‘Que l’escola t’acompanyi’: una campanya per a
l'èxit a les aules
Dij, 13/09/2018 per Catalunya Religió

(Jesuïtes) Aquest dimecres 12 de setembre, dia que ha començat el nou curs
escolar, s'ha posat en marxa a Badalona Sud una campanya a favor de
l'escolarització, impulsada pel Centre Sant Jaume. Amb el lema "Que l'escola
t'acompanyi", diferentes agents del territori posaran en valor la força positiva que
exerceix l'escola en l'etapa de creixement dels infants i combatre així l'absentisme
escolar, un dels reptes principals d'aquests barris.
Els diferents agents socioeducatius que intervenen al territori de Badalona Sud
afronten dia a dia el repte d’incrementar l’èxit escolar. Acompanyen infants i joves
dins i fora de l’escola. Ara, per primera vegada, i amb la complicitat de la
comunitat, es proposa un missatge conjunt per reforçar bones pràctiques i afavorir
l'escolarització.
Amb el lema ‘Que l’escola t’acompanyi’, el Centre Sant Jaume de la Fundació
Carles Blanch fa una crida a difondre els beneficis de l'escolarització durant el
curs 2018-2019. L'Escola Baldomer Solà, el Col·legi Lestonnac de Badalona i
l'Escola Josep Boada són les tres escoles que s'han sumat a l'equip promotor de la
campanya. La iniciativa compta també amb el suport del Consorci Badalona Sud,
de l'Ajuntament de Badalona i de la Generalitat de Catalunya.

Més enllà de l'absentisme
Segons el 'Pla integral de transformació 2017-2022', publicat pel Consorci
Badalona Sud, l'absentisme escolar és un dels reptes principals en aquest territori.
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L’equip promotor de la campanya està convençut que l’escolarització s’ha de
promoure més enllà dels centres educatius i de les famílies que presenten
situacions d’absentisme escolar. Per aconseguir una escolarització plena cal
implicar tota la ciutadania. El lema ‘Que l’escola t’acompanyi’ sintetitza aquest
desig i reforça el sentit comunitari de l’educació.
El missatge de la campanya s’estructura en tres eixos, que corresponen als
principals beneficis de l’escolarització: l'obertura al coneixement, la socialització i
el creixement personal. Durant el curs escolar 2018-2019 s'han previst una
quinzena d'accions dins i fora de l'aula.
A més, el web de la campanya compta amb un espai d'adhesions col·lectives i
personals. També s'ha creat un segell de compromís amb l'escolarització que el
Centre Sant Jaume atorgarà a entitats, empreses o serveis amb presència a peu de
carrer que difonguin els beneficis d'anar a l'escola. I es posarà a disposició
d'escoles i centres socioeducatius un dossier d'activitats pedagògiques per a
treballar els beneficis de l'escolarització amb infants, joves i famílies.
Al segon trimestre s'ha previst una acció comunitària al carrer i al tercer trimestre
de curs, una exposició itinerant i un acte de cloenda per premiar els millors
expositors.
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