MEMÒRIA 2016
L'Aula Actual és un instrument per formar, informar i treballar en xarxa, amb incidència
en millorar la qualitat de vida de totes les persones i la comunitat.
El nostre treball consisteix en promoure capacitats i recursos necessaris per enfortir
l'autonomia de les persones des de l'entorn, la cohesió amb la comunitat i crear valors
amb criteris socials.
L'any 2016 ha significat un canvi quantitatiu i qualitatiu per als projectes. Bàsicament,
hem treballat cinc àmbits:
▪ Educació
▪ Formació interna i externa
▪ Cultura emprenedora a l'escola
▪ Activació de la gent gran
▪ Promoció de la salut

A través d’activitats entre AV, entitats i institucions s'han millorat les respectives
intervencions orientades a persones i grups vulnerables.
El suport que hem rebut per part de la Càtedra de la
UNESCO de Sostenibilitat cap al nostre pla d’acció és
un reconeixement de valor de l’activitat cultural i
educativa que desenvolupem.
S'han sumat 4 AV a Terrassa per portar de manera conjunta les activitats de l'Aula: AV
Vallparadís, AV Can Roca, Pça. Catalunya i Torrent d'en Pere Parres.

Hem millorat l’estructura de transmissió de la informació “on line”: www.aula-actual.cat,
per facilitar la consulta i el compartiment que des d'aquesta finestra generem.

La incorporació d'una nova Unitat Didàctica: «Com desenvolupar un projecte d'èxit»,
creada per nosaltres mateixos, per impartir als Centres Educatius amb els que
col·laborem, ens permet arribar millor a les necessitats reals dels joves de batxillerat.

Tres alumnes de la comarca del Baix han estat dotats per les beques «Joves Talents», no
solament econòmicament si no també d'acompanyament en el seu procés educatiu.

Hem realitzat 2 sessions informatives sobre temes bàsics de salut, indicant els
comportaments més idonis de cara a la prevenció o control de la malaltia:
▪ Infermetats vasculars
▪ Tractament del dolor

Hem augmentat el compromís amb la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables de
la nostra societat. 3 AV a Terrassa , a l'hora, s'han sumat a realitzar els tallers
d'entrenament cognitiu per majors de 55 anys.


Al 2016, hem pogut donar servei a 2 grups a Les Planes de Sant Joan
Despí, 1 a Cornellà, 2 a Barcelona i 3 a Terrassa.



Un salt molt important pels beneficiaris, ha representat la ampliació dels
àmbits que desenvolupem als tallers.



Arribem a recopilar més de 500 fitxes de exercicis pràctics amb les
solucions, distribuïdes dependent de les funcions de la intel·ligència i per
nivell de dificultat.



Destaquem la realització del curs de formació per a les monitors/es dels
tallers d'entrenament mental, amb 17 participants.

La col·laboració i les relacions ens ha portat a realitzar 2 formacions més:



Formació A-porta: Entrenament d’entrevistes informatives dels Pica-portes
Com desenvolupar un projecte d'èxit, dirigit a les a uxiliars d'infermeria a la Escola
EDGAR de Terrassa

Fites assolides 2016:
Diversificació territorial:
Desenvolupament mental
Competències professionals
Promoció de la salut

Baix Llobregat

Barcelona

3 tallers gent gran
2 tallers gent gran
11 tallers alumnes Batxiller
2 Conferències

314

92

5

alumnes
Batxillerat

Usuaris
tallers cognitius

accions
formatives

Terrassa
3 tallers gent gran
4 conferències gent gran

19
voluntaris

l'Equip
L’èxit del nostre projecte es fonamenta en part en el nombre i qualitat de l’equip de
cooperadors voluntaris que aporten el seu talent, els seus coneixements i la seva
experiència en les diverses tasques i programes que ens proposem desenvolupar, sempre
adaptats a les necessitats de cada barri i col·lectiu.
Des de la direcció de l’Aula Actual aportem metodologies per l’adequat desenvolupament
dels temes, assessorament psicopedagògic, coordinació, i valoració de l’ impacte que
cada iniciativa posa de manifest.
Ens caracteritzen la complicitat i la confiança. Som innovadors, en tant que obrim noves
línies de treball que permetin generar perspectives de futur.
Direcció de l’Aula Actual: Jordi Balcells
Coordinació i gestió de projectes:
Àrea Baix Lll: Julio Jiménez
Coordinació centres educatius:
Activació gent gran:
Voluntariat educatiu:
Coordinació Joves:

Aurora Gómez
Àrea Terrassa: Josep Pou
Antonio Gámez
7 monitores dels tallers “Entrenament cognitiu”
2 monitors
Víctor Gutiérrez

- 10 anys treballant amb i per les persones -

