programa #educaSJD,
aquesta oferta pot patir variacions ja que els centres compten amb un servei assistencial més ampli que el aquí hi ha expressat.
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