
Presentació 
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Provisió de serveis
transversals per a les 
entitats

Internacionalització
Implantació de processos de digitalització
Fundraising
Gestió del coneixement
Suport a la gestió financera
Suport a la gestió de recursos humans
Formació especialitzada
Gestió de sistemes de qualitat
Suport a la  gestió RSC
Suport a la transparència
Suport a la gestió administrativa i jurídica

Les entitats que formen Plataforma 
Educativa subscriuen un mateix codi ètic 
i sistema de compliance que vetllen per 
garantir el compliment del marc normatiu 
amb la màxima transparència.

Disposem d’un ISO 9001. Paral·lelament 
les entitats s’adscriuen a un marc de 
polítiques comunes alineades amb els 
objectius de l’agenda 2030. En aquest 
sentit disposem d’una autocertificació de 
sostenibilitat 9R.

+34 972 405 454

comunicacio@plataformaeducativa.org

www.plataformaeducativa.org

@PlatEducativa

Plataforma-Educativa

Membres de: Membres  de xarxes 
internacionals:

Col·laborem
amb:

Definició
Plataforma Educativa és una iniciativa d’economia social que neix 
l’any 1994 sota el nom d’Associació Plataforma Educativa 3S. 
L’any 2001 es transforma en fundació, fins que el 2021 passa a 
ser una agrupació que actua com a grup d’organitzacions. 

Aglutina diferents organitzacions d’iniciativa social sense ànim
de lucre que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida 
de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc. 

Ofereix suport a les entitats que en formen part, treballant 
conjuntament amb elles per ajudar a generar noves oportunitats 
a través del reconeixement de les persones que atenen.
 
Missió
Conformar una xarxa d’entitats que de forma complementària, 
innovadora i professional ofereixi alternatives a les persones amb 
risc d’exclusió social amb el propòsit de millorar les seves vides.

Visió
Ser una organització referent, a partir de treballar per ubicar la 
persona al centre i actuar des d’una perspectiva comunitària,  
responsable i innovadora.

VALORS 

Justícia
Treballem per un món més just des de la responsabilitat i 
fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.

Complementarietat
Volem integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de 
proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

Compromís
Volem ser una organització participativa, ètica, professional i 
respectuosa amb les persones i el medi ambient.

Repensar-nos
Des de la innovación, treballem amb iniciativa, mentalitat 
oberta, creativa i dinàmica fomentant la investigació i l’anàlisi 
permanent de necessitats.

Transparència
Cerquem una acción basada en la confiança en la persona, 
actuant amb responsabilitat i total transparència vers la societat

Reconeixent 
persones; 
Generant 
oportunitats

Contacte:



Persones ateses

Milions d’€

Serveis

Professionals

Organitzacions 
d’iniciativa social

1994
Associació Plataforma 
Educativa 3S

2003
Fundació Infància 
i Família

2007
Eina Activa EI 
Fundació Utopia
Fundació Gentis

2015
Acciona’t

2021
Fundació Acció 
Social Infància (FASI)

Fundació Astres 
2001

Fundació Resilis
2006

Idària Cooperativa
2012

Fundació El7 
2020

Fundació Resilis
Educació social vers la infància i 
l’adolescència i els seus drets
401 places residencials
451 professionals
22.65M€*
www.resilis.org

Fundació Astres
Acompanyament i suport a persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o 
trastorn mental per a la millora de la seva 
autonomia i vida independent.
144 professionals
86 places residencials
69 places ocupacionals
9 serveis d’autonomia
5.65M€*
www.fundacioastres.org

Fundació Gentis
Inclusió i transformació social des 
de l’acció comunitària, la formació, el 
mentoratge i la mediació.
4678 persones ateses
126 professionals
6 línies d’actuació
4.94M€*
www.gentis.org

Fundació Infància i 
Família
Serveis a les famílies, promoció de 
l’acolliment, la igualtat i els drets de la 
dona i el treball comunitari.
400 infants / famílies ateses
29 professionals
960.000€*
www.infanciaifamilia.org

Fundació Utopia
Cooperació i educació pel 
desenvolupament i sensibilització com a 
eixos de desenvolupament  i reducció de 
la pobresa. 
+8.000 beneficiàries directes
6 projectes (3 internacionals)
6 professionals
326.900€*
www.fundacionutopia.com

Idària – Cooperativa 
Inserció Laboral
Integració i formació sociolaboral de 
persones en risc d’exclusió social.
Gestió de serveis de promoció 
d’economia verda.
24 professionals
581.200€*
www.idaria.cat

Eina Activa – EI 
Integració sociolaboral per a persones 
amb risc d’exclusió social des de 
l’economia circular i residus zero.
48 professionals
1.18M€*
www.einaactiva.org

Fundació El 7 d’Astres
Serveis i inserció laboral per a persones 
amb discapacitat intel·lectual.
90 professionals
2,71 M€*
www.el7astres.org

Fundació FASI
Serveis a infants i joves en situació de 
risc social i les seves famílies.
140 professionals
198 places
6,25 M€*
www.fasi.cat

Asociación Acciona’t
Participació i voluntariat per a la millora 
de la societat i les persones.
100 persones voluntàries
50 projectes actius
www.accionat.org

10 +10.000
+1000

+150
45,2

*Dades corresponents a l’any 2021.
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UTE IPIS (joves 16-18)

UTE PIL (joves 16-21) 


