
institut de 

la infancia



missió de l’entitat
L’Institut de la Infancia és una organització 
especialitzada en l’atenció a la infància.  

Entén el nen i la nena com a éssers integrals. Per 
això, genera experiències que afavoreixen el seu 
desenvolupament emocional, educatiu i social.   

Experiències que respecten les seves particulars 
maneres de ser i d’estar al món.



objectius
Crear un espai de referència sobre la infància, que estimuli 

la trobada, el diàleg i la reflexió, destinat a famílies, 
educadors i educadores, professionals i agents socials que 

intervenen en el desenvolupament dels nens i nenes. 

Oferir formació de qualitat per a professionals i institucions i 
empreses, que permeti millorar el nivell de l’atenció i els 

serveis i productes que se’ls ofereixen. 

Crear activitats i projectes que afavoreixin el 
desenvolupament dels vincles afectius en l’àmbit familiar, així 

com de la interrelació amb altres famílies.



el nostre públic

infants de Sant Cugatmares i pares i 
professionals de 

l’educació de Sant 
Cugat



el nostre públic (II)

a la nostra ciutat hi ha

10.000 pares i 
mares amb 
almenys un 

infant

800 mestres dels cicles 
infantil i mitjà

20 directors 
d’escola

80 bibliotecaris

500 
psicopedagogs



el nostre públic (III)

a la nostra ciutat hi ha

10.000 infants 
d’entre 0 i 12 

anys



el nostre públic (III)

i aspirem a impactar 
totes aquestes 

persones



el nostre públic (III)

de moment, arribem al 
74% del nostre públic



com hi arribem?  

hem arribat?  

seguirem arribant?  



amb visibilitat
externa



amb visibilitat 
externa

300 aparicions  
els darrers anys als dos 
mitjans de referència 

de la ciutat



5.500 visites mensuals   
d’usuaris a la pàgina web de l’entitat

amb visibilitat 
externa



35.000 seguidors  
a les xarxes socials de l’entitat

amb visibilitat 
externa



més de  

40 esdeveniments  
multitudinaris 

l’any 

amb visibilitat 
externa



amb visibilitat
interna



amb visibilitat 
interna

tenim més de  
1.000 associats 

i associades 



amb visibilitat 
interna

i te
nim

 un
a meravellosa 

newsle
tter 

que se
tmanalment 

obren 1
.200 perso

nes



and last but not least…



ja col·laboren amb nosaltres



vols afegir-hi el logo de la teva empresa?



si patrocines l’institut de la infància, estaràs…

contribuint a la 
millora de l’educació 
de milers d’infants 

santcugatencs

col·laborant amb una 
entitat referència a 

Sant Cugat

multiplicant la teva 
visibilitat a la ciutat



i com fer-ho?



a través de les següents opcions:

col·laborador  
puntual

amic de  
l’entitat

associat  
anual

patrocinador



col·laborador  
puntual

pots donar suport a un 
esdeveniment o una 
necessitat concreta 

amb suport econòmic 
o material



amic de  
l’entitat

fes una donació 
puntual econòmica 
de la quantitat que 

prefereixis 



associat  
anual

fes-te soci de la nostra 
entitat per una quota 
anual de 2.000€ i surt 

en totes les nostres 
newsletters i en 

publicacions a les 
XXSS



patrocinador

diferents 
possibilitats:



col·laborador

visibilitat a la 
pàgina web i a 
una publicació 
mensual a les 
xarxes socials

patrocinador 
esdeveniment

visibilitat a les 
publicacions a les 

xarxes socials 
relacionades amb 
l’esdeveniment i a 
l’esdeveniment en 

qüestió 

>500€ i/o 
aportacions 
materials

patrocinador patrocinador  
exclusiuvisibilitat en la 

pàgina web i en 
un 20% de 

publicacions a les 
xarxes socials i 

en els 
esdeveniments

visibilitat en la 
pàgina web, en 

un 40% de 
publicacions a les 
xarxes socials i 

en els 
esdeveniments.

>20.000€ 
l’any

>10.000€ 
l’any

>5.000€ 
l’any i/o 

aportacions 
materials



a més…

semestralment 
elaborarem per a tu 

un informe on et 
proporcionarem 
dades d'abast i 

impacte.

t’explicarem el 
creixement de 

l’entitat i l’avantatge 
que n’ha extret la 

teva empresa.



t’esperem!
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Verónica Bronstein 

institutdelainfancia@gmail.com 

+34 610290914 
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