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Una vegada més m’adreço a vosaltres 

com a presidenta de la Fundació 

Vaixell. Aquest any m’agradaria 

començar reflexionant sobre la 

pandèmia de la COVID-19 que ens ha 

tocat viure i el seu impacte en la nostra societat. Ha 

estat, i continua sent, una època excepcional on hem 

patit per les persones que sofreixen, admirat a les 

que s’exposen a la malaltia per ajudar als altres, plorat 

els difunts i enyorat la vida de relació habitual. De 

manera paradoxal, el confinament ha revolucionat la 

nostra manera de treballar, d’aprendre i de contactar 

amb els altres. Per a ningú ha estat fàcil tornar a 

organitzar la vida personal i familiar davant tanta 

incertesa i amb la por, sempre present, de no saber 

que ens depararia el futur. En aquest context tan 

advers des de la Fundació Vaixell hem fet el possible 

per no perdre l’optimisme, per incert que semblés, 

i hem continuat treballant per millorar l’educació, 

defensar la llibertat d’ensenyament i oferir tot el 

nostre suport a famílies, docents, alumnes i centres 

educatius.

Voldria expressar el meu agraïment a totes les 

persones que col·laboren i fan possible els projectes 

i activitats que duu a terme Vaixell. La seva 

constància i suport ha estat indispensable per dur a 

terme les iniciatives i projectes desenvolupats per la 

Fundació durant el 2020.

Algunes de les iniciatives que habitualment 

organitzàvem des de la fundació es van haver de 

suspendre degut al confinament, com va ser el cas 

del programa Irlanda. En canvi altres van adquirir 

més relleu, com ha estat el cas del programa d’Ajudes 

a l’Estudi gràcies al qual més de 230 alumnes han 

pogut cursar els seus estudis. El difícil context 
econòmic i social subratllà la necessitat de donar 

suport i vetllar pels drets i necessitats d’aquelles 

famílies que viuen situacions econòmiques difícils.

Desitjo i espero que al llarg d’aquestes planes 

pugueu veure un reflex de la feina de tots i el 

compromís per millorar dia a dia l’educació, 

veritable motor del canvi social i catalitzador del 

futur de la nostra societat.

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible!

Cordialment,

Ana Carroggio

Carta de la Presidenta
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1QUI SOM? QUÈ FEM?2
La Fundació Vaixell 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. 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.

Jornades d’educació
Amb la finalitat de promoure la investigació 

sobre temes d’interès social, educatiu o 

pedagògic, s’organitzen diferents jornades, 

les quals han estat molt ben acollides per la 

comunitat educativa. Durant els darrers anys 

s’han celebrat diverses jornades, que han 

tractat sobre noves tecnologies i educació en 

valors, entre d’altres.

Ajudes a projectes 
pedagògics
Des de Vaixell tractem d’ajudar econòmicament 

famílies nombroses i famílies amb pocs recursos 

econòmics per dur a terme en millors condicions 

la seva escolaritat. A més, la Fundació destina 

una part de les seves donacions a la formació 

del professorat dels centres, facilitant-li cursos 

de perfeccionament i beques de formació. 

D’aquesta manera es dóna suport a 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 es 

mereix l’alumnat dels nostres centres.

Conferències
S’organitzen, al llarg de l’any, diverses 
conferències sobre temes relacionats amb 

l’educació, la família i la societat.

Educació i família
Vaixell 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.

Educació i drets humans

Vaixell 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.

PATRONAT
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Presidenta
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Programes de qualitat 
educativa
Els alumnes de Primària i Secundària tenen la 
possibilitat de cursar un dels trimestres escolars 
a Irlanda, convivint amb una família nativa i 
estudiant en una escola a Dublín. El ”Programa 
Irlanda” facilita als nois i noies que hi participen 
un coneixement i perfeccionament de l’anglès 
amb un sistema d’eficàcia assegurada. Aquest 
programa està pensat per a alumnes amb un 
bon nivell acadèmic –especialment d’anglès- i 
un grau de maduresa adequat a la seva edat. 
És un programa exigent, on l’alumne/a, a 
més d’estudiar i fer els deures dels col·legis 
irlandesos, també ha de seguir la programació 
d’algunes assignatures (Llengua castellana 
i catalana, Matemàtiques, Coneixement del 
Medi...) per poder incorporar-se a la recta final 

del curs amb total garantia.

Investigació educativa

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 
Vaixell és la realització de diferents estudis 
sobre resultats acadèmics en alumnes de 

Primària, Secundària i Batxillerat.

3PRINCIPIS I VALORS

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.

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 

cooperació entre professionals.

Responsabilitat
Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació 
dels recursos de què disposem per garantir 
el compliment de la nostra missió i els nostres 

fins fundacionals.

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.

Esforç
Considerem l’esforç com un mitjà per 
aconseguir allò que ens proposem, la 
quantitat d’energia que posem per fer bé la 
feina. Ajudem les famílies a afrontar tasques i 

sacrificis, i a obtenir un objectiu.

Compromís
Actuem amb fermesa per tal de complir o 
fer alguna cosa que ens hem proposat, o que 
simplement hem de fer.

98 9



Vaixell des dels seus orígens ha fet costat 
als pares i mares que volen educar els seus 
fills en escoles d’iniciativa social, vetllant per 
la consolidació de la pluralitat educativa i 
garantint l’accés a l’educació a qualsevol família 
independentment de la seva situació social o 
econòmica. 

Per aquest motiu, Vaixell col·labora amb 
diversos centres educatius ubicats a Catalunya, 
principalment a les províncies de Barcelona, 
Girona i les Illes Balears, que escolaritzen nens i 
nenes de qualsevol etapa d’educació obligatòria 
o postobligatòria i acreditin trobar-se en una 
situació socioeconòmica desfavorable.

Els beneficiaris de les ajudes són centres 
educatius on cursen els seus estudis 

alumnes d’aquestes famílies amb dificultats 
econòmiques, per pal·liar la falta d’ingressos 
que les seves circumstàncies ocasionen als 
esmentats centres.
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:

• Nombre de famílies sol·licitants i 
beneficiàries de l’ajuda.

• Informe descriptiu de cada una de las 
sol·licituds amb la corresponent valoració.

• Informe del grau d’acompliment i la 
justificació del destí efectiu de l’ajuda 
concedida.

Ajuts a l’estudi i menjador per a 
alumnes amb dificultats econòmiques

146 Famílies 
ajudades

1.179€ Dotació mitjana 
anual per alumne

274.545€ Dotació
econòmica

233 Alumnes
ajudats

EL PROGRAMA

Famílies ajudades

Alumnes ajudats

Dotació mitjana anual de l’ajuda per alumne

146

233

1.179€

4PROGRAMES
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An Irish experience
Fundació Vaixell organitza des de fa anys unes 
estades acadèmiques de 9 setmanes de durada 
a Irlanda per alumnes d’escoles de Catalunya i 
Balears des de 6è de Primària fins a 1r d’ESO.

El alumnes tenen la possibilitat de cursar un 
dels trimestres escolars a Irlanda, convivint 
amb una família nativa i, alhora, seguint els seus 
estudis en un col·legi a Dublín. El programa es 
realitza en col·laboració amb partners locals 
com Rockbrook Internacional i una vintena 
d’escoles de primària i secundària situades als 
comtats de Dublín i Wicklow.

Hi ha dos coordinadors de la Fundació Vaixell 
que supervisen tota la estada des de Barcelona 
i dos tutors que acompanyen els alumnes al 
llarg de tota la seva estada a Irlanda. Els tutors 
supervisen l’evolució acadèmica dels alumnes, 
comparteixen amb ells les seves experiències 
quotidianes en la família on viuen i organitzen 
les activitats culturals, lúdiques i esportives que 
es realitzen els cap de setmana.

Els alumnes no només fan una immersió total 
en l’idioma, sinó que també aprenen a conviure 
amb una família diferent, descobreixen uns 
altres hàbits i conquereixen una autonomia 
personal molt necessària per a aquesta edat.

A nivell acadèmic cursen un trimestre escolar 
a Irlanda treballant les matèries donades a les 
aules, com en qualsevol alumne autòcton, i en 
paral·lel van avançant les matèries instrumentals 
que són les pròpies de la seva escola d’origen.

Al llarg de 2020, a causa de la pandèmia de 
la COVID-19, el programa es va suspendre per 
primera vegada d’ençà que va començar ara fa 
prop de vint-i-cinc anys. El 2021 es reprendrà, 
en funció de l’evolució de la pandèmia, i sempre 
que es pugui garantir el rigorós acompliment 
de les mesures de prevenció i la seguretat dels 
alumnes que hi participen.

PROGRAMA
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Origen dels ingressos

Destinació dels fons

Programa d’ajuts a l’estudi 
famílies amb dificultats 
econòmiques

Activitats educatives-formatives

Despeses d’estructura

274.545€

4.762€

343.425€

2.417€

Convenis de col·laboració

97.312€
Arrendaments

209.959€

Donacions promoció 
educativa de particulars

5
484.225€

622.732€

Ingressos financers

174.537€

MEMÒRIA ECONÒMICA 6
Auditoria
La Fundació Vaixell és 
una organització sense 
ànim de lucre inscrita en el 
Protectorat de Fundacions 
de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 36.

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.

El passat exercici, Fundació 
Vaixell 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 
Vaixell 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 de 
Vaixell.

Pla integral i 
auditoria de 
responsabilitat 
penal corporativa 
(RPC)
D’acord amb els valors 
i principis generals 
d’actuació, la Fundació 
Vaixell va realitzar el passat 
exercici una Auditoria 
de Responsabilitat Penal 
Corporativa (RPC) i des 
de llavors disposa d’un 
Pla Integral de prevenció 
del delicte corporatiu 
(Compliance Programme). 

Auditoria de comptes, protecció de dades i 
codi ètic i de bon govern

Despeses de funcionament
Despeses financeres
Lloguers i manteniments 
d’instal·lacions

66.276€  
70.902€

206.247€

44%

20%

43% 36%

55%
622.732€

484.225€
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