
 

 

Nota de premsa 

 
 

L’Obra Social ”la Caixa” facilita reforç 
educatiu a més de 36.000 infants en risc 

d’exclusió durant el curs 2015-2016 
 
 

• La iniciativa s’emmarca dins de CaixaProinfància, el programa d’atenció 

a famílies amb infants de 0 a 16 anys en situació de vulnerabilitat. 

 

• Una de les línies principals de treball del programa és garantir la 

promoció socioeducativa dels menors, des del moment que es concep 

l’educació com un motor de progrés individual i col·lectiu.  

 

• Aquest any, CaixaProinfància també ha reforçat les seves accions per a 

la tornada a l’escola amb el lliurament d’un kit bàsic de material escolar 

a infants atesos pel programa a les principals ciutats espanyoles. 
 

• «L’atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les prioritats 

de l’Obra Social. Volem contribuir a oferir-los un futur més 

esperançador, i l’educació és, sense cap dubte, una de les millors eines 

per aconseguir-ho», explica Isidre Fainé, president de la Fundació 

Bancària ”la Caixa”. 
 
 

Madrid, setembre de 2015. L’Obra Social ”la Caixa” facilitarà reforç educatiu a més de 

36.000 infants en situació de vulnerabilitat en el marc del programa CaixaProinfància, 

dirigit a llars amb menors en risc o situació d’exclusió.  

 

Aquestes prestacions, disponibles durant tot el curs, tenen com a objectiu principal 

afavorir l’escolarització normalitzada i augmentar el compromís i la implicació dels 

pares en l’educació dels seus fills. Les ajudes inclouen diferents modalitats de reforç 

escolar i estudi assistit, suport psicomotor, atenció logopèdica i equipament escolar. 

 

A més, aquest any CaixaProinfància també ha reforçat les seves accions per a la 

tornada a l’escola amb el lliurament d’un kit bàsic de material escolar a infants de 3 a 

16 anys atesos pel programa a les principals ciutats espanyoles. Els kits, que inclouen 

una motxilla escolar, llibreta, estoig, bolígraf i un joc de regles, són distribuïts per les 



entitats socials encarregades de desenvolupar CaixaProinfància a diferents ciutats 

espanyoles. En total, s’han facilitat més de 36.000 d’aquests kits.  

 

CaixaProinfància treballa amb la premissa que les condicions de l’entorn, com la salut, 

l’organització familiar i la xarxa social, influeixen directament en els processos 

d’aprenentatge i en l’escolarització, de manera que els infants i adolescents que viuen 

en contextos fràgils tenen més dificultats per assolir l’èxit escolar.  

 

«L’atenció a la infància amb menys oportunitats és una de les prioritats de l’Obra 

Social. Volem contribuir a oferir-los un futur més esperançador, i l’educació és, sense 

cap dubte, una de les millors eines per aconseguir-ho», explica Isidre Fainé, president 

de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

Mitjançant aquest reforç educatiu, es pretén desenvolupar les competències bàsiques 

de cada participant, millorar els seus hàbits d’estudi, promoure la seva autonomia en 

l’aprenentatge, incrementar les seves expectatives davant la possibilitat d’èxit i 

impulsar els seus resultats acadèmics i el rendiment escolar. Amb tot això, també 

s’espera millorar l’autoestima de cada infant i adolescent, i enfortir els processos de 

socialització i inclusió social.  

 

 

Atenció integral 

 

CaixaProinfància vol trencar la línia de transmissió de la pobresa de pares a fills i 

afavorir el ple potencial i les capacitats dels menors. En el conjunt d’Espanya, l’Obra 

Social ”la Caixa” atén anualment més de 54.000 infants, cosa que es tradueix en una 

inversió de 50 milions d’euros per part de l’entitat financera.  

 

Aquest programa desenvolupa cinc grans línies de treball: reforç educatiu, educació 

no formal i temps lliure, suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial, i 

promoció de la salut. L’Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la 

renda familiar facilitant l’accés a diferents béns bàsics.  

 

 

Més informació (premsa): 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


