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PROJECTE EDUCATIU “VOLUNTARIAT PER UN INSTITUT MILLOR”

Aprendre és volar
Totes les activitats que ha organitzat l’equip de voluntariat Aprendre és
volar de l’institut Ègara es poden trobar valorades al blog dissenyat i
actualitzat pels mateixos voluntaris.
https://aprendreesvolar.wordpress.com/author/volaregara/

Les reunions per decidir el continguts de les sessions, les dates, la
divulgació, l’aforament, els destinataris, el pressupost i tot els que es
pugui necessitar per aconseguir l’activitat es gestiona en reunions
puntuals que es fan a la biblioteca del centre en hores d’esbarjo. La
divulgació de les activitats es fa mitjançant cartells i de manera presencial
a l’hora de tutoria.
Les convocatòries i les qüestions urgents són comunicades per WhatsApp.
A principi de curs s’omplen unes fitxes per cada activitat per fer les
previsions del què es necessitarà i de com s’organitzarà.
Un cop feta l’activitat, es valora al blog i s’hi aporten fotografies.

FITXA
Sessió___ Data aproximada____

- Breu resum del projecte
- Propòsits i destinataris
- Quina detecció de necessitats s'ha fet
- Mètode: com es volen aconseguir els objectius
- Mitjans que es necessiten per a dur a terme el projecte
- Responsables de l’activitat

Aquesta era planificació i previsió económica que teníem en començar el curs:

PLANIFICACIÓ PER AL CURS 2015-2016
Després d’avaluar les activitats que es van dur a terme en el curs 2014-2015, l’Equip de
Voluntaris ha acordat les següents activitats i n’ha fet les previsions de despeses que
comportaran:

a) Dades econòmiques
Concert inaugural:
Pintura mural al pati del centre:
Obra de teatre:
Taller de microrelats:
Taller d’il·lustració:
Conferència d’actualitat :
Taller de dinamització de la lectura + club de lectura:
Col·laboració amb el grup de teatre de l’Institut:
Concert de cloenda:

175 euros
400 euros
200 euros
80 euros
100 euros
150 euros
325 euros
250 euros
300 euros

b) Col·laboració d’altres professionals
Professorat del centre

c) Altres despeses
Reprografia:
Papereria:
Pintura i estris de pintar:

TOTAL estimat:

60 euros
40 euros
100 euros

2180 euros
Setembre 2015

I aquesta ha estat, finalment, la nostra programació i la nostra valoració:

Sessió nº 1_ Teatre. 17 de novembre 2015
Los diarios de Adán y Eva
Ens hem organitzat, ja ha començat el nou curs i hem
aconseguit que aquest petit projecte sigui una tradició. La
primera activitat organitzada pel grup de voluntaris i de la má
del Menú Teatral. Ells ens han ofert la lectura dramatitzada
del llibre “Los diarios de Adán y Eva” de Mrak Twain i ens va
apropar d’una manera diferent a un text intens i carregat
d’ironia sobre les relacions de parella.

Sessió nº 2_Música. 16 de desembre 2015
Concert d’hivern amb Ana i Alícia
El concert es farà el 16 de desembre a les 6 de la tarda de la
ma de l’Ana i la Alícia unes noies que amb molt de gust ens
oferiran un concert, es repartiren entrades als alumnes que
vulguin assistir, hi ha un aforament limitat.
En aquesta ocasió volem crear un ambient molt especial, per
això us demanem que porteu una petita manta i coixins… Es
servirà xocolata calenta a tots els assistents. Com sempre, us
hi esperem.
Finalment, el vam haver de posposar perquè la cantant estava
malalta. El vam fer al mes de gener

Sessió nº 3_Conferència. 18 de gener 2016.
La situació de la dona musulmana
El passat dilluns vam gaudir de la presència
de Saida Ehliluch i Najat El Hachmi que van
venir per formar part d’un debat organitzat
per unes companyes de segon de batxillerat.
Elles estan fent un treball sobre el paper de la
dona musulmana, i nosaltres com a voluntaris
vam assistir a aquest debat, hi estava

convidat tothom que volgués. El públic va ser divers, van assistir alumnes de
l’institut, professors, pares, etc.

Sessió nº 4_Fotografia. 24 de febrer de 2016
Com millorar lesa meves fotografies?
El passat 24 de febrer vam tenir una visita
molt especial, Joan Carles Otero antic
professor del nostre institut va acceptar la
nostra proposta sobre donar-nos una xerrada
sobre fotografia. Joan Carles va marcar a
molts dels seus alumnes amb les seves
històries i nosaltres que som part d’aquests
volíem que alumnes que no el vam conèixer
poguessin aprendre una miqueta d’ell.
Així va arribar el dia i es va convertir en una
xerrada molt interessant, i els assistents vam voler més per tant vam concloure
l’activitat amb la idea de fer una segona edició, Fotografia II, així tots els
alumnes que han donat els seus correus poden participar en el petit concurs
que estem realitzant de fotografia.
Aquest segona sessió nola vàrem arribar a fer

Sessió nª 5_Conferència. 2 de maig de 2016
El Bosón de Higgs y la frontera de la física
El passat 2 de maig vam rebre al professor
Aurelio Juste, llicenciat en Física de
partícules experimental.
Ell va venir a oferir-nos una conferència
divulgativa anomenada “El bosón de Higgs
y la frontera de la fisica”, vam decidir que
seria interessant oferir una xerrada
relacionada amb l’àmbit científic i l’Aurelio
es va oferir en ajudar-nos a fer-ho realitat.

Sessió nº 6_Pintura. 18 de maig de 2016
Pintem un mural a la pista d’esports
El passat 18 de maig per fi vam aconseguir portar a terme la nostra sisena
activitat, després de aplaçar-la tant de temps degut a la pluja. El sol, finalment,
ens va permetre fer la feina
En Valentí Guabianes, l’il.lustrador que ja ens va visitar l’any passat, aquest
any va venir per donar un pas més endavant en aquest institut, ell ens va
ajudar a donar alegria al nostre pati, ens va dissenyar un mural i el grup de
voluntariat va posar tots els seus esforços per aconseguir aquesta obra d’art:

Sessió nº 7_Voluntariat. 6 de juny de 2016
El voluntariat: una manera d’entendre la vida
El voluntari per excel·lència en Victor
Pérez, 19 anys, ens va venir a donar una
xerrada sobre voluntariat.
El voluntari per excel·lència que ha estat
en la majoria de centres de voluntariat de
Terrassa ens va explicar com va acabar
sent voluntari, el camí que ha recorregut
per arribar on és ara. Ens va donar uns
quants consells per millorar el nostre
voluntariat i ens va animar a seguir
endavant.

Sessió nº 8_Teatre. 16 de juny de 2016
Musical Hèrcules (encara no s’ha realitzat)

El cost de les activitats organitzades i realitzades al llarg del curs escolar 20152016, és el següent:

Cost €
Sessió nº 1_ Teatre. 17 de novembre 2015
Los diarios de Adán y Eva

150

Sessió nº 2_Música. 16 de desembre 2015
Concert d’hivern amb Ana i Alícia

100

Sessió nº 3_Conferència. 18 de gener 2016.
La situació de la dona musulmana

-

Sessió nº 4_Fotografia. 24 de febrer de 2016
Com millorar lesa meves fotografies?

50

Sessió nª 5_Conferència. 2 de maig de 2016
El Bosón de Higgs y la frontera de la física

-

Sessió nº 6_Pintura. 18 de maig de 2016
Pintem un mural a la pista d’esports

1.500

Sessió nº 7_Voluntariat. 6 de juny de 2016
El voluntariat: una manera d’entendre la vida

-

Reprografia:
Papereria:
Col.laboració amb el grup de teatre

Total

85
40
300

2.225 €

