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CARTA DE LA PRESIDENTA
Benvolguts amics i amigues,
M’és grat presentar-vos un any més la memòria anual de 2019, que recull els
projectes desenvolupats per la nostra fundació el passat exercici, així com els
resultats més rellevants. Les següents pàgines són un resum dels projectes i
les iniciatives que hem desenvolupat al llarg del darrer any.
Som conscients que les circumstàncies econòmiques dels darrers anys ens
han portat a incrementar els esforços en benefici tant de les famílies com dels
docents. Segurament, tots coincidim que l’educació és el veritable motor del
canvi social perquè permet a cada ciutadà desenvolupar tot el seu potencial i
millorar les seves condicions de vida. Per aquest motiu, des de Laies, i gràcies
a les donacions rebudes, busquem millorar l’accessibilitat a una educació de
qualitat. Així, durant el darrer any, la nostra Fundació ha ajudat a més de 108
alumnes amb una dotació econòmica de més de 100.000 euros.

“Qualsevol societat que aspiri a millorar
la seva realitat i encarar el futur amb
garanties ha de ser capaç d’assegurar
que els seus joves accedeixen a una
educació de qualitat”.

Les ajudes a l’estudi i menjador per a alumnes amb pocs recursos, la
col·laboració amb diversos projectes que defensen la pluralitat educativa,
l’aportació a programes d’ajuda a alumnes i famílies o l’educació en el temps
de lleure per mitjà d’activitats extra curriculars són els eixos sobre els quals es
construeix la nostra labor ara i sempre. Comprovareu, al llarg de la memòria,
que aquesta ha estat la principal ocupació de Laies al 2019, juntament amb la
col·laboració amb els professionals de l’educació.
Per acabar aquest breu escrit, em resta donar el meu agraïment a totes
aquelles persones i entitats que feu possibles aquestes actuacions, perquè
sense la vostra ajuda res d’això no seria possible.
Cordialment,
Isabel Navarro

Presidenta de la fundació
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QUI SOM
La Fundació Laies va néixer amb l’objectiu de cercar els mitjans econòmics
necessaris per tal de promoure la llibertat d’educació, la formació dels pares
i professors, així com la realització d’iniciatives de millora pedagògica. La
Fundació es finança fonamentalment gràcies a les donacions de persones i
entitats que lliurement volen col·laborar-hi. El seu suport és imprescindible per
continuar la important tasca social de desenvolupar i millorar la societat del
nostre país per mitjà de l’educació.

6 /

La Fundació Laies és una organització sense ànim de lucre inscrita en el
Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número
721. El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació
legal de presentar-los al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i a
Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats.

PATRONAT
Isabel Navarro
Presidenta

Ma. Jesús Pérez del Pulgar
Vocal

Ana Maria Español
Secretària

África Llauradó Quingles
Vocal

Joan Carles Teixidor
Vocal

Elena Guixé Nogués
Vocal
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QUÈ FEM
Compartim experiències
Amb la finalitat de promoure la investigació sobre temes
d’interès social, educatiu... durant els darrers anys s’han
celebrat diverses jornades que han tractat sobre noves
tecnologies i educació en valors,
entre d’altres.

Accés a l’educació
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Laies fa costat als pares que volen educar els seus fills
en escoles d’iniciativa social, vetllant per la consolidació
del model educatiu i garantint l’accés a l’educació
a qualsevol família, independentment de la seva
situació social o econòmica. A més, col·labora amb
organitzacions que volen promoure, sostenir i defensar
la llibertat d’ensenyament i el dret prioritari dels pares a
triar l’escola que desitgin per als seus fills.

Beques i formació
Les famílies nombroses i sense recursos compten
amb l’ajut de Laies per poder dur a terme en millors
condicions l’escolaritat dels seus fills. A més, la
Fundació destina una part de les seves donacions a la
formació del professorat dels centres facilitant cursos
de perfeccionament i beques de formació. D’aquesta
manera s’incentiva la promoció social d’aquelles

persones que fan de la docència la seva professió.
La formació continuada del professorat és necessària
per garantir la qualitat de l’ensenyament que mereix
l’alumnat.

Cursos i conferències
S’organitzen, al llarg de l’any, diverses conferències
sobre temes relacionats amb l’educació, la família i la
societat.

Millora constant
La investigació educativa permet generar, explorar i
potenciar la relació entre els agents educatius, amb
l’objectiu de proposar alternatives de millora en les
pràctiques escolars. Un dels mitjans que utilitzem
des de Laies és la realització de diferents estudis
sobre resultats acadèmics en alumnes de Primària,
Secundària i Batxillerat.

Llibertat d’ensenyament
Laies participa activament amb altres organitzacions
que tenen entre els seus objectius principals situar les
qüestions educatives en el marc dels drets humans,
per superar el conflicte escola pública/escola privada
i promoure la llibertat d’ensenyament com a part
essencial del dret a l’educació.
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PRINCIPIS I VALORS

PROGRAMA

SOLIDARITAT
Orientem les nostres activitats
a la millora de l’educació, de
manera desinteressada, ja que la
considerem el veritable motor del
canvi social i catalitzadora del futur
de la nostra societat. Afavorim
l’intercanvi d’experiències i les bones
pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la
10 / cooperació entre professionals.

PROFESSIONALITAT
Afavorim el desenvolupament
personal i professional de tots els
implicats en la nostra organització:
professionals, voluntaris i òrgans de
govern, per assegurar la consecució
dels nostres objectius.

INNOVACIÓ

INCLUSIÓ

5.1. Programa d’Activitats extra curriculars

Promovem l’anàlisi de les
metodologies didàctiques i la
recerca de noves formes d’afrontarles i millorar-les, com a clau per
al desenvolupament i l’adaptació
al canvi que requereixen els nous
reptes en educació. Contribuïm
en la formació continuada dels
professionals de l’educació, el
paper que juguen en aquest procés
les noves tecnologies i la necessitat
de construir coneixement de
forma col·laborativa.

Actuem amb rigor i eficiència
en l’aplicació dels recursos
que disposem per garantir el
compliment de la nostra missió i
els nostres fins fundacionals.

Per tal de facilitar una educació en el lleure de qualitat, Fundació Laies du a
terme diverses iniciatives i activitats que es realitzen en el temps lliure d’infants
i joves, sempre amb una intencionalitat pedagògica i fora del currículum
escolar i de l’àmbit familiar. D’aquesta manera es propicia la convivència més
directa entre els infants i joves, a la vegada que es possibilita la conciliació
laboral i familiar.

RESPONSABILITAT

Des de la Fundació Laies dissenyem i desenvolupem programes i activitats
extra curriculars que tenen com a denominador comú el seu caràcter innovador
i l’orientació a les diferents necessitats educatives i socials de les famílies.

HUMANISME
Volem posar en el centre de cada
activitat les persones -beneficiaris,
voluntaris i professionals - i orientar
el servei als altres com a mitjà per
contribuir a la millora de la societat i
al progrés de tota la humanitat.

Volem una educació de qualitat
per a tots -sense excloure cap
col·lectiu- que s’adapti a la
singularitat de cada persona, amb
les seves necessitats, la seva
manera de ser, les seves capacitats
i circumstàncies com a base per
garantir la igualtat d’oportunitats.

Aquestes activitats que realitza La Fundació, en col·laboració amb els centres
escolars, tenen lloc fora de l’horari lectiu i s’adrecen a infants d’entre 4 a 18
anys. Es duen a terme de la mà de monitors/es i professionals especialitzats,
i abasten principalment tres àmbits:
• Activitats artístiques: instruments musicals (guitarra, piano i violí), coral,
Arts & Craft, pintura, creativitat, teatre, entre d’altres.
• Activitats educatives: perfeccionament d’idiomes i preparació per a
exàmens oficials (anglès, francès, alemany i xinés), robòtica, tecnologia,
emprenedoria, oratòria i debat, entre d’altres.
• Activitats esportives: futbol, bàsquet, voleibol, taekwondo, gimnàstica,
dansa, multi-esports, entre d’altres.
Escoles participants

9

Monitors/es

105

48

17
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5.2. Ajuts a l’estudi i menjador per a alumnes
amb dificultats econòmiques
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La Fundació Laies va néixer amb l’objectiu de cercar els mitjans econòmics
necessaris per tal de promoure la llibertat d’educació, la formació dels pares i
professors, així com la realització d’iniciatives de millora pedagògica. La Fundació
es finança fonamentalment gràcies a les donacions de persones i entitats que
lliurement volen col·laborar-hi. El seu suport és imprescindible per continuar la
important tasca social de desenvolupar i millorar la societat del nostre país per
mitjà de l’educació.
Per garantir el rigor d’aquest procés, els centres beneficiaris es comprometen,
mitjançant un conveni específic que es renova anualment, a lliurar a la Fundació
una memòria justificativa de les ajudes rebudes on s’explicita,
entre d’altres aspectes:
- Nombre de famílies sol·licitants i beneficiàries de l’ajuda.
- Informe descriptiu de cada una de les sol·licituds amb la corresponent
valoració.
- Informe del grau d’acompliment i justificació del destí efectiu de l’ajuda
concedida

107.500€

Dotació econòmica
del programa 2019

108

Alumnes
ajudats

994€

Dotació mitjana
anual per alumne

57

Famílies
ajudades
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MEMÒRIA ECONÒMICA
ORIGEN DELS INGRESSOS
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1.016.669,4€

ACTIVITATS FORMATIVES

580.193,00€

APORTACIONS QUALITAT EDUCATIVA

394.247,00€

Particulars

217.149,00€

Entitats

177.098,00€

INGRESSOS FINANCERS

42.229,40€
INGRESSOS FINANCERS
4,15%

ACTIVITATS
FORMATIVES
57,7%

APORTACIONS
QUALITAT EDUCATIVA
38,78%
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DESTINACIÓ DELS FONS

ACTIVITATS FORMATIVES

601.748,00€

Despeses de personal

376.299,00€

Organització d’activitats		

162.720,00€

Col·laboradors acadèmics
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777.189,67€

15.458,00€

APORTACIÓ A PROGRAMES D’AJUDA A
PERSONES I/O FAMÍLIES EN SITUACIONS
SOCIECÒMIQUES DESAFAVORIDES

107.500,00€
52.483,67€

Honoraris professionals

14.208,68€

Despeses de funcionament

16.433,99€

Despeses financeres
ROMANENTS ABANS D’IMPOSTOS

DESPESES
D’ESTRUCTURA
6,7%

COL·LABORACIÓ
EN PROJECTES
1,99%

62.729,00€

COL·LABORACIÓ EN PROJECTES EN
DEFENSA DE LA PLURALITAT EDUCATIVA

DESPESES D’ESTRUCTURA

PROGRAMES
D’AJUDA A FAMÍLIES
13,83%

21.841,00

239.476,73€
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ACTIVITATS
FORMATIVES
77,43%
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AUDITORIA DE COMPTES, PROTECCIÓ DE
DADES I CODI ÈTIC I DE BON GOVERN
Auditoria
El patronat aprova i signa els comptes anuals que posteriorment són
auditades i es presenten en el Registre Mercantil de Barcelona i en el
Protectorat de la Generalitat on queden dipositades i poden ser consultades.
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El passat curs la Fundació Laies va realitzar una Auditoria externa de Protecció
de Dades per garantir el correcte tractament de les dades personals que
disposa la nostra entitat, i el compliment de les mesures de seguretat
necessàries en el desenvolupament de la nostra activitat.

Codi ètic i de bon govern
El Codi és un compromís que assumeix la Fundació Laies com a organització
de caràcter social de naturalesa fundacional privada sense ànim de lucre,
independent de qualsevol empresa o entitat. Aquest recull un conjunt de
valors i principis generals d’actuació, els quals conformen els pilars bàsics
de la responsabilitat social, així com les millors pràctiques en matèria de
governança de la Fundació, que complementen les disposicions estatutàries
vigents a cada moment.
Aquest Codi té com a finalitat marcar uns fonaments i unes pautes de conducta
essencials que sustentin de forma eficaç la presa de decisions en el si de la
Fundació, alhora que fixa criteris per al comportament dels seus membres de
govern i dels seus professionals en allò que tingui a veure amb l’entitat.
La pretensió en tot moment ha de ser la de fer les coses actuant no només
des de l’estricte compliment de la legalitat vigent, sinó a més de manera
justa, íntegra i èticament impecable, generant un corrent de comportaments i
actituds que reforcin la reputació social i institucional d’Impuls.

Pla integral i auditoria de responsabilitat
penal corporativa (RPC)
D’acord amb els valors i principis generals d’actuació, la Fundació Laies
disposa d’un Pla Integral de prevenció del delicte corporatiu (Compliance
Programme). Així mateix, el passat curs vam realitzar una auditoria de
Responsabilitat Penal Corporativa (RPC).
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Carrer del Dos de Maig, número 25, 3r 3a
08172 – Sant Cugat del Vallès
info@fundaciolaies.org
www.fundaciolaies.org

