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Més Somriures, és una iniciativa educativa solidària, pensada per portar a terme a
totes les ciutats del territori català.
Organitzem la gala Sumem Somriures de participació escolar en defensa de
l'educació inclusiva, amb l'objectiu de recaptar recursos per a l'alumnat amb
situacions socioeconòmiques desfavorides i en risc d'exclusió.  

El propòsit és una participació massiva de totes les escoles de la ciutat, unides per
una bona causa: modificar l'statu quo infantil, partint d'un pensament global solidari i
implicat en garantir que tot l'alumnat tingui les oportunitats necessàries per assolir
el seu desenvolupament integral i millorar la seva felicitat, seguretat i autonomia per
potenciar els seus propòsits de futur. L'èxit d'un òptim desenvolupament físic i
intel·lectual de l'infant de forma global, garanteix una societat plural, amb valors i
rica en desenvolupament humà. 

Fem una crida en defensa de l'educació inclusiva, per afavorir a l'alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu, mobilitzant-lo en un acte festiu i solidari
com a protagonistes de la seva cançó.

Gala Escolar Solidària
PARTICIPACIÓ

ESCOLAR



Escoles de primària i secundària presentaran la seva cançó amb lletra pròpia per
interpretar-la, amb l'acompanyament musical en viu de l'escola de música Creu
Alta.

Escoles de primària i secundària 

Escoles de dansa de la ciutat, interpretant el seu número musical de 
creació pròpia.

Escoles de música i dansa

A qui va dirigit...

La gala Sumem Somriures és una iniciativa educativa, musical solidària, per a
fer partícips a tots els infants i adolescents de cada ciutat, creant des de
l'escola una cançó per presentar-la a la gala Sumem Somriures de Sabadell el
pròxim 15 d'abril a l'auditori de la Fundació Caixa Sabadell, amb motiu del seu
propi homenatge coincidint amb el dia internacional de l'art i de l'infant!
Més Somriures enfoca la proposta als centres educatius de primària,
secundària, educació especial de música i dansa de cada ciutat participant.

Escoles d'educació especial, presentació del seu treball musical vinculat a la
musicoteràpia.

La música és un llenguatge emocional universal que ens uneix per: UNA BONA CAUSA!

Escoles d'educació especial



1,9 mil millones

1,9 mil millones
La gala la realitzarem amb un o diversos concerts de
60 minuts cadascun, amb una participació de 5
escoles per concert.

1,9 mil millones

HORARI DE 10 A 18H 

COMUNICACIÓ

Ciutat Participant
Barcelona

Olot

Palamós

Sitges

Mataró
Granollers

Reus

Vic
Igualada

Manresa

Banyoles

Girona

Tarragona

Terrassa

Tàrrega

LLeida
Tortosa

Gala a Sabadell 15 d'abril 2023
ESPAI CULTURA 
Fundació Caixa Sabadell 
C/ d'en Font 25, 08201 Sabadell
ON FEM LA GALA

Més informació
messomriures@messomriures.com
www.messomriures.com
@mes.somriures

#galasumemsomriures

https://www.google.es/maps/place/Espai+Cultura+Fundaci%C3%B3+Sabadell+1859/@41.5466791,2.1036914,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a494fe6aaaaaab:0x3d5edaccb9409a57!8m2!3d41.5466509!4d2.1057554?hl=es


Perquè participar

HOMENATGE ALS INFANTS I ADOLESCENTS \\ CANTEM PER UNA BONA CAUSA \\
PARTICIPACIÓ ESCOLAR // EDATS PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA \\ COMUNITAT EDUCATIVA 
\\ IMPLIQUEM ALS INFANTS // DANSA \\ INSTRUMENTACIÓ //REGALS \\ DONACIONS
\\ SORTEJOS \\ FEM CIUTAT // SOLIDARITAT // SORPRESES \\ PARTICIPACIÓ \\ 
ARTISTES INVITATS \\ INICIATIVA CIUTADANA //  SUMEM SOMRIURES!!

Sobren motius...

Afavorir alumnat en risc d'exclusió social.
Crear la vostra cançó i representar-la amb música en viu.
Rebre el treball pedagògic Sumem Somriures, com a suport a la creació de la cançó.
Obtenir descomptes i regals dels col·laboradors que s'han sumat a la iniciativa.
Gaudir de les sorpreses que tenim preparades per a les escoles i famílies.
Participar en els sortejos de serveis de lleure i material escolar.
Enregistrar la vostra cançó d'escola.
Fer possible una iniciativa festiva i benèfica, centrada a afavorir l'alumnat dels
centres educatius de la nostra ciutat.

 ....per a participar a la Gala solidària Sumem Somriures ciutat de Sabadell.



Participació
Escoles de primària i secundària, escoles d'educació especial i escoles de
música i dansa de la ciutat de Sabadell.
Què cal fer per participar?

1- Inscriure's emplenant el document de participació que us hem enviat o
podeu trobar al web messomriures.com o ens podeu sol·licitar per correu
messomriures@messomriures.com.
2- Un cop inscrits rebreu el catàleg de cançons per indicar-nos quina
escolliu, les bases de participació i el treball pedagògic.
3- Seguir-nos a Instagram @mes.somriures per no perdre-us res.
4- Fer-vos foto o vídeo per Instagram i etiquetar-nos @mes.somriures,
anunciant que participeu a la gala Sumem Somriures amb el hashtag
#galasumemsomriures
                 
         Penseu que és un vídeo per anunciar la vostra participació a la gala,      
              com més divertit i engrescador sigui molt millor!
                  Informació i inscripcions a: messomriures@messomriures.com.

És important compartir tot el que pugueu a través de comunicats de l'escola
i xarxes socials per fer-ne difusió, com més soroll fem més col·laboracions 
 obtindrem en benefici de l'escola.

Més Somriures, com tota iniciativa solidària, per a fer-la possible requereix
la implicació de tot el col·lectiu a qui dediquem la gala Sumem Somriures, la
vostra participació és vital.

Conscients del que demanem requereix dedicació, ens hem avançat i hem
elaborat un treball pedagògic de suport a la creació de la cançó, per a
conscienciar als alumnes de la importància de la seva implicació i treballem
de valent per a beneficiar a les escoles participants.

El dia de la gala us acompanyaran a l'escenari, la música en viu de l'escola
de música, per a representar conjuntament la vostra cançó. 

No hi podeu faltar, la vostra participació ho és tot!



La Gala
Es durà a terme el dia 15 d'abril 2023 a l'Espai Cultura de la Fundació
Caixa Sabadell c/d’en Font, 25, Sabadell 08201

L'esdeveniment tindrà lloc tota la jornada, repartida en diferents concerts de
60 minuts, amb una participació de 5 escoles cadascun.

L'hora d'actuació de cada escola l'assignarem, un cop tinguem el volum
d'escoles participants, enviarem les bases i franges horàries de participació.

A l'espai dels jardinets, disposarem d'un espai lúdic amb un munt de
sorpreses per a les famílies.

Per assistir a la gala, posarem a disposició de l'escola i les seves famílies
l'aplicació on es podrà fer la reserva d'entrada, amb un donatiu voluntari per
persona, per sumar somriures!

Les donacions rebudes tindran un afecte local, cada ciutat fa la seva gala i
els donatius i col·laboracions rebudes aniran destinades a les escoles de la
seva ciutat. La recaptació rebuda la donarem en forma de beques a través
de l'escola, a l'alumnat en situació d'exclusió social, sota el criteri de les
mateixes escoles i els organismes de protecció social de la ciutat.

Els centres educatius que rebin les ajudes, determinaran la destinació de
les beques, en activitats educatives de lleure i serveis a l'escola.

Les donacions en material escolar que aconseguim de marques
col·laboradores, les farem arribar a les escoles participants i els sortejos i
regals que atorguem a les escoles, els anunciarem a través del nostre perfil
d'Instagram: @mes.somriures. Feu-vos seguidores per estar al cas de tot!

Els donatius, col·laboracions i esponsoritzacions, es faran públiques, tenim
molt clar que la nostra transparència, és la vostra confiança i aportació.

Donacions
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Necessitat especial que pugui tenir l'escola per afavorir l'aprenentatge i
desenvolupament de l'alumnat. 

Donar cobertura a les escoles amb famílies que tenen dificultat per a fer front a
les despeses escolars necessàries, del currículum escolar de cada etapa.

EDUCACIÓ

Per un òptim desenvolupament integral en la seva etapa d'aprenentatge,
l'alumnat necessita complimentar l'àrea curricular amb experiències socials,
culturals, artístiques i esportives, com es plantegen  en el sector educatiu, les
colònies, sortides, extraescolars.

LLEURE

RECURSOS

Cobertura Les donacions i ajuts que rebem les centrarem principalment per ajudar a
donar cobertura a necessitats específiques de suport educatiu.



Sumem Somriures
Omplim el mapa de ciutats participants a la gala Sumem Somriures,
perquè tota la seva comunitat educativa se sumi a la iniciativa social,
festiva i solidària, de cobertura local.

Fem una crida a tota la ciutadania, per homenatjar als infants i
adolescents de la nostra ciutat, donem oportunitats per un òptim
desenvolupament físic i intel·lectual a aquells que més ho necessiten
i garantim una societat plural, amb valors, i rica en desenvolupament
humà. 

Tenim a les nostres mans la capacitat de participar activament en la
construcció d'una civilització més pròspera, on l'alumnat dels nostres
centres educatius en són part implicada. Donem-los eines i facilitats
per a construir una societat plural, rica en oportunitats i
desenvolupament humà. #m
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messomriures.com
Telèfon 608569714

messomriures@messomriures.com
 
 
 

C O N T A C T E

galasumemsomriures

COL·LABORA:

https://www.facebook.com/messomriures
https://www.instagram.com/mes.somriures/
https://www.youtube.com/watch?v=cZ8VJtefFiI

