PRÀCTIQUES DINS DEL CURS DE FORMACIÓ
Dins del curs 2011-2012 l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG,
aplicant la metodologia Aprenentatge i Servei, organitza diferents cursos formatius en
l’àmbit de cooperació per al desenvolupament i voluntariat.
La formació pràctica, en total 25 hores, es realitzarà en entitats de cooperació i
voluntariat. Per aquest motiu les entitats interessades a acollir als estudiants inscrits al
curs, ens hauran de fer arribar aquest formulari abans de l’1 d’octubre. En el cas que
hagin de rebre formació per part de l’entitat d’acollida aquesta no podrà superar les 10
hores, donat que només pot realitzar 25 hores de pràctiques, per tant, les hores de
formació de l’entitat es restaran d’aquestes 25 hores de pràctiques.
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AVALUACIÓ+CERTIFICAT

Dades:
Centre responsable de l’activitat: Llar Oxalis
Persona tutora de l’entitat: Sílvia Fàbrega i Batlle
Nom de l’activitat: Suport als residents de la Llar en els tallers i sortides
Hores que durarà: 25 hores.
Descripció:La Llar Oxalis és una residència i centre de dia d’atenció a

gent amb

paràlisi cerebral i grans discapacitat físics.
Nosaltres sempre necessitem ajuda i col·laboració per portar a terme activitats amb els
usuaris a dins i fora de la Llar ja que ells tenen moltes ganes i motivació i no sempre hi
ha prou mans per ajudar-les.
Les activitats que realitzaran els estudiants seran participar/observar en els tallers
ocupacionals que es fan al centre, que son: teatre, artesania, boccia, música,
psicomotricitat, llenguatge i comunicació, alfabetització, cuina, jardineria, notícies i
estimulació. També podran acompanyar als usuaris en alguna sortida que féssim.

Nombre de places: 10
Lloc on s’impartirà l’activitat: Llar Oxalis, situat al carrer Manuel de Pedrolo núm. 2
Data d’inici i data de finalització:Tot el any
Horari: Al matí, de 10:00 a 12:00 h, i/o a la tarda, de 15:00 a 17:00 h
Perfil de l’estudiant: Una persona interessada en el mon de lo social ,que vulgui
tenir una experiència enriquidora amb un col·lectiu amb necessitats especials però amb
moltes ganes de donar a conèixer el que son capaços de fer.

