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“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”.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Benvolguts amics i amigues,
M’és grat presentar-vos un any més la memòria anual de 2021, 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 dut a terme al llarg del darrer any.
En un context socioeconòmic tan complicat, des de Fundació Laies hem volgut estar més a prop de les famílies i les
escoles que mai. La dotació de 2021 a programes d’ajuda a l’estudi o beques per alumnes i famílies en situacions
socioeconòmiques desafavorides va incrementar-se en prop d’un 30%. L’actual context econòmic i social subratlla
la necessitat de donar suport i vetllar pels drets i necessitats d’aquelles famílies que travessen situacions difícils. Així,
durant el darrer any, la nostra Fundació ha dotat amb 270.000 € diferents programes d’Ajuda a l’estudi per famílies en
dificultats econòmiques i s’han pogut beneficiar 240 alumnes.
Les circumstàncies econòmiques dels darrers anys, agreujada per l’impacte de la pandèmia en les famílies i entitats,
ens han portat a incrementar els esforços en benefici tant de les famílies com dels docents. Al llarg de 2021 Laies
ha donat suport a diverses iniciatives educatives i activitats docents. En aquesta línia, m’agradaria destacar la primera
edició del programa de Beques de Formació al Talent Docent en el qual enguany s’han destinat més de 280.000 €.
Així, un total de 63 docents han pogut realitzar estades formatives en centres educatius de Catalunya.
Per tal de facilitar una educació en el lleure de qualitat, Fundació Laies du a terme diverses iniciatives i activitats que es
duen a terme 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. El 2021 el programa de suport a activitats de temps de lleure de la Fundació
Laies, va implicar la contractació de 80 monitors i monitores que van donar servei a centenars d’alumnes i famílies.
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 extracurriculars 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 el 2021, juntament amb la
col·laboració amb els professionals de l’educació.
Aquestes i altres iniciatives han estat possibles gràcies a la col·laboració i implicació de moltes persones i entitats.
El seu suport ha estat imprescindible per continuar la important tasca social de desenvolupar i millorar la societat del
nostre país per mitjà de l’educació. Gràcies a tots!
Cordialment,
África Llauradó

Presidenta de la fundació Laies
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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.
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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
África Llauradó
Presidenta

Ma. Jesús Pérez del Pulgar
Vocal

Ana Maria Español
Secretària

Isabel Navarro
Vocal

Joan Carles Teixidor
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

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

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.

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.

RESPONSABILITAT
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.

5

PROGRAMA
5.1. Programa d’Activitats extra curriculars
A causa de la COVID-19, les activitats extracurriculars es van paralitzar al
març 2020, coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma. Durant el 2021,
s’han anat reprenent de manera progressiva.
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.
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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.
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.

Monitors/es

80
27

53
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5.2. Beques de formació als
joves docents
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La Fundació Laies va convocar al 2021
la tercera edició del seu programa de
Beques de formació als Joves Docents.
Amb el desenvolupament d’aquestes
beques es pretén promoure una formació
d’excel·lència i fomentar l’ ocupació de
la gent jove, aprofitant tot el potencial del
seu talent, i impulsar la carrera acadèmica
i investigadora dels joves universitaris,
fomentant així el contacte amb els centres
docents.

Laies va destinar al
programa 130.501€, gràcies
als quals un total de 63
docents i estudiants van
beneficiar-se del programa
i van poder realitzar
estades formatives a
centres educatius d’arreu
de Catalunya.

PERFIL DEL PARTICIPANT
Edat
7%
8%

39%

46%

Menys de 20

25-30

20-25

Més de 30
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Sexe
29%

71%

Homes

Dones
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RESUM DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA
JUNY 2021
1. Característiques de la convocatòria

El Programa té com a finalitat facilitar als joves titulats universitaris, així com a estudiants de grau, màster o similars,
períodes de formació pràctica com a becaris a centres educatius d’arreu de Catalunya.
2. Característiques de les beques
2.1. Durada de la beca

La durada de la beca és de 3 mesos.
2.2. Beneficis del Programa
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a) Gaudir d’un període de formació pràctica en centres educatius d’arreu de Catalunya.
b) Percebre una assignació mensual en concepte de beca.
c) Ser inclòs al Règim General de la Seguretat Social, segons els termes establerts en la legislació vigent, per a les
persones que participin en programes de formació.
3. Criteris d’adjudicació
3.1. Els adjudicataris de les beques ho seran en condició de becaris de la Fundació Laies, i per tant, subjectes a les normes i

codi de conducta de la Fundació, sense que això suposi l’existència d’una relació laboral entre el beneficiari i la Fundació.
Tanmateix, tenen el deure d’atendre les orientacions que els formulin els tutors assignats pels centres educatius on cursin el
període formatiu. Els tutors avaluaran l’actitud i aptitud dels becaris respecte a les tasques que se’ls assignin.
3.2. L
 es beques les concedeix la Fundació Laies, en interès exclusiu dels propis beneficiaris del Programa, amb caràcter
d’ajuda a la formació i no de remuneració o salari. Per això, la tasca formativa desenvolupada pels centres educatius en
favor dels becaris, no comporta l’existència d’un vincle laboral entre ambdues parts.
3.3. Laies fomentarà la participació en aquest programa de persones amb algun tipus de discapacitat, afavorint aquells
candidats amb un grau demostrable superior al 33 per cent, sempre que reuneixin els requisits establerts i la compatibilitat
amb el desenvolupament de les tasques i funcions corresponents.

4. Incompatibilitat
El gaudir d’una beca del Programa serà incompatible amb la realització de qualsevol activitat per part del becari, ja sigui
per compte propi o aliè, retribuïda o no, que a judici de la Fundació, dificulti el correcte desenvolupament del període
formatiu. També resultarà incompatible amb el cobrament de les Prestacions per Atur.
5. Obligacions dels becaris
Les obligacions que hauran d’assumir els adjudicataris de les beques a les quals es refereix el present Programa, són les
següents:
5.1. Enviar trimestralment o semestralment, segons s’acordi amb la Fundació, un informe sobre el desenvolupament del

seu procés formatiu a l’empresa.

5.2. C
 omunicar immediatament a la Fundació qualsevol incidència que pugui afectar el normal desenvolupament del seu

període formatiu.
5.3. O
 bservar, durant tot el període de la beca, l’actitud i l’interès necessaris per a un bon aprofitament de la formació.
Incomplir aquesta obligació podrà ser motiu suficient perquè la Fundació anul·li la beca concedida.
5.4. A
 tendre les orientacions que rebin dels tutors assignats en l’exercici de la seva acció formativa, integrant-se a la
dinàmica del departament o àrea on siguin assignats per adquirir formació pràctica.
5.5. A
 ssistir a les reunions i entrevistes a les quals siguin convocats, ja sigui per la Fundació o pel centre docent assignat,
amb motiu del seguiment de la convocatòria.
5.6. No divulgar cap informació de caràcter confidencial o reservada a la qual hagin accedit durant el període de formació,
ja sigui relativa a la Fundació o al centre docent. Aquesta obligació es mantindrà un cop finalitzat aquest període.
5.7. E
 l rigorós i estricte acompliment de les normes internes del centre docent assignat.
6. Anul·lació de la beca
6.1. El centre docent podrà presentar a la Fundació una proposta escrita sol·licitant l’anul·lació de la beca assignada,

en el cas que adverteixin que l’actitud o aptitud del becari resultin insuficients per aconseguir els objectius formatius
del Programa, o que hagi incomplert les normes internes del centre docent. En el cas que la Fundació accepti la
proposta, dictarà resolució d’anul·lació de la beca, que serà comunicada a l’afectat.
6.2. L
 a Fundació podrà anul·lar la beca per qualsevol de les següents causes:
• La constatació d’alguna irregularitat substancial a les dades exposades pel becari a la sol·licitud.
• L’incompliment greu per part del becari d’alguna de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria.
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5.3 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

270.000€

Dotació
econòmica
del programa 2021

242

Alumnes
ajudats
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194

Famílies
ajudades

1.114€

Dotació mitjana
anual per alumne
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MEMÒRIA ECONÒMICA
ORIGEN DELS INGRESSOS

ACTIVITATS FORMATIVES
APORTACIONS QUALITAT EDUCATIVA
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985.937€
331.782€
29.430€

INGRESSOS FINANCERS

102.968€

ACTIVITATS DE TEMPS DE LLEURE

521.757€

ACTIVITATS DE TEMPS
DE LLEURE
53%

ACTIVITATS
FORMATIVES
34%

APORTACIONS
QUALITAT EDUCATIVA
3%
INGRESSOS FINANCERS
10%
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DESTINACIÓ DELS FONS
913.075€
ACTIVITATS FORMATIVES
Despeses de personal
Organització d’activitats		
Col·laboradors acadèmics
ACTIVITATS DE TEMPS DE LLEURE
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Despeses de personal
Organització d’activitats		
Col·laboradors acadèmics

72.862€

195.093€
84.807€
1.687€

288.036€
231.865€
56.171€
1.687€

COL·LABORACIÓ EN PROJECTES EN
DEFENSA DE LA PLURALITAT EDUCATIVA

6.353€

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

270.000€

DESPESES D’ESTRUCTURA

ROMANENTS
ABANS
D’IMPOSTOS

281.587€

67.099€

Honoraris professionals

12.629€

Despeses de funcionament

11.989€

Despeses financeres

42.481€

DESPESES
D’ESTRUCTURA
7%
PROGRAMES
D’AJUDA A FAMÍLIES
30%

ACTIVITATS
FORMATIVES
31%

21 /

COL·LABORACIÓ
EN PROJECTES
1%

ACTIVITATS
DE TEMPS
LLEURE
31%
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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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Rambla de Can Mora 18, baixos 3a
08172 - Sant Cugat del Vallès
info@fundaciolaies.org
www.fundaciolaies.org

