
                                      
 
 
 

 

Nota de premsa 

 
 

La iniciativa s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el club de 
futbol i l’entitat financera 

 
 

La Fundació FC Barcelona i l’Obra Social 
”la Caixa” presenten el programa Barçakids 

per fomentar l’educació en valors  
 
 

• La iniciativa té com a objectiu fomentar i consolidar el sistema 

de valors dels escolars d’entre 6 i 12 anys a través dels 

principis pedagògics de l’esport i el joc, així com de la 

participació activa i inclusiva, tot contribuint a la construcció 

d’una societat més justa i solidària.  

 

• Mitjançant tant activitats presencials com virtuals, amb 

l’esport com a eix motivacional, es busca promoure entre els 

infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits i actituds que 

generin canvis que els ajudin a créixer a nivell personal i 

col·lectiu. 

 

• Barçakids desenvolupa diversos mòduls didàctics entorn de 

cinc valors: respecte, esforç, ambició, treball en equip i 

humilitat.   
 

 

Barcelona, 31 d’octubre de 2012. – El president del FC Barcelona, Sandro 

Rosell, i la directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”, Elisa Durán, 

han presentat avui a l’Escola Brasil de Barcelona el programa BarçaKids. La 

iniciativa té com a objectiu fonamental transmetre valors als infants mitjançant 

l’esport perquè els integrin en la seva vida quotidiana i afavorir, així, el seu 

creixement personal.  

 

Dirigit a escolars de 6 a 12 anys, Barçakids inclou tant activitats presencials 

com virtuals amb l’esport com a eix motivacional i busca promoure entre els 

infants l’anàlisi i el coneixement d’hàbits i actituds que generin canvis que els 



ajudin a créixer a nivell personal i col·lectiu, tot contribuint a la construcció 

d’una societat més justa i solidària. 

 

El projecte presencial es duu a terme a l’escola al llarg de tres dies. Aquesta 

estada permet que diàriament dos grups puguin realitzar una unitat didàctica. 

El portal web educatiu pretén donar continuïtat al programa presencial en un 

entorn virtual, tot proporcionant recursos lúdics i didàctics per a la comunitat 

educativa (ja siguin els mestres, educadors, pares o infants). 

 

Barçakids desenvolupa diversos mòduls didàctics entorn de cinc valors: 

respecte, esforç, ambició, treball en equip i humilitat.   

 

 

Sensibilitat amb els problemes locals 

 

Aquest projecte sorgeix de la sensibilitat de la Fundació FC Barcelona i l’Obra 

Social “la Caixa” amb els problemes que toquen més de prop la societat 

catalana. El desenvolupament de la infància i adolescència a través de l’esport 

és un dels seus focus d’actuació. 

 

Barçakids s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Fundació FC 

Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” amb la finalitat de fomentar la pràctica de 

l’activitat esportiva com a eina d’inclusió social. El conveni, al qual l’entitat 

financera destina 500.000 euros, abasta diversos tipus d’accions educatives, 

lúdiques i  divulgatives.  

 

Aquest acord, que es va signar l’any 2009, parteix del convenciment que la 

pràctica de l’esport no només afavoreix el desenvolupament de les capacitats 

motrius i la bona salut física de nens i joves, sinó també que aquesta esdevé 

una petita escola de vida, en la qual s’aprèn com funciona el món i els seus 

valors.  

 

 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

 

 


