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Logotips
Comparteix-ho en xarxes socials
Fes-ho visible al teu web o blog
Recursos per a notes de premsa
Signatura de correu electrònic
Materials per imprimir
Banc d’imatges

Logotips
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Versions de logotips
Tots els materials i suports del programa s’han
de signar amb els logotips de la Fundació
”la Caixa” i CaixaProinfància. Estan disponibles
en català i en castellà, també en les dues
versions monocromàtiques.

DESCARREGA’LS AQUÍ

No canviïs els colors ni les proporcions
i fes-los servir sempre en la versió que
ofereixi més bona lectura.

Comparteix-ho
en xarxes socials
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Compartir un post
genèric del programa
A la Fundació ”la Caixa” us demanem col·laboració
perquè esmenteu els nostres perfils socials i feu
servir l’etiqueta corporativa amb la finalitat de
donar més difusió a totes les activitats que es
fan amb la vostra entitat.

Textos. Pots fer servir el text genèric
sobre el programa que deixem a la
teva disposició o pots redactar un
text propi.

En el programa #CaixaProinfància de la @FundaciolaCaixaCAT
donem suport a les famílies impulsant l’educació dels menors.
Perquè creiem fermament que fomentar-ne el talent és aplanar
el camí perquè triïn lliurement el futur que vulguin.
@Latevamenció

MENCIONS
Facebook. Inclou menció a @FundacionlaCaixa.
Ús de l’etiqueta #CaixaProinfància.
Twitter. Inclou menció a @FundlaCaixaCAT.
Ús de l’etiqueta #CaixaProinfància.
Fes RT de tuits sobre CaixaProinfància d’altres
entitats o de la Fundació ”la Caixa”.
Instagram. Inclou menció a @FundlaCaixa.
Ús de l’etiqueta #CaixaProinfància.
També et recomanem etiquetar altres entitats
o agents del tercer sector que col·laborin amb
tu en el programa.

Imatges. Deixem a disposició una
bateria de posts, però t’animem a
compartir també imatges pròpies.
Pots fer fotos de les activitats que
dugueu a terme, però recorda demanar permisos d’imatge a les persones
que es puguin reconèixer a la foto.

DESCARREGA’LS AQUÍ

Donar suport
a la seva
educació
és donar
suport als
seus somnis
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Genera un post propi per
comunicar activitats o actes
Posem a la teva disposició fons de colors amb
el logotip perquè puguis crear publicacions
personalitzades.

Textos. Aprofita-ho per comunicar
alguna activitat del centre o per
anunciar algun acte que organitzis.

Lorem ipsum dolor sit amet, @FundaciolaCaixaCAT consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
#CaixaProinfància #FundacionAdsis

FONS
Trobaràs una col·lecció de fons de color. Fes-los servir
per donar coherència a les publicacions i mantenir-les
alineades amb la resta de comunicacions del programa.

(la teva foto, aquí)

EL TEU LOGOTIP
Afegeix-hi el logotip de la teva entitat en monocrom
blanc, o en negre si tries un fons clar.

DESCARREGA’LS AQUÍ
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Et facilitem stories per publicar
a Instagram o Facebook

Fundación Adsis 4h

Imatges. Deixem a la teva disposició
un parell de stories estàtiques.

ETIQUETES
@FundlaCaixa
#CaixaProinfància
#FundacionAdsis

Donar suport
a la seva educació
és donar suport
als seus somnis
Enviar mensaje

DESCARREGA-LES AQUÍ

Afegeix-hi etiquetes:
@FundlaCaixa i les d’altres entitats
que col·laborin en l’activitat.
Fes servir l’etiqueta #CaixaProinfància.

Fes-ho visible
al web o blog
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Bàners
T’oferim una col·lecció de bàners en els formats
més habituals perquè puguis fer difusió del
programa al teu web o blog.

Bàners
Trobaràs els formats següents:
700×150 px
300×250 px
300×600 px

Donar suport
a la seva educació
és donar suport
als seus somnis

DESCARREGA’LS AQUÍ

Recursos per
a notes de premsa
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Plantilla per a notes
de premsa
Posem a la teva disposició una plantilla de Word
dissenyada amb els logotips i estils del programa
CaixaProinfància per facilitar-te el format de les
notes de premsa relacionades amb el programa.

Encapçalament amb el logotip de la
teva entitat i els logotips de la Fundació
”la Caixa” i CaixaProinfància.

Bàner de tancament amb la imatge
del programa.

DESCARREGA-LA AQUÍ

Signatura de
correu electrònic
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La divulgació
del dia a dia
Una eina de difusió molt efectiva i senzilla
de fer servir és la signatura de correu electrònic.
Només l’has de configurar al teu programa de
correu copiant i enganxant la imatge del Word
que et facilitem.

Itxaso Bilbao
Àrea Infància, Família i Atenció Primària
–
944 757 643 / 617 966 377
www.elkarbanatuz.org

Donar suport
a l’educació
és donar suport
als somnis

DESCARREGA-LES AQUÍ

Signatura de correu electrònic.
Deixem a la teva disposició dues
signatures de correu electrònic
diferents perquè triïs la que
t’agradi més.
Si ja fas servir una signatura de correu
electrònic de la teva entitat, la pots
afegir a sota.

Materials
per imprimir
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Pòster
Des de la Fundació ”la Caixa” fem arribar
un pòster a totes les entitats col·laboradores.
Per si per algun motiu en vols imprimir algun
exemplar extra, et deixem l’arxiu preparat per
a impremta.

Donar suport
a la seva educació
és donar suport
als seus somnis

D_Bloques_Proinfancia_CAT.indd 22

DESCARREGA’L AQUÍ

13/5/21 18:16

Fundació ”la Caixa” – CaixaProinfància

Díptic per a les famílies
El díptic per a famílies està pensat per facilitar
la comunicació entre l’entitat i els beneficiaris
del programa.
Per si per algun motiu en vols imprimir algun
exemplar extra, et deixem els arxius preparats
per a impremta.

CaixaProinfància és un programa
de la Fundació ”la Caixa” creat per
donar suport a les famílies en l’educació
dels infants i adolescents i impulsar la
igualtat d’oportunitats.

Com et podem ajudar?
El programa té presència en totes les comunitats
autònomes espanyoles i en cada una pots disposar
d’una entitat social de referència que t’acompanyarà
per indicar-te el servei més adequat. A continuació,
detallem el que li podem oferir a la família:

Un equip professional pot valorar el progrés educatiu
dels teus fills i aconsellar-te sobre com has d’actuar

DONAR-VOS
SUPORT EN
L’EDUCACIÓ

Els teus fills poden venir a fer els deures a un espai
tranquil i adequat per estudiar
Durant les hores d’estudi, estaran acompanyats per
educadors que els ajudaran a avançar en les tasques
que tinguin i els oferiran tècniques d’estudi
Poden participar en grups d’estudi del centre
Si els teus fills tenen algun problema per comunicar-se o expressar-se, els podem oferir el suport
d’especialistes en logopèdia o en psicomotricitat
Si calgués, un psicòleg n’avaluarà la situació
i t’orientarà sobre els passos que cal seguir

Donar suport
a la seva educació
és donar suport
als seus somnis

+60.000

INFANTS ATESOS
CADA ANY

Els teus fills podran aprendre sobre alimentació
saludable

AJUDAR-VOS
EN TEMES
DE SALUT

Podreu participar de manera individual o col·lectiva
en tallers de cura de nadons, d’atenció a víctimes de
violència o de comunicació i relacions intrafamiliars
Després de classe, els teus fills podran disposar d’un
espai per jugar i gaudir amb altres infants amb supervisió educativa, en un entorn tranquil i saludable

ACOMPANYAR-VOS
EN ELS MOMENTS
MÉS DIVERTITS

DESCARREGA’L AQUÍ

T’ajudarem a obtenir ulleres o al manteniment
dels audiòfons, quan els calguin

Quan no hi hagi classes, podran participar en campaments, centres oberts i colònies urbanes en què
podran passar-s’ho bé i aprendre juntament amb
altres nois i noies

DESCOBREIX
ON SOM
Escaneja aquest codi per saber
on som i les entitats col·laboradores
de cada centre:

O, si t’ho estimes més,
accedeix-hi des d’aquest enllaç:
bit.ly/3w5wSed

fundaciolacaixa.org

ENTITAT
COL·LABORADORA
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Fullet per a entitats
El fullet per a entitats ofereix una visió general
del programa CaixaProinfància.
Per si per algun motiu en vols imprimir algun
exemplar extra, et deixem els arxius preparats
per a impremta.

Col·laborem
per impulsar-ne
el talent

Donar suport
a la seva educació
és donar suport
als seus somnis

En el programa CaixaProinfància treballem
per a la promoció i el desenvolupament
integral de la infància en situació de pobresa
i vulnerabilitat social, atenent infants
d’entre 0 i 18 anys i les seves famílies,
amb la finalitat de trencar el cercle de la
pobresa que en entorns vulnerables es
transmet freqüentment de generació en
generació. CaixaProinfància és un programa
de promoció socioeducativa integral que
es desenvolupa, mitjançant estratègies
d’innovació social, en col·laboració
amb l’administració pública, centres
educatius i altres entitats. Perquè creiem
que només una resposta eficaç, eficient
i transformadora impulsada en xarxa pot
revertir aquesta situació.

La suma d’esforços i el compromís de tota
la societat són necessaris per trencar el
cercle de la pobresa.

Atenció de qualitat
als infants i les famílies
mitjançant:

Construcció de xarxes socioeducatives en l’àmbit
local o comunitari, de manera coordinada entre tots
els agents rellevants del territori: administracions
locals i autonòmiques, centres educatius, centres
de salut, xarxa d’entitats socials de CaixaProinfància,
universitats i altres agents del territori.

COORDINACIÓ EN
CLAU TERRITORIAL
Treball en xarxa
· Ajuntaments:
serveis socials
· Educació
· Salut
· Universitats
· Entitats socials

Catàleg de béns
i serveis de
CaixaProinfància
ONG

EDUCACIÓ

XARXA LOCAL
La col·laboració en una estructura de xarxa
afavoreix l’intercanvi de coneixement i es
tradueix en més eficiència del programa
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VALORACIÓ
DE LA SITUACIÓ
FAMILIAR
· Necessitats
i capacitats

PLA DE
TREBALL
· Objectius específics
de treball
· Corresponsabilitat
de les famílies
· Assignació de serveis
de la cartera
· Acompanyament
durant el procés

SEGUIMENT
I AVALUACIÓ
Observatori
permanent:
· Direcció científica del
grup PSITIC de la URL
i coordinació de la
xarxa d’universitats
vinculades

Model d’atenció integral i
sistemàtica que situa l’infant al
centre de l’acció, tenint-ne en
compte l’entorn familiar i social.
Mitjançant una coordinació
territorial en desenvolupament
constant i subjecta a una avaluació
continuada, tots els agents que
intervenen en un cas comparteixen
informació rellevant per optimitzar
l’atenció.
· Acompanyament i seguiment per
mitjà d’itineraris personalitzats

IMPACTE EN ELS INFANTS
· Millora del rendiment acadèmic
· Adquisició d’hàbits d’estudi
· Més autonomia i motivació
· Adquisició de competències bàsiques
· Millora del comportament i de les
relacions socials
· Desenvolupament de l’autoestima
· Millora de la comunicació i l’afecte
familiar
IMPACTE EN LA VIDA
DE LES FAMÍLIES
· Increment del suport
i les relacions socials
· Millora de les habilitats parentals
· Increment del benestar familiar
i empoderament
· Respir econòmic pels ajuts en béns
i serveis
· Integració en la dinàmica escolar
dels fills

IMPACTE EN LES ENTITATS
I PROFESSIONALS
· Creació d’un projecte comú
i compartit
· Millora en la qualitat de la
intervenció socioeducativa
· Optimització dels projectes
i recursos
· Anàlisi compartida de
les necessitats del territori
· Coordinació del treball social
amb les famílies
IMPACTE EN LA
VIDA DELS BARRIS
· Millora de la convivència
i de les relacions socials
· Construcció de xarxes comunitàries
entre entitats i altres agents
· Empoderament de les famílies pel
que fa a la inclusió a la comunitat

La col·laboració és el pilar sobre el
qual es basa aquest model de treball,
que estableix aliances i genera
sinergies entre tots els sectors
i organitzacions per donar resposta
a les necessitats i reptes socials
i educatius.
CaixaProinfància vol contribuir
a un model de societat més just
i equitatiu, en què tothom se
senti corresponsable del benestar
col·lectiu.

SANITAT

SERVEIS
SOCIALS

TEMPS
DE LLEURE
Centres oberts
Campaments
i activitats d’estiu

· Assegurar la qualitat
dels serveis socioeducatius
que es presten en xarxa
· Potenciar les sinergies
dels diferents actors
del territori

PROMOCIÓ
DE LA SALUT
Alimentació
i higiene infantil
Ulleres i audiòfons

· Catàleg de béns i serveis impartits
per entitats socials especialitzades
amb uns estàndards de qualitat
òptims (perfil professional, durada,
etc.)

DESCOBREIX
ON SOM
Escaneja aquest codi per saber
on som i les entitats col·laboradores
de cada centre:

O, si t’ho estimes més,
accedeix-hi des d’aquest enllaç:
bit.ly/3w5wSed

+36.000

fundaciolacaixa.org

FAMÍLIES ATESES
CADA ANY

+60.000
INFANTS ATESOS
CADA ANY

+400

ENTITATS
COL·LABORADORES

+170

ZONES
D’INTERVENCIÓ

+120
MUNICIPIS

SUPORT
EDUCATIU
FAMILIAR
Centre maternoinfantil
Tallers educatius
familiars
Tallers d’atenció integral
a mares i menors
exposats a violència

PER
ACONSEGUIR:
· Coordinar i optimitzar
l’acompanyament de
cada família

REFORÇ
EDUCATIU
Grups d’estudi assistit
Reforç individual
Aula oberta
Atenció logopèdica
Atenció psicomotora
Equipament escolar
ATENCIÓ
PSICOTERAPÈUTICA
PERSONAL
I FAMILIAR
Atenció psicosocial
personalitzada
Atenció terapèutica
amb famílies
Tallers terapèutics
grupals

XARXA D’ENTITATS
COL·LABORADORES

Suma d’esforços,
compromís
de tothom

Acció directa i
avaluació contínua,
claus del programa

DESCARREGA’L AQUÍ

Coordinació en
clau territorial:
treball en xarxa

CaixaProinfància,
així és com treballem

Creiem en
el seu futur

ENTITAT
COL·LABORADORA

Banc
d’imatges
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Fes servir les imatges disponibles
per documentar l’activitat
Per si busques una foto per il·lustrar una activitat
o per difondre d’alguna manera la feina de la teva
entitat, t’hem preparat una selecció amb fotos
del programa.

DESCARREGA MÉS IMATGES AQUÍ

