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           #TotsFemFalta 

 

 

 

Visió 

L’escola Corbella, una escola de nens, pares i mestres solidaris de veritat. 

Solidaritat és aquella ajuda mútua que compartim nens, pares i mestres des de 

l’empatia, des del sentiment de ser èssers humans tots, sense importar les 
diferències de cultura, gènere o procedència familiar; compartint afecte, comprensió 
i compassió (que no pena). 

   

 

Visió a curt termini 

- Que tots els nens de l'escola, independentment de la situació econòmica de la seva 
família, i gràcies a la col·laboració i implicació de les famílies del centre,  puguin 

assistir a les colònies escolars i excursions del seu curs.  

- Que la diversitat cultural dels alumnes sigui viscuda a les classes i al centre com 

una oportunitat d'enriquiment personal i acadèmic, des de l'empatia i la igualtat, tot 
aprofitant la situació per prendre consciència que tenim esteorotips i idees 
prefixades i qüestionar-nos-les. 

- Que s'introdueixin activitats a l'escola que afavoreixin l'intercanvi de cultures, i 

l'aprenentatge de la solidaritat i la convivència. 
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Missió 

 

La Comissió Solidària de l'Ampa Corbella neix amb la finalitat inicial d'organitzar 
accions per aconseguir els recursos necessaris per tal d'evitar que cap nen/a de 
l'escola deixi d'anar de colònies o excursions per un tema econòmic.                           
En un marc més general, vol treballar per la igualtat de condicions de totes les nenes 

i nens del centre, i estimular en ells i en les famílies la solidaritat. 

 

Juntament amb aquest objectiu fundacional, la comissió voldria:  

- Col·laborar amb l'escola per tal de sensibilitzar a nenes i nens, mares i pares i 
mestres sobre la diversitat cultural present a les aules i aprofitar l'enriquiment que 
aquest fet suposa per a tots.   

-       Promoure el valor de la solidaritat i contribuir a una societat més inclusiva i justa. 

 

 

Valors 

 

 Solidaritat vs. Caritat 

Solidaritat, aquella ajuda mútua que compartim nens, pares i mestres des de 

l’empatia, des del sentiment de ser èssers humans tots, sense importar les 
diferències de cultura, gènere o procedència familiar; compartint afecte, comprensió 
i compassió (que no pena). 

 

“Jo et dono, tu em dónes”  

vs.  

“Jo et dono per que sóc més que tu, tinc més que tu, sé més que tu o sóc més que tu” 

 

 



AmpaSolidària                                                                                                                                                      #TotsFemFalta 

 

 

Sensibilitat vs. Indiferència 

Sensibilitat, aquella actitud reactiva davant les injustícies, davant del patiment de 

l’altre. 

“M’importa”  

vs.  

“Ni me n’adono” 

 

 

Compassió vs. Pena 

Compassió, l’emoció d’implicació emocional que ens desperta el patiment de 

l’altre. 

 

“Comparteixo el dolor que sents”  

vs.  

“Sento pena per tu” 

 
 
 
 
 
 
 


