
Premis Barcelona a l'Empresa
Innovadora en Conciliació i Temps 2022.

Dooble, la loteria per a les entitats de
Catalunya. (Termini 3/12)
Ajuts en forma de garantia per al
finançament de les empreses
d'economia social. (Termini 31/12)

      (Termini 15/11)

AFA ISIDRE MARTIENTITAT DEL MES

SUBVENCIONS I AJUTS CRIDES DE VOLUNTARIAT 

RECURSOS

I Jornada Playful (17/11 al matí a l'Espai
Baronda) 
Dia Internacional dels Drets de la Infància
(20/11 al matí a la plaça Catalunya)
Celebració del Dia del Voluntariat (1/12 a
les 18.30h al Casal de Cultura Robert
Brillas)

PROPERES FORMACIONS
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'

ACTIVITATS DESTACADES

L'AFA Isidre  Martí és una associació, sense ànim de lucre, de les famílies d'infants
escolaritzats a l'Escola Isidre Martí, d'Esplugues de Llobregat.

L'associació treballa conjuntament per formar als infants d'una manera transversal:
coneixements acadèmics, emocions, valors... Actualment volen concebre el centre
escolar com una gran comunitat educativa on tots són partícips: Infants, docents, equip
directiu, personal auxiliar, monitors i, evidentment, les famílies.

Infografia: Captació de fons 

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegeix tota l'entrevista

Una poma per la vida
Programa LECXIT 
Acompanyament a un infant o
adolescent amb el programa enTàndem
Mentoria de persones migrades
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

Suport a activitats amb infants
amb TEA
Cuidem els gats d'Esplugues
Voluntariat per la llengua 
Suport amb Office 365 i l'eina
Teams

INFANCIA I JOC, PROTAGONISTES DEL MES DE NOVEMBRE

Aquest mes omplim la nostra ciutat de joc,
diversió i actitud lúdica amb multitud d'activitats. 

Arriba la I Jornada Playful, celebrem el Dia
Internacional dels Drets de la Infància amb una
matinal d'activitats i gaudim de tallers i activitats
amb l'Esplujuga. Llegir més

'

12/12 Fomenta  la participació interna a
les entitats (de 17:30 a 20:30h, al Casal
de Cultura Robert Brillas)

`

https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2022/11/Infografia-Captacio-de-fons.pdf
https://www.esplugues.org/agenda/agenda.html?pdf=2022-10-138
https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
https://www.esplugues.org/agenda/agenda.html?pdf=2022-10-138
https://entitats.esplugues.cat/i-concurs-de-fotografia-dexperiencies-voluntaries
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/afa-isidre-marti
https://entitats.esplugues.cat/crida-de-voluntariat-acompanya-un-infant-o-adolescent
https://entitats.esplugues.cat/infancia-i-joc-protagonistes-del-mes-de-novembre

