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Introducció
Un any més, Aula Actual es fa present en els àmbits geogràfics en els quals opera
amb la seva diversitat d’activitats en els camps de la informació-formació.
Any rere any, eixamplem la quantitats de col·lectius que són objecte de les
diferents iniciatives que desenvolupem gràcies al creixent nombre de voluntaris
qualificats que es van integrant al nostre Projecte. Els hem d’agrair la seva
aportació de coneixements, experiència i valors. Ells són el nostre principal actiu
operatiu. El reconeixement que reben dels participants en els nostres programes
posa de manifest la riquesa del treball que fan.
També hem d’agrair el suport econòmic que fa possible el finançament dels
diferent recursos que són necessaris per fer viable Aula Actual. En un món de gran
complexitat, de grans reptes, de canvis sorprenents i ràpids, la possibilitat de
posar a l’abast de col·lectius vulnerables, estímuls d’aprenentatge que els
mantinguin mentalment actius i allarguen la qualitat de vida i els seus processos
d’envelliment positiu.
També, des d’Aula Actual donem suport a grups d’adolescents i joves en fase de
creixement i d’inserció en el món del treball, aportant temàtiques que
complementen i reforcen els continguts de les assignatures. Es tracta d’unitats
didàctiques que pretenen conscienciar i entrenar a aquests col·lectius en les
competències professionals bàsiques i en la mentalitat emprenedora necessària
per la seva adaptabilitat a processos de permanent canvi i de transformació del
món del treball.
La nostra aportació es va remodelant constantment, d’acord amb la pròpia
experiència i en funció de les últimes recerques en el camp de la salut mental.
També dels nous horitzons que marquen els processos d’aprenentatge que han
de fer viable una bona inserció laboral dels adolescents i joves.
Tanmateix volem destacar, el lideratge positiu de les Associacions de veïns que
han assumit el projecte d’Aula Actual. També els Casals de la gent gran que ens
han demanat suport per poder atendre la demanda dels seus afiliats en les nostres
especialitats de servei.
No podem obviar el nostre reconeixement als Instituts amb els que fa anys
mantenim un vincle de cooperació avaluat positivament per ambdues parts i també
amb una bona valoració per part dels alumnes que hi participen.
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Una iniciativa d’especial riquesa de continguts, és l’acord entre la Fundació Agbar i
la Confavc - Aula Actual, orientat a donar suport a l’aprenentatge universitari de
vuit becaris. Són nois i noies amb rendiments destacats en els seus estudis i amb
escassos recursos econòmics per a poder fer front a les despeses universitàries.
Haurien quedat mermats de poder capitalitzar les seves capacitats sense aquesta
iniciativa de la Fundació.
En aquest sentit, ens plau fer un reconeixement a l’actitud de rellevància social de
Agbar, d’apostar per al talent amb risc involutiu per carències materials. És una
contribució destacada en la generació de valor econòmic i humà.
També volem destacar l’exitosa experiència de cooperació institucional entre
Foment de l’Ajuntament de Terrassa i Aula Actual de la CONFAVC.
L’activitat desenvolupada en l’àmbit de l’emprenedoria comercial o tècniques de
venda, per professionals en situació d’atur, va gaudir de molt bona avaluació per
part dels participants en el Programa.
Una iniciativa especialment rellevant d’aquest any 2017, és la recollida
d’informació i vivències personals per part de molts participants en els tallers de la
tercera edat, que foren testimonis del dramatisme de la guerra civil i de la
postguerra. Ens va semblar que formava part d’una etapa de la nostra història,
escrita pels guanyadors i que per tant, quedaven excloses moltes experiències
viscudes, que inhibiren la seva capacitat de creixement de moltes persones i que
marcaren uns hàbits socials i polítics a tots els nivells d’aquella època i que,
dissortadament, encara tenen projeccions negatives en les realitats actuals.
Es tracta de l’àudio visual “Barris Plens de Memòria”
De cara al 2018, seguim evolucionant amb més grups i amb nous continguts. Un
d’ells és una experiència inter generacional entre un grup d’un taller d’activació
mental i alumnes de l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa, consistent en una
experimentació virtual relacionada amb algunes de les activitats del taller. És un
apropament vivencial per part de la gent gran que hi participaran, de les noves
configuracions tecnològiques. Els ajudarà a visualitzar i a prendre consciència de
la transformació social que s’està produint de la mà de les noves tecnologies.
Celebraríem que experiències com les que presentem, fossin replicades en altres
àmbits per anar diversificant i eixamplant ingredients de valor als diversos
col·lectius que integren la vida social, cultural i econòmica del nostre país.
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Per què Aula Actual?
El nom no està triat a l’atzar, implica sempre una voluntat d’acció, d’aportar
recursos i crear oportunitats amb l’objectiu d’encarar les necessitats socials
dels nostres barris derivades dels canvis accelerats que estem travessant.
Propiciem el desenvolupament de la persona i l’apoderament de la comunitat,
treballant la inclusió i potenciant la participació de les persones i col·lectius
vulnerables en la vida de la societat.
Com?
Fem ponts entre les persones per construir conjuntament i millorar la qualitat de
vida dels veïns i veïnes, quan el punt de partida queda per sota dels estàndards
socials.
Des del mateix moment de la seva creació, Aula Actual ha apostat per la innovació
i la qualitat.
Principals eixos
-

Les persones
Els valors
El creixement
La cohesió social
Qualitat del treball

Línies d'actuació
Amb els anys, Aula Actual ha anat sumant persones, entitats i col·lectius, en un
procés sempre obert i parant l’atenció als canvis i necessitats detectades als
nostres barris, amb la finalitat de trobar respostes mitjançant noves accions i
projectes.
És així com el programa Aula Actual s’articula al voltant de quatre àmbits que
treballen la proximitat, l’orientació, l’educació/formació, la dinamització
comunitària i la inclusió social.
Àmbits:
-

Reforç escolar
L’activació de la gent gran
Emprenedoria
La capacitació per la inserció laboral
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Relacions amb actors estratègics
La contribució dels agents claus, representa el grau de maduració dels projectes,
la capacitat davant les necessitats socials de contribuir amb el seu coneixement al
desenvolupament dels mateixos, així com establir connexions i sinergies amb
altres persones i projectes.
Partners i col·laboracions:
-

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona,
Fundació AGBAR
Foment de l’Ajuntament de Terrassa
Atlantis Assegurances

Un cop acabat l’any 2017, fem resum d’algunes dades que ens dona el treball
realitzat, enfocat a facilitar noves oportunitats de cooperació entre organitzacions i
proveir la millor experiència.
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Els voluntaris de continuïtat fan possible la realització de les activitats, en
coordinació amb professionals i tècnics, aportant les seves habilitats.
24

Voluntaris

Prenem com a punt de partida els inicis al Baix Llobregat, per fer un pas més
ampliant territori.
En total, a les activitats han participat

450

persones.

Els recursos i serveis al 2017
Aula Actual duu a terme accions molt diverses en els àmbits o camps de treball
esmentats per tal de respondre a les també diverses necessitats.
1. Tallers de Cultura emprenedora: “Creació d’una empresa sobre un producte o
servei”
Continguts: Estimulació d'actituds, habilitats i capacitats dels adolescents
escolaritzats, com forma de millorar les seves oportunitats de cara al futur laboral
que els espera.
Els instituts també van formar part de l'equip de formadors amb professors
d’informàtica i llengües que van orientar l'alumnat en la concreció i producció del
producte final: un videojoc d’ajuda a persones en situacions socials complicades.
51

Alumnes participants:

Centres Educatius

2
IES Joanot Martorell

L’Ateneu Instructiu

Esplugues

Sant Joan Despí

Activitat nova
al 2017
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2. Tallers Desenvolupament de l’esperit emprenedor:
L’objectiu és ajudar a visionar com serà l’entorn de treball dels alumnes i, a
partir d’aquesta informació, aportar-los-hi idees, reflexions i casos pràctics que
els ajudin a orientar bé el procés de creixement professional i personal.
La part pràctica introdueix els alumnes en situacions reals i els ajuda a
estimular la seva creativitat operativa i a saber interrelacionar els coneixements
adquirits per prendre decisions i aportar diferents solucions.
210

Alumnes participants:

Centres Educatius

7

C.E. Gran Capità

PQP Isoveri

IES Torrelles

Sant Joan Despí

Esplugues

Torrelles de Ll.

IES Ferrer i Guardia

IES L’Ateneu Instructiu

IES Joanot Martorell

Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

Esplugues

Ma. Aurèlia Campmany
Cornellà de Ll.

nou al 2017
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3. Becats “Joves Talents”
Acompanyament estable i compromès d’un grup d’alumnes becats (Mentoring)
8

Estudiants universitaris :

IES participants:

4

Ma. Aurelia Capmayn

Joanot Martorell

Cornellà de Ll.

Esplugues de Ll

Ferrer i Guadia

L’Ateneu

Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

Tutoria del procés d’aprenentatge dels grups de becaris amb l’objectiu
d’optimitzar el seu talent, creant també sinergies de cooperació grupal orientat
a l’alt rendiment.
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4. Forma’t i empren
Formació i suport per l’ocupació de sense feina o que l'han perdut (majors de 35
anys), a través de l'entrenament en les últimes tècniques de vendes i
l'aprenentatge a emprendre.
14

Participants
•

Curs “Emprenedoria comercial i vendes” centrat al
desenvolupament de les noves competències per a la venda i
dirigit a persones a l’atur.
Col·laboració amb Foment de l’Ajuntament de Terrassa

5. Tallers d’estimulació de les funcions mentals
Adreçat a majors de 55 anys, disposats a aprendre tècniques per entrenament
mental.

150

Usuaris
5

Associacions
Veïnals (AV)

2

Casals i Centres
de Gent Gran
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On:
Terrassa
4.1 Centre Cìvic Roca
4.2 Casal Gent Gran Can Boada
4.3 Associació Veïns (AV) Boada
4.4 AV Vallparadis
4.5 AV Pça. Catalunya-Escola Industrial
Baix Llobregat
4.6 AV Les Planes (Sant Joan Despí)
4.7 Cornellà
Barcelona
4.8 Coordinadora de Pensionistes i Jubilats de Catalunya
Funcions mentals que es treballen:
Atenció, percepció i coordinació oculo-manual
Llenguatge i Comunicació
Memòria
Lògica
Emocions

Càlcul
Motricitat
Creativitat

Les Entitats i Dinamitzadores que gestionen els recursos per a gent gran ens han
sol·licitat serveis d’assessorament:
A nivell general
- sobre el model d’atenció centrada en la persona
- sobre el programa

I a nivell específic
- suport a accions concretes
d’implementació del programa

Les accions formatives i de coneixement
Les accions formatives pretenen acostar als participants a les bases dels projectes
de l’Aula Actual i A-porta.
Accions concretes d’implementació dels projectes:
•

2 grups de formació dirigits a les monitores dels tallers cognitius per la gent
gran.

•

2 grups d’entrenament sobre entrevistes informatives als Picaportes del
programa A-porta de la CONFAVC.
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La comunicació y formació
Ajudem a sostenir l’impacte donant importància a la comunicació com una forma
de facilitar els processos. Les xarxes socials ens permeten continuar oferint els
coneixements amb qualitat a molts ciutadans.
Alguns dels recursos:
•

Dossiers i materials formatius elaborats per nosaltres:
✓ 2 Unitats didàctiques pels alumnes de Batxillerat
o “Com desenvolupar un projecte d’èxit”.
o

“Creació d’una empresa sobre un producte o servei” .

✓ 3 Dossiers recull de l’activitat dels estudiants de batxiller
✓ Material formatiu per al Curs “Tècniques de vendes”, dirigit a persones a l’atur.
✓ Material formatiu per l’entrenament de dinamitzadores dels tallers cognitius
✓ 1 Dossier resum de les activitats dels tallers d’entrenament mental
✓ Confecció de 400 fitxes de treball per als usuaris dels tallers cognitius
✓ Elaboració de 2 Audiovisuals:
o

“Barris Plens de Memòria”

o

Els barris comencen en les persones

✓ Articles aquest any:
o

27 articles i noticies a la nostra web www.aula-actual.cat
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•

Xerrades i Conferències sobre salut i qualitat de vida:

920

Assistents
o

4 Xerrades “Com donar vida als anys”

o

3 Xerrades sobre salut i qualitat de vida:
-

o

“Som tot cor”
Malalties neurològiques
Malalties vasculars

1 Conferència “Barris Plens de Memòria”
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Les xarxes socials
corporativa

www.aula-actual.cat

Detallem els països que encapçalen la llista dels
més dels 50 que utilitzen el nostre web en
l'actualitat, com són:
EUA, Rússia, Índia, França, Brasil, Alemanya, ....

aula.actual.5#!/aula.actual.5
www.youtube.com/user/AulActual/feed
@AulActual
https://get.google.com/albumarchive/116363654151357504852?source=pwa

Mostra d’articles a la web de l’Aula Actual
•

Iniciem a dos Instituts els Tallers “Creació d’una empresa sobre un producte o servei”
http://www.aula-actual.cat/2505-2/

•

El cuidado de la memòria http://www.aula-actual.cat/el-cuidado-de-la-memoria/

•

Formación en técnicas básicas Comerciales http://www.aula-actual.cat/formacion-en-tecnicasbasicas-comerciales/

•

Reconstruir la memoria desde los Barrios http://www.aula-actual.cat/reconstruir-la-memoriadesde-los-barrios/

•

Beques “Joves Talents” http://www.aula-actual.cat/beques-joves-talents-2/
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Un projecte amb capacitat d’adaptació
Aula realitza una avaluació continua de les activitats realitzades al llarg de l’any
per marcar les línies de treball futures.
Fruit de les últimes reflexions s’ha aprofundit en l’àmbit de la inclusió social,
incorporant noves activitats i projectes per donar resposta a les necessitats
detectades de formació i suport en la recerca de feina, necessitats que s’han
multiplicat amb la nova conjuntura econòmica.
És un exemple més d’aquesta característica de l’Aula Actual:
Un procés continu d’adaptació a la situació i necessitats de l’entorn

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: Aurora Gómez
Tatiana Santos
Neus Carbonell

Àrea Baix Lll: Julio Jiménez

Terrassa: Josep Pou

Coordinació Centres Educatius:

Antonio Gámez

2

Voluntaris educatius:

José Manuel Molina i José Luis García
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Activació gent gran:
7

Dinamitzadores tallers “Entrenament mental”

•

Sant Joan Despí
o

•

AV Les Planes:

Bábara Isla i Pepi Hidalgo

Terrassa
o

AV Vallparadis:

Esther Sarlé

o

AV Pça. Catalunya:

Montse Trullàs

o

AV Boada:

Norma Cervera

o

Casal G.Gran Can Roca: Ma. Gloria Miranda

o

Casal G.Gran Can Boada: Antonia Orero

Com veiem el futur:

De la intervenció sectorial a la coordinació efectiva

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més
eficaces de respondre a la diversitat present”.
Ainscow (2005)
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