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El dia de l’alfabetització reafirmem el nostre compromís amb 
l’educació i reclamem l’accés universal a l’escola perquè tots els 
infants puguin tenir un futur digne. El nostre compromís està amb la 
infància en una situació més precària. La nostra vocació és ajudar-
los perquè puguin trobar i realitzar el seu propi projecte de vida.

El dia 8 de setembre commemorem el 
dia de l’alfabetització. Des d’Aldees 

Infantils SOS estem compromesos 
amb l’educació dels infants i, per això, 
un dia com aquest no ens pot passar 
desapercebut. En molts països del mon, 
l’alfabetització encara no és un dret 
garantit per a tothom. Hi ha molts infants 
que no tenen accés a l’escola i des de 
la nostra organització tractem d’educar-
los perquè tinguin un futur digne. 

També a casa nostre mirem de reforçar 
els ensenyaments que els infants reben 

a l’escola i sobretot acompanyar als qui 
tenen més dificultats en l’aprenentatge. 
La nostra vocació està posada, 
especialment, en els infants que es 
troben en situacions de vulnerabilitat 
social, econòmica, familiar, psicològica 
i espiritual. Volem ajudar-los a 
desenvolupar-se plenament a fi que 
puguin triar quin és el seu projecte de 
vida i fer-lo realitat. 

L’alfabetització és la condició bàsica 
i ineludible per a poder fruir de 
dues tactivitats essencials per al 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Volem que els infants llegeixin, 
perquè els permet accedir a mons 
invisibles i créixer en profunditat. 

Reivindiquem que tots els infants del 
mon, independentment de la seva 
condició sexual i social, aprenguin a 
llegir i a escriure i no solament en la 
seva llengua materna.

desenvolupament dels infants: llegir i 
escriure. Volem que els infants llegeixin, 
perquè això estimula la seva imaginació, 
la seva creativitat, els permet accedir a 
mons invisibles i créixer en profunditat i 
maduresa. També volem que sàpiguen 
escriure i, si pot ser, que escriguin bé. 
Entenem que l’escriptura els permet 
expressar el mon que porten a dins, 
comunicar els seus pensaments i 
sentiments de manera endreçada i 
comprendre’s millor a si mateixos i fer-
se comprendre als altres. 

En el dia l’alfabetització, reivindiquem 
que tots els infants del mon, 
independentment de la seva condició 
sexual i social, aprenguin a llegir i a 
escriure i no solament en la seva llengua 
materna. En la mesura en què dominen 
una altra llengua, amplien el seu horitzó 

mental, esdevenen més cosmopolites, 
més oberts de mira i amb la ment 
més ampla. Necessitem ciutadans 
amb amplitud de mires i sensibles a la 
diversitat cultural i religiosa que hi ha en el 
mon. Aquest compromís amb l’educació 
i, particularment, amb l’alfabetització és 
nuclear en Aldees Infantils SOS. Ens hi 
va el futur de la humanitat. 


