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Diari de Girona

La Fapac i una entitat Un projecte implica alumnes
sense ànim de lucre de FP d’Atenció a les Persones i
acorden dinamitzar d’Integració Social amb Mifas
Estudiants de cicles formatius del Fedac Sant Narcís participen en el
el món rural per a
projecte Aprenent Junts, amb el Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva
infants i joves


DdG GIRONA

Coordinació Rural de Catalunya i la Federació
d’associacions de pares signen un conveni El

seu propòsit és garantir activitats per a estudiants
DdG GIRONA

■ La Federació d’associacions de
pares i mares d’alumnes de Catalunya (Fapac) i l’organització
Coordinació Rural de Catalunya
(CRUC) han posat en marxa una
col·laboració entre les dues parts,
que té com a objectiu principal dinamitzar projectes en l’àmbit rural. L’objectiu d’aquesta coordinació és que infants i joves gaudeixin
d’una oferta d’activitats al seu territori, tal com va informar la Fapac.
Ambdues entitats han signat
un conveni, segons el qual han
acordat treballar de forma conjunta i coordinada. D’aquesta manera, preveuen col·laborar per desenvolupar projectes en poblacions rurals. La finalitat és aconseguir que els infants i els adolescents que hi viuen puguin disposar d’una oferta més àmplia d’activitats i iniciatives.

Un altre punt de l’acord, que es
va formalitzar el passat  de febrer,
especifica que l’objectiu de les
dues parts implicades és promoure els centres rurals d’activitats
com a eixos vertebradors del territori.
Fruit d’aquest conveni de
col·laboració es mantindran reunions periòdiques entre tècnics
territorials, d’una banda, i voluntaris de la Fapac i tècnics del
CRUC, de l’altre, per tal de compartir informacions i dissenyar
accions conjuntes.
La Fapac és la federació que representa el major nombre d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya. Mentre que la
Coordinació Rural de Catalunya
és una entitat sense afany de lucre,
social i educativa que treballa pel
desenvolupament del món rural
a Catalunya i amb programes europeus i internacionals.

■ El cicle formatiu de grau mitjà
d’Atenció a Persones en situació
de dependència i el de grau superior d’Integració Social de la Fundació Educativa Fedac Sant Narcís –de Girona– i el Centre Ocupacional del Grup Mifas a Riudellots
de la Selva col·laboren en un projecte que posa en contacte estudiants i usuaris de l’associació,
amb l’objectiu que s’enriqueixin
els uns als altres.
La interacció es realitza a través
del projecte Aprenent Junts (ApS).
Pel que fa a l’alumnat de Formació
Professional, la iniciativa dona als
joves la possibilitat de portar a la
pràctica els coneixements, els
conceptes i les habilitats que han
anat adquirint en els diferents
mòduls formatius que han realitzat. Alhora que els usuaris del
centre ocupacional de Mifas es
beneficien d’activitats d’estimulació cognitiva en diferents sessions
desenvolupades per estudiants
dels cicles, adaptats a les seves necessitats i característiques. «És
així com aprenen uns dels altres»,
explica el centre educatiu al seu
web.
El projecte Aprenent Junts
s’allargarà el segon i el tercer tri-
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mestre d’aquest curs, estructurat
en quatre fases. La primera consisteix en xerrades informatives,
pensades perquè els alumnes coneguin el servei; la segona en un
intercanvi de cartes entre estudiants i usuaris del Centre Ocupacional Mifas de Riudellots de la
Sela; la tercera implica una primera trobada informal al centre
ocupacional; i la quarta són les activitats que els joves hauran preparat pels usuaris, segons les seves aficions.

Fa pocs dies, professionals del
centre de Mifas van oferir una xerrada informativa a l’alumnat dels
graus formatius implicats en el
projecte per mostrar-los els centres ocupacionals com una opció
laboral de futur. Alhora, Mifas
destaca l’oportunitat que l’activitat ofereix als usuaris del seu centre perquè exposin les seves vivències i inquietuds, a més de
sensibilitzar els joves sobre el
col·lectiu de persones amb discapacitat.

Les Alzines i el Banc de
Sang promouen una
campanya de donació
L’acció es durà a terme el

dimarts 14 de febrer i sorgeix
d’un projecte interdisciplinari
a tercer curs d’ESO
DdG GIRONA

■ L’escola Les Alzines, de Girona,
i el Banc de Sang i Teixits organitzen una campanya de donació de
sang que es durà a terme el proper
dimarts  de febrer, de les  del
matí a la  del migdia i de dos
quarts de  a dos quarts de  de la
tarda.
Aquesta acció neix d’un projecte interdisciplinari que han dut a
terme les alumnes de tercer curs
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a les assignatures de
Tecnologia i Experimentals.
L’escola va especificar que es
tracta d’un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS), que realitzen amb

el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
La proposta educativa combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol
projecte, en el qual les alumnes
treballen les necessitats reals de
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
Aprentatge i conscienciació
En aquest cas, el centre educatiu
va explicar que l’activitat s’emmarca dins del projecte interdisciplinar de les matèries d’Experimentals i Tecnologia. Aquest té un
doble objectiu: d’una banda,
l’aprenentatge d’una part dels
continguts i les competències
d’aquestes assignatures; i d’altra
banda, conscienciar les alumnes
de la importància que tenen les
donacions de sang.
Les estudiants de Les Alzines
implicades en aquest projecte van
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començar el projecte investigant
sobre la sang i el sistema circulatori, pel que van rebre una formació del Banc de Sang i Teixits. Tot
seguit, les alumnes de tercer
d’ESO es van encarregar de dissenyar una campanya publicità-

ria per tal de fer difusió d’aquesta
iniciativa. Amb aquest objectiu,
van crear un logotip i l’eslògan
«Dona sang, suma’t i salva vides»,
van realitzar una falca per a la difusió a la ràdio, van planificar una
estratègia de difusió a les xarxes

socials amb l’etiqueta GironaSomriu i, finalment, van decorar
l’escola. Aquests darrers dies de la
campanya penjaran cartells i repartiran tríptics i demanaran la
col·laboració de les famílies fentne difusió.

