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servei comunitari

SUBVENCIONS I AJUTS

El Servei Comunitari és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte,
on l’alumnat ofereix el seus coneixements i competències al servei
dels altres. És a dir, d'aquesta manera es promou el desenvolupament d'una ciutadania activa, implicada en la construcció d'una
ciutat més justa, solidària i sostenible.
Des de fa uns anys, centres educatius, entitats i Ajuntament, treballem en xarxa per tal de fer possible aquestes pràctiques.
A partir del curs 2020-2021,
aquesta activitat formarà part
del currículum de tots els centres d'educació secundària.
Creu Roja a Esplugues-St Just
Desvern ha redactat un article
explicant la seva experiència.

Ajuts a projectes d'iniciatives socials Obra Social La Caixa (Termini: 30/04)
XIV Premis Francesc Candel
(Termini: 15/06)

PROPERES FORMACIONS
Servei Comunitari
Xerrada informativa sobre servei comunitari
amb l’objectiu de preveure les actuacions
conjuntes pel proper curs escolar.
17/04 a les 18.30h (Servei Educatiu)
Comunicació 2.0
Taller pràctic sobre la gestió de la comunicació digital d'entitats i les xarxes socials.
8/05 a les 18 h (Biblioteca Pare Miquel)

CRIDES DE VOLUNTARIAT

Llegeix l'article de la Creu Roja a Esplugues

Punt de voluntariat i suport
associatiu
C/ d'Àngel Guimerà, 34
Dimecres de 10 a 12h
Dijous de 18 a 20h

PROPERES ACTIVITATS
23/04 Diada de Sant Jordi,
d'11 a 20h (Pl. Santa Magdalena)
13/05 Fira d'entitats,
d'11 a 20h (Rambla del Carme)

ENTITAT DEL MES

Suport a la 8a Cursa Solidària Ciutat
d’Esplugues
Suport a les activitats de la Fundació
Asproseat PROA

RECURSOS
Com tramitar el “Certificat de delictes
de naturalesa sexual”?

ESBART VILA D'ESPLUGUES

L’Esbart Vila d’Esplugues és una entitat cultural, sense ànim de lucre, fundada
l’any 1985 a Esplugues de Llobregat que té per objectiu principal la recerca,
conservació i difusió de la dansa tradicional i de creació dels Països Catalans.
És una associació membre de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires de Catalunya
i de l’Obra del Ballet Popular.
Està formada per les seccions d’Infantils, Cos de Dansa i Grup de Pares (al
voltant d’unes 70 persones).
Llegeix l'entrevista complerta

WWW.ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

