MEMÒRIA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT

L’IES Josep Font i Trias s’ha proposat entre els seus objectius el d’educar en els valors de la
justícia i la solidaritat com a fonaments de la pau; L’IES forma part de la xarxa de Centres Solidaris
i durant aquest curs la comissió de solidaritat ha realitzat diverses tasques amb la finalitat d’ajudar
a l’ONG Esporles al Món, sobretot ,amb el projecte de cooperació que té amb la Comunitat de
San Ramón a Nicaragua.

Objectius
1.- Constituir la comissió de solidaritat integrada per representats de tots els membres de la
comunitat educativa i de l’ ONG Esporles al Món.
2.- Donar a conèixer la feina que fa l’ ONG a la Comunitat de San Ramón.
3.- Sensibilitzar a l’alumnat sobre alguns temes de cooperació i ajuda.
4.- Fomentar la col·laboració d’ajuda als projectes que du a terme l’ONG d’Esporles

Activitats desenvolupades
1.- La comissió es va formar a principi de curs ; enguany ha tingut dificultats per a la seva
constitució ja que hi ha hagut menys voluntariat entre el professorat i a més, entre el voluntaris
s'han produït baixes de llarga durada, això ha afectat al seu funcionament i a l'organització de les
activitats que s'han realitzat al nostre Institut, s'han anat fent les activitats que ja estaven
mínimament institucionalitzades, però no se n'han introduït de noves.
2.- Per donar a conèixer la feina que fa l’ONG: S'han realitzat xerrades amb tots els grups de
primer durant el mes d'octubre, L'ONG “Esporles al Món” es va venir a presentar i a fer una
xerrada introductòria, aprofitant una sessió de tutoria de cada grup. Aquesta activitat es pot valorar
com a positiva respecta als altres anys.
3.- Les activitats realitzades amb els alumnes per fomentar la sensibilització i col·laboració es
resumeixen en:
--La bona participació en la cursa solidària que enguany s'ha organitzat des del Departament
d'Educació Física per l'interior de l'Institut.
--La col·laboració en la recollida de joguines solidàries per Nadal, que enguany s'ha guardat pel
curs vinent, ja que la recollida ha estat poc nombrosa i una mica fora de temps.
-- Durant el primer trimestre, s’han fet una bunyolada per les Verges.
4.- Entre el professorat s’han organitzat dinars solidaris:El dinar d'arròs brut de Sant Antoni, la
calçotada solidària en el segon trimestre i el dinar de fi de curs de fideuà.

Totes aquestes activitats han suposat una aportació de 606 € (està sense comptabilitzar la fideuà que
farem dijous que ve) segons el següent estat de comptes:

ENTRADES

SORTIDES

Saldo caixa curs 2009-10
21-10-2010 Bunyolada solidària (126 €
€)
22-10-2010 Cursa solidària (210 €)
24- 11- 2010 Arròs brut
(185'€)
23-12-2010 ingrés a ONG “Esporles al
Món” ( 502'50 € )
09/03/11 Calçotada solidària ( 85€)

SALDO
caixa

RECAPTACIÓ
CURS 2009/10

102'00
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210
315

44'00

228'00

126'00

130'00

438'00
623'00

336'00
521'00

120'50
390

305

205'50

606'00

30/06/11 Fideuà de fi de curs queda
(pendent d'incloure a pròxima memòria)
30-06-2011 ingrés fi de curs a ONG
“Esporles al Món” (pendent)

Propostes pel curs vinent:
Dels objectius proposats a principi de curs, es veu que pel curs vinent s'hauria de millorar la
constitució de la comissió amb la participació i implicació del professorat i també de l'alumnat.
Està be mantenir les xerrades de presentació, mirar si l'ONG treballa amb programes d'ajuda amb
gent necessitada d'Esporles; això va sortir a les xerrades, ara amb la crisis Nicaragua sí, però aquí
també hi ha gent necessitada, pot ser seria més atraient i milloraria la col·laboració, queda per
discutir-ho.
Igualment a l'any passat, el gruix de les aportacions a l'ONG provenia sobretot de les activitats
que s'organitzaven entre el professor, enguany a millorar un poc respecta a l'any passat, però aquest
augment es deu sobretot a la recaptació de la cursa solidària, per a la resta d'activitats estam per
baix dels cursos anteriors, pel curs que ve i malgrat la crisis, també convé animar a la gent amb la
participació i col·laboració.
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