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CENTRE SANT JAUME

avançant cap a una 
societat inclusiva
Canviant i ampliant la mirada trobarem 
respostes que potser no ens esperàvem

 
Des del Centre Sant Jaume entenem el concepte d’inclusió des d’una 
perspectiva que posa en valor la diferència. En aquest sentit, concebem la 
diversitat com un aspecte positiu i enriquidor que permet fomentar el 
respecte i la convivència en una societat cada vegada més plural. Així 
doncs, és aquesta visió positiva de la diversitat la que ens permet trencar les 
barreres de l’exclusió i la discriminació, garantint la igualtat de drets i 
oportunitats per a totes les persones. Aprofundint una mica més  
en el concepte d’inclusió, el podem entendre també com  
aquell procés que permet i assegura la presència, la  
participació i l’èxit de les persones, ja sigui en l’àmbit  
educatiu, social o laboral.

Marta Monterde i Soledad Garcia 
Equip d’atenció especialitzada del Centre Sant Jaume

Hi ha moltes  
maneres d’ajudar-nos!!

inclusióEn una societat cada vegada més diversa, amb persones 
que tenen necessitats i capacitats diferents, pren més 
rellevància el concepte d’inclusió. Però, si fem una refle-
xió més profunda sobre la necessitat d’inclusió, podem 
pensar que encara existeixen moltes persones que estan 
en risc d’exclusió social i que, per tant, no exerceixen tots 
els seus drets pel fet de no coincidir amb els paràmetres 
de societat que hi ha marcats. Per tant, creiem molt 
important oferir una educació que posi en valor la dife-
rència amb l’objectiu de poder veure-la com una riquesa. 

Com a educadors i educadores, i des de la tasca de 
l’acompanyament, ens endinsem en la necessitat de 
considerar aquesta diversitat com un aspecte positiu i 
necessari a transmetre, aconseguint així que cada per-
sona pugui oferir la seva millor versió i aportar el seu 
bagatge emocional, cultural i personal per tal de crear 
una societat, la qual es pugui complementar en tots els 
sentits. En relació a això, a partir d’aquesta diversitat 
social podem obtenir molts aprenentatges i valors de 
persones de diferents cultures, religions, indrets del món, 
costums, capacitats i habilitats, entre d’altres. És en 
aquesta diferència on es troba el veritable aprenentatge, 
un aprenentatge que ens ajudarà a ser millors persones, 
més tolerants i respectuoses. Així doncs, la diversitat és 
una excel·lent oportunitat per aprendre i créixer com a 
persones.

En definitiva, pensem que la inclusió no hauria de ser un 
objectiu en si mateix, sinó la manera en la qual des del 
sector social es vol desenvolupar allò que constitueix la 
seva missió. És per això que per facilitar i promoure 
aquesta filosofia, els nostres projectes són la base edu-
cativa que ens ajuden a obtenir espais i realitats trans-
formadores.

Què volem 
aconseguir? 

   Aconseguir un desenvolupament holístic i integral de 
la persona en tots els seus àmbits (físic, cognitiu i psi-
cosocial).

   Identificar les fortaleses de les persones i desenvolupar 
les seves capacitats  a través de l’aprenentatge inclusiu 
i rebutjant etiquetes.

   eliminar qualsevol tipus de barreres (culturals, de gè-
nere, religiosa…).

   educar en valors com a eix transversal de les activitats 
que es duen a terme.

   acompanyar, guiar i orientar els infants, joves i famílies 
en diferents processos vitals.

   Proporcionar igualtat d’oportunitats a les persones.
   vetllar perquè es respectin els drets fonamentals de 

les persones.
   Treballar per aconseguir persones autònomes, partici-

patives i compromeses amb la societat.
   Afavorir processos de normalització per incloure la per-

sona en una societat canviant. 


