Benvolgudes famílies,
Des de la Comissió de Solidaritat del grup de Famílies Delegades de l’Escola Proa, us volem fer arribar
informació sobre una acció que duem a terme des de fa uns anys i que volem compartir amb vosaltres.
A més de les activitats que la Comissió promou juntament amb l’Escola i que segurament coneixeu
(Recapte d’aliments, Marató...) fa quatre anys vam considerar que la tasca solidària no havia de ser
únicament cosa de les famílies sinó que fora bo implicar directament també els nostres fills.
Així va sorgir la idea d’un projecte d’Emprenedoria Social en el que l’Escola es va engrescar ràpidament i
que va decidir incorporar als continguts de 4t. de l’ESO.
Actualment aquesta acció s’emmarca dins l’optativa d’Economia i es fa en grups de 3 o 4 persones.
El treball consisteix a, seguint unes bases establertes, atorgar una subvenció real a un projecte solidari
en el camp de l’exclusió social, a través d’Entitats amb seu a Catalunya. El projecte escollit rep 600
euros dels diners gestionats pel grup de Famílies Delegades, que es fan arribar a l’ONG, Associació, etc..
perquè les destini a l’acció concreta treballada per l’alumnat.
Aquest no únicament fa un treball acadèmic, sinó que s’encarrega de contactar personalment i
presencialment amb l’Entitat, fa preguntes, s’interessa per les accions que duen a terme i pels
beneficiaris d’aquestes accions. Un cop acabat, el grup defensa la seva acció solidària davant la resta de
la classe, tutora i membres de la Comissió. Posteriorment, el grup també ha de controlar si els diners
arriben al destí escollit i fa sensibilització del tema organitzant xerrades, imprimint pòsters o tríptics o
muntant paradetes per Sant Jordi.
En els tres darrers anys s’han presentat més de 15 projectes i les donacions han fet possible instal·lar
unes plaques solars a dues escoles de Senegal, portar material escolar a un camp de refugiats a l’Iran o
refer el pati d’una escola d’educació especial a Barcelona.
Enguany tenim 4 nous treballs i l’escollit es donarà a conèixer el dia 7 d’abril, coincidint amb la
celebració de la Diada de Sant Jordi.
Aquests treballs són .....

Associació
ASPERGER
Catalunya

Ricart Martínez Aguilera
Sergi Egea Estella
Mireia García Gómez
4t ESO - Curs 2018 - 2019
Tutora: Núria Català

1

Des de l’Escola i el grup de FD estem especialment orgullosos d’aquest projecte i del grau d’implicació,
del treball, de l’entusiasme i de la dedicació dels nostres alumnes. Els donem les gràcies per voler-hi
participar i també a l’Escola que, igualment, ha fet seva aquesta iniciativa des del començament.
Si esteu interessats a consultar els treballs o voleu més informació, us podeu posar en contacte amb
nosaltres a través del correu de la Comissió:
solidaritat.gpd@escola-proa.cat
Molts gràcies i salutacions cordials!!
Comissió de Solidaritat del grup de Famílies Delegades de l’escola PROA.

