
 

 

Nota de premsa 

 

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

 

 

Més de 1.130.000 alumnes espanyols 
van participar en les activitats  

d’  durant l’any 2012 
 

•  complementa l’educació formal de les escoles amb 

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

mediambiental i educació financera.  

 

• L’any 2012 el projecte  va arribar a 1.130.220 persones, un 

27% més que l’any anterior, i segueix l’objectiu que les noves 

generacions tinguin l’oportunitat d’accedir a una educació de qualitat 

basada en la reflexió social i els valors. 

 

• La gran aposta d’  és l’aplicació de les noves tecnologies per 

tal de promoure la participació i la col·laboració de tota la comunitat 

educativa i aconseguir la màxima notorietat, interacció i eficiència a la 

seva proposta pedagògica. Com a resultat, l’any passat 252.177 

persones van accedir a l’oferta de continguts online recopilats al portal 

www.eduCaixa.com. 

 

• Les exposicions itinerants i els Centres propis de l’Obra Social “la 

Caixa” també dissenyen una part important de les propostes i 

activitats d’  adaptades a les necessitats educatives de cada 

territori. Els centres socio  culturals CaixaForum d’arreu d’Espanya 

van rebre 137.000 escolars, i 247.322 van visitar els centres 

CosmoCaixa, dedicats a la divulgació científica. 

 

•  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. 

 

 

 

 



 

 

 

Barcelona, 11 de març de 2013.- L’any 2012 un total de 1.130.220 alumnes 

espanyols van participar d’ , una xifra que correspon al 16% de la 

població escolar de tot Espanya.  

 

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

amb propostes educatives pensades per despertar vocacions emprenedores; 

potenciar vocacions científiques; difondre l’art i la cultura, així com promoure el 

creixement personal, fomentant els hàbits saludables, l’educació en valors i la 

sensibilització social.  

 

Recursos online i recursos físics pensats per a la comunitat educativa 

 

Un dels trets essencials de l’oferta   és la seva plataforma de 

continguts online, adreçada a la comunitat educativa de l’Estat espanyol. A 

través del portal www.eduCaixa.com, amb un sol clic, els professors poden 

registrar-se a la web i descarregar múltiples recursos i materials didàctics que 

podran compartir i comentar amb els seus contactes i companys de professió. 

L’any passat 252.177 alumnes i docents espanyols van accedir als 

continguts online. 

 

En el marc d’  es proposa també el desenvolupament de recursos 

físics. Són, per una banda, els KitCaixa Valors, KitCaixa Economia, KitCaixa 

Una petita mirada al món i la novetat més recent, el KitCaixa Joves 

Emprenedors. Tots quatre disposen de materials fàcils d’utilitzar, polivalents i 

atractius. Pel que fa al KitCaixa Valors, el qual impulsa el treball de valors 

ètics i el compromís social, van treballar-hi 93.113 alumnes espanyols.  

 

D’altra banda, dins dels recursos físics també es disposa del Planeta mòbil 

una cúpula inflable amb capacitat per a unes 20 persones, de 5 metres de 

diàmetre i altura. Aquesta activitat pretén que els alumnes s’apropin al món de 

l’astronomia i la biologia. L’any passat van participar-hi 125.659 escolars 

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

grau mitjà i professors. 

 

Encontres, concerts i exposicions itinerants 

 

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

batxillerat van formar part dels Encontres teatrals que ofereix CaixaEscena, el 

projecte d’   que impulsa el teatre com a una metàfora educativa  

 

 

 

 



 

 

 

que permet incidir en les persones i cohesionar el treball en grup per afavorir el 

desenvolupament cultural. L’objectiu final d’aquest innovador procés artístic és  

estimular la creativitat i els talents d’alumnes i professors per contribuir 

en la millora del benestar personal i col·lectiu.  

 

Un total de 96.289 escolars van presenciar els 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. 

 

A les exposicions itinerants que apropen l’art, la ciència i la cultura a tots els 

públics, van assistir-hi 111.844 alumnes de tot Espanya. 

 

 

Un món d’activitats educatives 

 

 va néixer el 2011 amb l’objectiu 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” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.es 

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

 


