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1. La Nostra Entitat

Definició La Fundació Plataforma Educativa ofereix els seus serveis a les organitzacions socials, a les

organitzacions d’economia social de Plataforma Educativa, i a administracions públiques en els

següents àmbits:

 Investigació i recerca

 Innovació

 Posicionament

 Desenvolupament sostenible

A més, disposem de dos equips especialitzats en l’àrea internacional i en comunicació social

que donen suport a les accions en les diferents línies estratègiques.

Fundació Plataforma Educativa està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de

Catalunya amb el número 1790 i té els seus orígens a l’Associació Plataforma Educativa 3

Esses, creada el 28 de desembre de de 1994 per professionals de l’educació social.

Presència 

territorial

La seu de Fundació Plataforma Educativa està a Girona (C/ Garrotxa, 7) i compta amb

delegacions a Barcelona (C/ Salvador Espriu) i a Deltebre (Av. de la Pau, 178).

 Gestió d’Infraestructures

 Cooperació Internacional

 Inserció i itineraris laborals

Model 

organitzatiu

Presidència: 

Anna M. Suñer Damon

Vice-presidència: 

Gemma Boada Casals

Secretaria: 

Roger Casero Gumbau

Tresoreria: 

David Ruiz Álvarez

Vocalies: 

Mònica Canela Piqué

Jordi Pascual Pèlach

Pilar Bosch Bech

Glòria Fàbrega Cornellà

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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Model 

organitzatiu

Les facultats del patronat han estat delegades en les figures de la Direcció General i de la

persona apoderada i podran ésser exercides per ambdós de forma indistinta i solidària.

El 15 de setembre de 2005 el patronat va nomenar Director General al sr. Jordi Pascual i

Pèlach i al febrer de 2007, es va escollir Apoderada a la sra. Pilar Bosch i Bech.

Missió, 

visió i valors

Missió:

Transformar la societat per afavorir la millora de la qualitat de vida de les persones incidint en

la generació i l’intercanvi de coneixement, la innovació i el foment de la participació ciutadana,

crítica i activa.

Visió

Volem ser una organització d’economia social capaç de llegir la realitat social i de generar

accions i coneixement útil per a la transformació de la societat vers un escenari més just, que

afavoreixi la igualtat d’oportunitats i amb ciutadans més lliures, actius, crítics i feliços. La

nostra acció s’orienta en valors com:

 Excel·lència: Per a assolir resultats de qualitat i rigor per a les persones que atenem.

 Transformadora: Volem ser innovadors per a millorar i canviar el nostre entorn.

 Socialment responsable: Impulsant el progrés econòmic, social i ambiental del nostre entorn.

 Independent: Tenim una independència institucional plena.

 Compromesa: Amb assolir una Catalunya més lliure, justa, cohesionada i inclusiva. 

 Influent: en el disseny de les polítiques públiques i generant i transmetent coneixement.

 Innovadora: en la nostra manera de treballar i creant nous productes i serveis.

 Estratègica: establint aliances que generin valor afegit.

 Transparent: gestionant des d’una perspectiva del bé comú, amb transparència i rigor.

1. La Nostra Entitat

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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Participació

a xarxes

Xarxes locals

 Coordinadora d’ONG de las comarques de Girona – Membres actius

 Consell Municipal de Cooperació de la ciutat de Girona – Representants d’entitats

 Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) – hi participem

Xarxes a nivell català

 Entitats Catalanes de Acció Social (ECAS) –Vocalia internacional i d’Economia Social 

 PIMEC - membres

 Coordinadora Catalana de Fundacions

 ACACER - Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació

 ACIDH Associació Integració i desenvolupament Intel·ligència Límit - Vicepresidència

 COORD.ONG CEDRE - Membres de la junta

 VORAVIU Agrupació d’entitats pro persones amb intel·ligència límit – Membres de la junta

 Suport associatiu – Fundació Catalana de l’Esplai – Associacionisme Cat – FUNDESPLAI –

participem a l’assemblea

Xarxes espanyoles

 Membres de FICE España – Representants de presidència en temes Internacionales

 Plataforma Organizaciones Infancia (POI) – Participem a l'assemblea

Xarxes europees

 EASPD (European Association of Services Providers for persons with Disabilities) - Membres

 EUROCHILD - Participem

1. La Nostra Entitat

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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Qualitat  Fundació Plataforma Educativa va obtenir el certificat de

qualitat segons la Norma UNE-EN ISO:9001 l’any 2015 i des

d’aquest any, hem estat auditats amb èxit. Des de la Direcció

de la nostra entitat s’ha implantat un sistema de gestió de la

qualitat eficient i eficaç.

 ONLBG (Organització No Lucrativa Benchmarking Group) és

una metodologia innovadora que ens permet identificat,

mesurar, gestionar, avaluar i comunicar les contribucions, èxits

i impactes de les organitzacions a la comunitat.

 La nostra entitat ha implantat una sèrie de mesures

mediambientals que s’agrupen sota la iniciativa 4R’s: Reduir,

Reciclar, Reutilitzar i Repensar, a tots els serveis, programes i

productes que desenvolupa.

1. La Nostra Entitat

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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Privats  Fundacions Bancàries

 Empreses privades

2. Els nostres clients

Públics  Generalitat de Catalunya

o Departament de Medi Ambient i Habitatge

o Secretaria Infància i Adolescència

o Departament Empresa i Ocupació - SOC

 Diputació de Girona

 Ajuntament de Girona

 Ajuntament de Castellbisbal

 Fundació Tripartita

 FOCIR

 Plateforme Insertion

 BTG

 Caritas Bavaria

 Ministerio de Educación (Sepie)

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Els nostres serveis:

Serveis

FPE
La Fundació Plataforma Educativa ofereix serveis en les següents línies estratègiques a

organitzacions d’economia social, administracions públiques i a empreses privades:

1. Investigació i coneixement

2. Innovació

3. Participació

4. Desenvolupament sostenible

A. Acció internacional:

 Cooperació al desenvolupament

 Internacionalització

B. Inserció i itineraris laborals

5. Gestió d’Infraestructures

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Investigació i coneixement

1. Convocatòria i organització de la 5a edició dels Premis d’Acció Social i Innovació Maria

Figueras i Mercè Bañeras. En aquesta edició s’ha premiat al sr. Cristóbal Colón, fundador

de la cooperativa La Fageda en la categoria de coresponsabilitat ciutadana per la seva

tasca en l’àmbit de l’acció social; el projecte Invelon Biònics d’Invelon Technologies en la

categoria d’Innovació Social i el projecte Dóna Kolors: Teixint Futur de ‘El Lloc de la Dona’

en la categoria d’Emprenedoria Social.

2. Publicació 2017: “Mirant cap a Europa. Formant part de projectes Europeus” de Daniel

Fierro, un llibre que recull les experiències i participació de FPE en programes i projectes

europeus juntament amb entitats d’altres països.

3. Suport i supervisió en la redacció de nous models de serveis per a l’atenció comunitària en

els àmbits d’infància i adolescència tutelada i de persones amb discapacitat intel·lectual.

Investigació i 

coneixement

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte

http://premisacciosocial.plataformaeducativa.org/
http://www.plataformaeducativa.org/portal/fpe-mirantcapaeuropa/
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3. Serveis: Innovació

Fundació Plataforma Educativa disposa d’un equip de professionals transversal i

multidisciplinar que dedica un percentatge de la seva jornada a treballar en I+D, Innovació i

Desenvolupament. Aquest equip, format per coordinadors tècnics, dissenya i redacta nous

programes i projectes basats en les evidències de la pràctica educativa.

Liderat per Direcció General, aquesta línia vol ser un motor de creixement i sostenibilitat de la

fundació i, alhora, generadora de noves oportunitats basades en els criteris d’innovació social i

emprenedoria.

1. Creació d’un nou projecte de millora competencial per a la inserció laboral a través de la

innovació tecnològica en aliança amb ERAL grup.

2. Creació d’un projecte per a la implantació d’un sistema integral, intel·ligent i individualitzat

d‘atenció global i de gestió de serveis a l’entitat.

3. Participació en el grup de treball ONLBG per a la concreció d’un model d’avaluació de

l’impacte en les organitzacions d’economia social.

4. Revisió i ampliació del procediment d’innovació participativa

Innovació

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Posicionament de l’entitat

1. Vicepresidència de FICE España per a la defensa de les organitzacions que gestionen 

serveis per a la infància i l’adolescència en risc. 

2. Vicepresidència de Voraviu en pro de les persones amb intel·ligència límit.

3. Vocalia Internacional a ECAS per a la millora de la representativitat de les 

organitzacions a Europa.

4. Vocalia de cooperació a l’Ajuntament de Girona en representació de la Coordinadora 

d’ONG’s de Girona i de l’Alt Maresme.

5. Organitzadors dels Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras per a la 

promoció de la innovació i l’emprenedoria social.

6. Vicepresidència de FEDAIA federació d’entitats que treballen amb nens, joves i famílies 

en situació de risc d’exclusió social o desemparament. 

7. Tresoreria de la  Junta de FEPA Federació d’entitats que desenvolupen projectes 

d’atenció a joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys. 

Posicionament

i participació

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

Enfortiment 

d’estructures

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte

Aquest 2017, Fundació Plataforma Educativa

ha estat beneficiària de l’impuls econòmic

vingut de l’Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament.

Fundació Plataforma Educativa ha participat activament

en la Coordinadora d’ONG’s Solidàries de Girona i

comarques en diferents actes com la Campanya

Pobresa Zero, la campanya de commemoració dels

Drets Humans o la Jornada Anual sota la temàtica

“Antimilitarisme i Cultura de Pau”.

Aquest finançament, ha permès enfortir estructuralment l’entitat, garantint la sostenibilitat de

l’activitat habitual i alhora, ha permès crear noves solucions a través de projectes de caràcter

social que es planifiquen i s’executen en benefici de les persones més vulnerables, i així

poder participar de forma més activa en les xarxes catalanes, nacionals i internacionals.

Així mateix, ha participat en altres activitats com el Dia de la Violència contra la Dona i la Nit

del Voluntariat.

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici
http://www.solidaries.org/
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

1. Infància en risc: Prevenció de la malnutrició infantil – Guatemala

Aquest projecte pretén formar a pares i mares d’infants, menors de 5 anys residents al

Departament de Totonicapán, Guatemala. Se’ls forma en matèria de nutrició infantil,

lactància materna i higiene, a través de tallers formatius, participatius i dinàmics, impartits

per professionals de Guatemala expertes en nutrició i salut materna-infantil.

Es tracta de reforçar l’atenció que desenvolupa la Unitat de Malnutrició de l’Hospital

departamental de Totonicapán, augmentant els seus recursos humans i materials i

impartint tallers i jornades de formació adreçades a aquests col·lectius tant al propi

hospital com als municipis del departament (s’han realitzat un total de 8 tallers, un per

municipi d’incidència).

A més, d’aquesta tasca de sensibilització, es dóna suport en el seguiment de les famílies

ateses orientant i assessorant en la millora de l’alimentació de famílies i infants.

Aquest projecte està vigent des de l’any 2016, i ha atès un total de 619 famílies

d’escassos recursos i/o en situació de vulnerabilitat social.

El projecte és una iniciativa de Fundació Plataforma Educativa i la Fundació Utopia-BsF hi

juga un paper essencial, tant com a suport tècnic i de diagnòstic, com a l’avaluació i

execució.

Cooperació al 

desenvolupament

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

Directes: S’han atès un total de 389 famílies, entre els tallers realitzats a l’Hospital (177

famílies) i els tallers que s’han dut a terme als municipis que formen el departament de

Totonicapán (212 famílies),

Indirectes: 1300 persones aproximadament, entre família directa i comunitat,

Número de 

beneciaris/es

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte

Asociación ADJIKAContrapart

Hospital Nacional de Totonicapán, José Felipe Flores. Col·laboren

Ajuntament de Girona. Finança
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

2. Incuba FEZ Dones Maltractades i/o en risc d’exclusió – Marroc

Aquest 2017, s’ha realitzat la primera formació Incuba destinada exclusivament per a

dones en risc d’exclusió en el marc del projecte Incuba Fez. Es tracta d’un projecte per a

fomentar l’emprenedoria social i cooperativa juvenil a Fez (Marroc). La formació va

consistir en un conjunt de càpsules per a dotar d’apoderament competencial, emocional,

cognitiu i de xarxa social a les participants, preparant-les per a que poguessin realitzar

posteriorment el programa d’emprenedors/es Incuba Fez amb garanties.

Posteriorment, es va executar el projecte Incuba Fez Dones promovent la formació per a

generar oportunitats d’empleabilitat i desenvolupament personal per dones en risc

d’exclusió i facilitant el mòduls específics per a l’emprenedoria. La 4a edició del projecte

Incuba ha estat assumida totalment per la Prefectura de Fez, integrant-la com a política

pública en la seva estratègia de desenvolupament social i econòmic regional.

El projecte és una iniciativa de Fundació Plataforma Educativa i la Fundació Utopia-BsF

que actualment juguen un paper essencial, tant com a suport tècnic i de diagnòstic, com

en l’avaluació i execució dels projectes.

Cooperació al 

desenvolupament

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

Directes: 44 dones

Indirectes: 400 familiars de les dones participants que han millorat les condicions de vida

Número de 

beneciàries

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte

Associació Moultaka pel desenvolupament de jovesContrapart

Govern Prefectura regió de Fès, Centro Batha per a l’autonomització de dones víctimes de la 

violència de gènere (Marroc),  Ajuntament de Girona,  Universitat de Fez, Universitat de 

Girona.

Col·laboren

Ajuntament de Castellbisbal i l’Associació Minyons EscoltesFinança
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

3. Incuba Fez – Formació en emprenedoria de joves– Marroc

Es tracta d’un projecte formatiu, gratuït, en matèria d’ocupació i emprenedoria dirigit a

joves marroquins majors d’edat (especialment dones) d’escassos recursos econòmics que

resideixin a Fes i que tinguin una idea emprenedora. Per aquesta raó, i per les que

s’expliquen a continuació, es considera Incuba Fez, un projecte de gran rellevància pel

desenvolupament econòmic i humà del Marroc.

Els joves que finalitzen amb èxit les 400 hores de formació assoleixen els coneixements i

eines necessaris per posar en marxa la seva idea emprenedoria. Així doncs, els joves

aturats i sense recursos econòmics per endegar la seva empresa troben a Incuba una

bona oportunitat per millorar les seves condicions laborals i la seva qualitat de vida.

Aquest projecte s’inicià l’any 2012 com una iniciativa de Fundació Plataforma Educativa i

després de 5 anys d’implementació i col·laboració amb les autoritats i administracions de

la ciutat de Fez, i amb els bons resultats obtinguts, la prefectura de Fez ha decidit

apropiar-se d’aquest projecte convertint-lo en una línia pròpia de desenvolupament social,

econòmic i de lluita contra la pobresa, essent un element clau per evitar les migracions

forçades per raons econòmiques.

Cooperació al 

desenvolupament

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Cooperació al desenvolupament

Directes: 196 persones

Empreses incubades: 69 empreses (algunes d’elles finançades amb polítiques públiques)

Número de 

beneciàries

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte

Associació Moultaka pel desenvolupament de jovesContrapart

Govern Prefectura regió de Fès, Ajuntament de Girona, Universitat de Fez, Universitat de 

Girona
Col·laboren

Obra Social ‘La Caixa’ i Diputació de BarcelonaFinança
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3. Serveis: Internacionalització

1. Projecte visita intercanvi de professionals de l’àmbit residencial (Programa Erasmus + K1

Mobilitat de professionals).

Líder Projecte: S&S gem. Gesellschaft für Soziales mbH (Alemanya).

En el marc de col·laboració entre Fundació Plataforma Educativa i entitats d’Àustria i Alemanya

de l’àmbit d’atenció residencial i joves: professionals d’aquestes entitats van visitar els serveis

d’atenció a la infància de FPE durant 5 dies per a conèixer la metodologia de treball i

intercanviar bones pràctiques (juny 2017).

2. Projecte ABEONA (Programa Erasmus+ K2 Associacions estratègiques)

Líder Projecte: SOS Group (França).

Projecte de capacitació de professionals de l’àmbit residencial per aquí puguin oferir un millor

servei als joves atesos en el seu provés d’integració laboral. És un projecte de 2 anys de

durada, on FPE és un dels socis i que es va tancar al setembre de 2017-

3. Projecte AUDE (Programa Erasmus+ K2 Associacions estratègiques) 

Líder Projecte : Fundació Plataforma Educativa (Espanya). 

Desenvolupar un programa de mentoria específic destinat a la millora dels resultats acadèmics 

de joves tutelats. En el període 2016-2018, s’implementa una prova pilot del programa i 

s’avaluen els resultats.

4. Projecte Implementing Inclusion in Schools (IIIS) (Programa Erasmus+ K2 Associacions 

estratègiques) 

Líder Projecte: Caritas Bavària

Desenvolupar un procés de coaching transnacional a escoles ordinàries i especials per a què 

millorin el seu procés d’inclusió d’infants amb discapacitat (2016-2019)

5. Cerca d’organitzacions europees pel desenvolupament de projectes comuns per a la millora

dels serveis de Plataforma Educativa.

Projectes 

internacionals

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Inserció i itineraris laborals

1. Coordinació del Programa Incorpora en la província de Girona, finançat i promogut per la

Fundació Bancària La Caixa que es desenvolupa en conveni amb diferents entitats del

territori per a promoure la inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió

social.

2. Itineraris per a la inclusió de joves tutelats i extutelats: el programa Itineraris per a la

inclusió social, està dirigit al col·lectiu de joves tutelats i extutelats per l’Administració,

d’edats d’entre 16 i 21 anys, cofinançat per la Generalitat de Catalunya (Departament de

Benestar Social i Família) i es desplega en conveni amb l’empresa d’inserció Eina Activa

EI.

3. L’any 2017, va comptar amb 3 professionals de Garantia Juvenil, una iniciativa europea

que facilita l’accés dels joves al mercat laboral i que a Espanya s’emmarca en l’estratègia

de Emprendeduría Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Inserció i 

itineraris 

laborals

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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3. Serveis: Participació i Infraestructures

A través de l’Associació Acciona’t, i amb l’objectiu

d’impulsar iniciatives ciutadanes per a la millora de la

qualitat de vida de les persones, actuant localment i amb

una visió global.

Acciona’t són voluntaris/es, professionals i la societat en

general.

Participació i  

voluntariat

Fundació Plataforma Educativa actua com a entitat patrimonial per a promoure i facilitar la

disponibilitat d’immobles i instal·lacions on dur a terme actuacions i serveis per a l’atenció de

persones en situació de risc, com joves o infants tutelats, persones amb discapacitat intel·lectual

o persones en situació d’atur de llarga durada.

En el patrimoni propietat de Fundació Plataforma Educativa es desenvolupen serveis d’atenció a

la infància i adolescència de Fundació Resilis, així com altres serveis i programes de Fundació

Infància i Família i Fundació Astres.

Gestió 

infraestructures

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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4. Dades: RRHH

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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5. Dades Econòmiques

1. La nostra entitat

2. Els nostres clients

3. Els nostres serveis

4. Dades RRHH

5. Dades econòmiques

6. Contacte
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