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FUNDACIÓ VINCLES

PROJECTE WET 
Primera setmana per a joves talents. Un dotzena de joves han participat durant 
una setmana al municipi de Viladrau per crear recursos didàctics a l’entorn de 
l’aigua per infants de 10 a 1 anys. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de; 
Nestlè Waters, i el Parc Natural del Montseny. Per aquest projecte s’ha rebut el 
premi “pedagogia social2021” que atorga el Col·legi Oficial de Pedagogia de 
Catalunya.
Participants: 2 tècnics, 3 formadors i 10 alumnes

www.fundaciovincles.cat

A LES ACTUACIONS/ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 
HI HAN PARTICIPAT /  IMPLICAT A:  

3.290  PERSONES
Tècnics :                                     34
Voluntaris:              18
Bene�ciaris directes:       3.290



FORMACIÓ en línia
S’ofereixen vint cursos reconeguts pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per a mestres d’educació infantil, primària i 
secundària. Aquest any s’han traduït cinc al castellà per als docents del 

territori MEC Ministerio d’Educación y Ciència.
Perfils professionals:

Metodologies amb enfocament globalitzat:
Educació visual i plàstica

Lectura i biblioteca escolar
Immersió i suport lingüístic

Atenció a la diversitat
Competència digital docent

Participants: 5 pers equip coordinació i 2.593 docents inscrits

EXPOSICIÓ “Montseny 40 anys 
de conservació i educació ambiental”

Exposició de la Diputació de Barcelona-Girona i el Zoo, realitzada l’any 
2019 en motiu del 40è aniversari de la creació de la 1a escola de natura de 
l’estat a Can Lleonart. És una exposició que ha acabat la seva itinerància 

a Can Casades (Santa Fe del Montseny). 
Participants: 2 pers. Contractades

VOLS PARTICIPAR?
Sortides matinals de tasques de voluntariat en col·laboració amb el 
Consorci del Parc Natural de Collserola i La Casa de l’Aigua de Trinitat 

Nova, a la Font Nova de Canyelles.
Participants: 1 tècnic i 10 col·laboradors / voluntariat

 

TALLERS DIDÀCTICS 
“PEDALEM PEL CLIMA” 
Una proposta de la Diputació de Barcelona de tallers de dues hores a catorze 
municipis de la província de Barcelona.
Participants: 2 educadors i 350 infants i joves

CONVENI MANCOMUNITAT LA PLANA 

FIRA DE LA CASTANYA  
S’ha participat amb aportacions a una reunió per repensar la Fira de La 
Castanya. Representació del conte “En Drau o com va arribar el castan-
yer a Catalunya” en el marc de la Fira. Guiatges i itineraris botànics.
Participants: 3 voluntaris. Assistents 152 persones

ALIANCES AMBIENTALS /TAULES DE DEBAT 
3r SECTOR AMBIENTAL

Amb col·laboració amb La Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de 
Barcelona s’ha portat a terme la 6a jornada amb el nom de AIGUA, 

COMUNITAT I 
SOSTENIBILITAT. 

Anna Àvila Doctora en biologia i membre del CREAF de la UAB
Alejandro Vilardebó. President de l’Ass. Aigua i Natura

Gerard Casacuberta. Ambientòleg i autor del treball Fonts de les 
Guilleries.

Marta Soler. Tècnica i cap pedagògic del Museu de les Aigües de 
Cornellà. AGBAR.

Participants: 2 tècnics, taula amb 5 experts i 12 assistents

APRENENTATGE SERVEI / 
SERVEI A LA COMUNITAT

Segon servei - Reducció de residus.- Amb la Mancomunitat La 
Plana s’han creat tres programes d’APS amb els centres educatius;. 
Donar una segona vida a les pilotes de tennis, recollida de roba i jogui-

nes i creació de jocs de fusta.
Prevenció d’incendis.- Amb la FADF’s, Federació d’Agrupacions 
Forestals d’Osona s’ha portat a terme la creació d’una proposta didàc-
tica dirigida als centres educatius de la comarca i la Universitat de Vic. 
Els estudiants poden escollir l’opció de realitzar el servei comunitari 

amb la Federació des del curs 2020/21.
De font en Font - Proposta de ciència ciutadana per l’apadrinament 

d’indrets fontinals com espais d’aprenentatge. www.defontenfont.cat
Participants: 3 tècnics 81 alumnes / docents

Conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de municipis 
La Plana, (serveis socials) per tal de que infants i joves 
puguin rebre ajuts econòmics per a casals d’estiu, colònies o 
camps de treball. Per aquest any excepcionalment i degut a 
l’emergència sanitària per la covid-19, s’han concedit beques 
a tots els inscrits i 110 infants de 3 a 12 anys han estat els 
beneficiaris dels casals d’estiu. S’ha realitzat al convent de 
les Gnes. Dominiques (nucli urbà).
Participants: 12 monitors/educadors i 125 infants

INGRESSOS  
TOTAL                                                                                 143.030,56 € 
  
VENDES  
Vendes (records aparador)                                                131,10 € 
SERVEIS I PROJECTES  
Formació cursos en línia                                                       125.717,45 € 
Altres projectes                                                                      10.802,10 € 
DONACIONS  
Donacions i premis per activitats                                         2.225,00 € 
SUBVENCIONS  
Projecte WET Joves talents                                                     4.155,01 €

TOTAL                                                                                121.524,62 €
 
Compra (material fungible i oficina)                                        3.924.24 €
SERVEIS PROFESSIONALS 
Cursos Formació online (gestió i professorat)                 89.658,50 €
Suport als altres projectes                                           17.426,18 €
Gestió, administració i informàtica                                3.813,96 €
DISSENY i PUBLICITAT 
Disseny gràfic, publicitat i rel. públiques                               1.318,28 €
BEQUES 
Ajuts casals i colònies (famílies)                                             8.834,70 €
Ajuts centres educatius                                                             473,00 €
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