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Missio i Visio

Promou el treball en xarxa de forma estratègica i 
que aporti valor a l'entitat i al territori, especial-
ment amb el Sector Social de la Companyia de 
Jesús.

Aconsegueix que tota la comunitat educativa del 
Col·legi Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi conegui, es 
vinculi i es comprometi amb els objectius i la 
continuïtat del Centre Sant Jaume.

És reconegut per la comunitat educativa del país, 
per l'administració pública i per les iniciatives 
privades de caire social i està integrat en l’entorn.

Disposa d'unes instal·lacions suficients i adequa-
des pel desenvolupament dels seus projectes.

Missió
El Centre Sant Jaume es compromet amb la formació i la promoció humana, social i cultural dels infants i joves 
en situació d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Un equip educatiu format per professionals i voluntaris 
qualificats acompanyen els processos socioeducatius d’aquests infants i joves i les seves famílies. L’objectiu: 
que puguin transformar la seva realitat i el seu entorn i esdevenir agents de canvi per a una societat més justa.

Aconsegueix la millora de les competències 
personals dels infants i joves que acull a fi que 
desenvolupin les habilitats necessàries per a una 
inserció social i laboral que els permeti decidir el 
seu futur.

És un centre completament arrelat als valors 
identitaris de la Fundació Carles Blanch.

És un centre de referència per la seva qualitat i 
metodologia en la formació i promoció dels joves 
en situació de vulnerabilitat.

Disposa d’un equip de professionals i de volunta-
ris qualificat, motivat, implicat i divers.

Té garantida la viabilitat i la continuïtat 
mitjançant una eficaç gestió dels recursos.

Visió
El Centre Sant Jaume, a mig termini:

05 Memòria 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=kZp4pQu02BE









