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
al projecte de cooperació que l’ONG Esporles al Món 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 i es constituí amb membres del professorat i de
l'ONG “Esporles a Món”. S’ha reunit durant l’any en 3 sessions que s'han ocupat en constituir la
comissió i en organitzar les distintes actuacions que s’han realitzat al nostre Institut, amb la
col·laboració del professorat i L'ONG “Esporles al Món”.
2.- Per donar a conèixer la feina que fa l’ONG: S'han intentat realitzar xerrades amb el grups de
primer, però no s'han duit a terme ja que no s'ha pogut trobar disponibilitat de temps i, també
perquè s'han volgut introduir alguns temes de discussió, fent preguntes guiades sobre
desenvolupament sostenible, globalització,...això implicava més feina que altres anys sobretot de
coordinació amb l'ONG, però pareixia més interessant. Hi ha un esbós o guió inicial que servirà per
fer-ho millor el curs que ve.
3.- Les activitats realitzades amb els alumnes per fomentar la sensibilització i col·laboració es
resumeixen en:
--Participació en la cursa solidària que va organitzar el Centre de Primària per l'interior del poble.
--La col·laboració en la recollida de joguines solidàries per Nadal, tot el que s’ha recollit s’ha posat
a la venda a la parada que munta periòdicament l’ONG;
-- Durant el primer trimestre, s’han fet una bunyolada per les Verges i una xocolatada per Nadal.
-- També s'ha celebrat el dia del llibre amb un mercadet de llibre i roses

4.- Entre el professorat s’han organitzat dinars solidaris:El dinar d'arròs brut de Sant Antoni i el
dinar de porcella del segon trimestre

Totes aquestes activitats han suposat una aportació de 591 €segons el següent estat de comptes:

ENTRADES

SORTIDES

Saldo caixa curs 2008/09
21-10-2009
(134'00€)

Bunyolada solidària

SALDO
caixa

RECAPTACIÓ
CURS 2009/10

11'00

11'00

173'00

50'00

145'00

134'00

270'00
115'00

103'00
72'00

312'00
355'00

301'00
344'00

438'00

427'00

522'00

511'00

20 -11-2009 Correguda solidària

03/12/09 Arròs brut (167'00€)
23-12-2009 Xocolatada + venda
anticipada de joguines (43'00€)
3-02-2010 Correguda solidària de dia
20/11/2009 (83'10€)
3-02-2010 Porcellada solidària (84'00€)

83'00
270'00

186'00

17-02-2010
Ingrés ONG “Esporles al Món”

22'00

500 €
23-04-2010 Dia del llibre mercadet
llibres i roses (59'00€)
4 -06-2010 Aportació viatge d'estudis 4t
(21'00€)

107'00
21'00

48'00

81'00

570'00

102'00

591'00

Propostes pel curs vinent
Dels objectius proposats a principi de curs, es veu que encara hi ha la necessitat d’impulsar amb
més força la participació i implicació de l’alumnat en la comissió i institucionalitzar i programar les
xerrades a primer i segon curs per a donar a conèixer la feina que fa la ONG “Esporles al Món”; a la
vegada s'hauria d'iniciar tasques de sensibilització a les tutories.
Els altres anys el gruix de les aportacions a l'ONG provenia sobretot de les activitats que
s'organitzaven entre el professor, enguany s'han reduït tant en nombre com en participació; pel curs
que ve i malgrat la crisis, convé animar a la gent amb la participació i colaboració.
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