
PROJECTE UBUNTU
- ESCOLA L’ARENAL DE LLEVANT -



Associació in via

Som una entitat social que treballa en la prevenció i
per a l’eradicació de les condicions de desigualtat que
generen violència i discriminació, des de l’atenció i
acompanyament integral a dones, infància, jovent,
famílies i col·lectius vulnerabilitzats.

Estem ubicades al barri del Poblenou de Barcelona.
Carrer Amistat, número 15

I ens podeu contactar a partir del telèfon
93.215.56.26
o al correu electrònic invia@invia.cat



SERVEI D’ATENCIÓ A FAMÍLIES I
INFÀNCIA

(SAFI)
REFORÇ EDUCATIU

ESPAI APRENDRE
UBUNTU

ATENCIÓ FAMILIAR
ESPAI FAMÍLIES
Proinfància                 ESPAI PSICOLOGIA
Endavant
SOMIA                         ESPAI MEDIACIÓ
Mediació



QUÈ ÉS EL PROJECTE UBUNTU?

El projecte UBUNTU va néixer amb la voluntat de prevenir el fracàs i
l'abandonament del sistema escolar de l'alumnat d’origen migrant,
promovent la tolerància i la no violència, així com prevenint la violència
de gènere.

Es pretén acompanyar l'alumnat des de les seves necessitats i patrons
culturals i orientar les seves famílies per tal de promoure la integració a la
societat d'acollida i el suport en l'acompanyament escolar als seus fills i
filles.



QUÈ ÉS EL PROJECTE UBUNTU?

Volem ampliar el perfil de l’alumnat i donar servei a aquells alumnes i
famílies que el centre educatiu consideri prioritari. Sempre prioritzant el
criteri de risc d’exclusió social.

Entenem aquest treball des d’una perspectiva de gènere, multicultural i
sistèmica, amb una visió garantista de drets, per tal de contribuir a la
reparació de vulneracions prèvies i presents que puguin impactar
negativament en el desenvolupament d’infants i adolescents



QUÈ ÉS EL PROJECTE UBUNTU?

Els i les nostres professionals tenen una àmplia experiència en atendre
alumnat en situació de risc d’exclusió social i la major part de les famílies i
centres educatius els valoren de manera molt favorable. Son entusiastes,
professionals i creatius, qualitats que vinculen positivament amb l’alumnat

Aquest projecte, tal i com el coneixem fins ara, s’ha desenvolupat en els
darrers 3 cursos escolars a l’escola L’Arenal de Llevant, tenint sempre llista
d’espera d’alumnes



ÈXITS DEL PROJECTE UBUNTU

✔ Prevenció de l’absentisme escolar

✔ Treball per a la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat

✔ Millora dels hàbits d’estudi, implicació i resultats acadèmics en els
participants

✔ Promoció de les relacions positives entre alumnes i la convivència al
centre educatiu

✔ Visió comunitària i transversal entre Escola-Alumnes-UBUNTU

✔ Possibilitat de derivar a les famílies i alumnes a altres espais de
l’Associació in via (teràpia familiar, orientació a pares i mares, inserció
laboral...)



UBUNTU a l’escola L’Arenal de
Llevant



PRESSUPOST ARENAL DE LLEVANT 

Responsable 16 0,5 hora setmanal * 32 setmanes 404,17 

Coordinació 32 1 hora setmanal * 32 setmanes 626,44 

Tècnic 160 5 hores setmanals * 32 setmanes 2638,15 
  

Materials 300 
  

Altres despeses de gestió 675,36 
   

4644,12 

 

 

El projecte es realitzaria durant 32 setmanes, de Gener a Juny dins de l’escola, al Juliol i al 

Setembre a les nostres instal·lacions, perquè l’alumnat pugui tenir un seguiment durant els 

mesos d’estiu.  

Actualment estem fent dos hores setmanals, però la idea és poder fer 3 hores setmanals 

d’atenció directa i una hora setmanal de seguiment amb les famílies.  




