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Presentació:
La Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez inicia el 2021 convivint amb les diferents
onades de la pandèmia, tot i això, ha demostrat la seva capacitat de resiliència, adaptant-se
amb agilitat als canvis, identificant necessitats emergents, trobant noves solucions per atendre-les i fent prevaler els valors com la sostenibilitat, la solidaritat, la corresponsabilitat, la
cohesió social i la igualtat de drets, deures i oportunitats de les persones.
Continuem avançant cap a la digitalització de l'entitat amb noves eines de gestió per oferir
nous models d'atenció i promoure la inclusió digital de les persones ateses (oferint accés a
formació en competències digitals bàsiques i posant a la seva disposició recursos digitals).
Prioritzant un model híbrid d'atenció centrada en les persones. Entenent que la tecnologia pot
simplificar processos en l'atenció a les persones i ampliar prestacions des d'una perspectiva
d'optimització de temps i recursos.
També s'ha renovat la pàgina web de la Fundació perquè sigui més visual i fàcil d'accedir a la
informació:
antoniojimenez.cat

La Fundació

Antonio jiménez
La Fundació ofereix serveis educatius,
formatius i de creació d’ocupació a col·lectius en risc d’exclusió social.
L’objectiu és generar més oportunitats per a les persones ateses utilitzant
l’educació com a instrument d’inclusió social, amb els valors del tercer
sector i des de la proximitat territorial.

FORMACIÓ

Formació, educació i orientació laboral com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.

Dades
68 Alumnes
5 Projectes gestionats
4 Serveis tècnics d'acompanyament en l'àmbit acadèmic
1 Servei de formació a mida i orientació laboral
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Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social:

2007
Col·lectius
Infància,
adolescència
i joventut

Serveis educatius i formatius.

Missió, visió i valors
Missió:
Visió:

Valors:
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Social: oferir serveis de formació i ocupació a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord
amb les seves necessitats. Comunitària: orientar totes les actuacions a la incorporació social
de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.
Interinstitucional: participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials,
entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó també de tota la societat.
De col·laboració: desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura
de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats,
des d’una òptica de sinergia complementària entre el sector públic, social i mercantil responsable.
Organitzacionals: compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden
al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn.
De millora contínua: el compromís amb la societat implica un compromís constant
amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï
la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.

6

Descripció dels serveis
Tècnics especialitzats

Orientació, formació
i inserció

UEC

Programes de formació

Unitat d'Escolarització Compartida
Model d’intervenció transversal amb una
metodologia que motiva la participació activa de
l'alumnat en el seu itinerari educatiu, amb una
combinació d’aprenentatges teòrics i pràctics, a fi
de retornar-los la confiança en les
possibilitats d’èxit personal i educatiu.
Actualment estem presents a:
UEC - CERVERA
UEC - TÀRREGA
UEC - BORGES BLANQUES
UEC - MOLLERUSSA
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Mòduls formatius de competències transversals
i tècniques i pràctiques en empresa. Formacions
adaptades per millorar l’ocupabilitat
de les persones usuàries oferint una capacitació
professional per augmentar el seu grau
d’inserció.

Programes d’orientació i
inserció laboral
Programes d’assessorament i foment
de l’ocupació per a diferents col·lectius
de persones en situació de vulnerabilitat
i en risc d’exclusió social amb l’objectiu
de dotar-les dels recursos necessaris per
a iniciar itineraris d’integració sociolaboral
que les portin a la seva incorporació
al món laboral. Mòduls de recerca de feina,
activitats i dinàmiques grupals que ofereixen
una atenció més propera, personalitzada
i també individualitzada a les persones en
procés de cerca de feina.
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Serveis tècnics
especialitzats
Alumnes

30

Infància,
adolescència
i joventut

04 Serveis

30 Alumnes

servei

nº alumnes col·lectiu

UEC CERVERA

10

Infància, adolescència i joventut

UEC TÀRREGA

7

Infància, adolescència i joventut

UEC BORGES BLANQUES

9

Infància, adolescència i joventut

UEC MOLLERUSSA

4

Infància, adolescència i joventut
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sub-tipus

Serveis tècnics d'acompanyament en
l'àmbit acadèmic
Serveis tècnics d'acompanyament en
l'àmbit acadèmic
Serveis tècnics d'acompanyament en
l'àmbit acadèmic
Serveis tècnics d'acompanyament en
l'àmbit acadèmic

f

m

nb

20%

80%

-

29%

71%

-

22%

78%

-

0%

100%

-
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Serveis d’orientació,
formació i inserció
Alumnes

38

Infància,
adolescència
i joventut

01 Servei
servei

MAS SOCIAL
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38 Alumnes
nº alumnes col·lectiu
38

Infància, adolescència i joventut

sub-tipus

Servei de formació a mida
i orientació laboral

f

m

nb

13%

87%

-

Recursos

Equip professional
Distribució de la plantilla
per gènere

Categoria professional
de la plantilla
11,77%
5,88%

58,82%

17,65%

5,88%

Serveis
Personal administratiu

HOMES

Personal qualificat

DONES

Personal diplomat
Personal llicenciat
Comandaments intermedis
Càrrecs directius

NO-BINARI
TOTAL

Alts càrrecs directius

6 (35,29%)

11 (64,71%)
0
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Comptes
Pressupost anual: 174.127€
Tipologia dels ingressos

75,88% Prestació de serveis

Procedència dels ingressos

91,73% Finançament públic

24,12% Subvencions
8,27% Finançament privat

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2021 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats del 2021, el juliol del 2022. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca
el juliol del 2022, per tant els comptes són provisionals.
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Col·laboració
Amb el suport de:
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antoniojimenez.cat
Carrer de Trajà, 14 (Interior)
Accés: Parc de la Font Florida
08004 Barcelona
Tel. 93 268 22 22
faj@sinergia.org

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

