
    

 

Nota de premsa 

 

, l’aposta educativa de l’Obra Social “la Caixa”  

 

Més de 860.000 alumnes espanyols han 

participat en les activitats d’  
durant el curs 2011-2012 

 
•  complementa l’educació formal de les escoles amb 

propostes i recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica i 

mediambiental. 

 

• El repte d’  ha estat arribar a tota la població escolar 

d’Espanya, amb l’objectiu que les noves generacions tinguin 

l’oportunitat d’accedir a una educació de qualitat basada en la reflexió 

social i els valors. 

 

•  està adreçat a alumnes de 3 a 18 anys, professors i 

associacions de mares i pares d’alumnes, i neix de l’experiència i el 

compromís que des de fa més de trenta-cinc anys ”la Caixa” té amb el 

món educatiu. 

 

• A www.educaixa.com es poden descobrir totes les activitats de la nova 

aposta de l’Obra Social ”la Caixa” amb un sol clic. 

 

Madrid, juliol de 2012.- Un total de 860.142 alumnes espanyols s’han 

beneficiat d’ , l’aposta educativa de l’Obra Social “la Caixa”, durant el 

curs escolar 2011-2012.  

 

 engloba recursos pedagògics innovadors, pràctics i d’accés fàcil, 

amb propostes educatives pensades per reforçar els valors, el compromís 

social i el treball en grup. 

 

En el marc d’  es proposa el desenvolupament d’activitats dins i fora 

de l’aula. 

 

Un total de 90.150 alumnes espanyols han treballat amb el KitCaixa Valors, 

que s’organitza en tres kits amb materials fàcils d’utilitzar, polivalents i atractius, 

que es poden utilitzar de manera indepedent.  

 



    

 

 

L’objectiu del KitCaixa Valors es reforçar des de l’escola els valors ètics i de 

convivència. 

 

3.179 alumnes espanyols i els seus professors d’ESO, cicles formatius i 

batxillerat han utilizat en aquest curs 2011-2012 www.CaixaEscena.org, una 

assessoria en línia sobre activitat teatral. 

 

Un total de 78.312 escolars han assistit als concerts dirigits a alumnes des 

de 2on d’educació infantil fins a l’ESO amb l’objectiu d’acostar als escolars a 

músiques de diferents èpoques, estils i procedències. 

 

Al Planeta Mòbil, una cúpula inflable amb capacitat per a unes 20 persones, 

de 5 metres de diàmetre i altura, en la que han participat 140.157 alumnes 

espanyols dels últims cursos de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de 

grau mitjà i professors. El Planeta Mòbil pretén apropar als  alumnes el món 

de l’astronomia i la biologia. 

 

85.770 alumnes de tota Espanya han visitat exposicions itinerants que 

apropen l’art, la ciència i la cultura a tots els públics. 

 

    va néixer el 2011 amb l’objetiu de donar un pas més i amb la 

vocació d’arribar a tots els escolars espanyols, oferint-los l’oportunitat d’accedir 

a una educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors.    

 

Sota aquesta premissa, el nou projecte inclou materials didàctics que serveixen 

com a complement de les tasques que els professors i els alumnes 

desenvolupen a classe. 

 

D’aquesta manera,        complementa l’educació formal de les escoles 

amb propostes i recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica i 

mediambiental. 

 

El projecte, adreçat a alumnes de 3 a 18 anys, professors i associacions de 

mares i pares d’alumnes, neix de l’experiència i el compromís que des de fa 

més de trenta-cinc anys ”la Caixa” té amb el món educatiu.. 

 

A www.educaixa.com es poden descobrir totes les activitats de la nova aposta 

de l’Obra Social ”la Caixa” amb un sol clic. 

 

 

 

 

 



    

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Mireia Guardiola: Tel. 690 883 741 i mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


