CALENDARI DEL PROCÈS D’INSCRIPCIÓ:
SOL·LICITUD D’ENTREVISTA PERSONAL
Abans del 20 de desembre (emplenant el formulari
que pots trobar en facebook o sol·licitar-lo per email)

EXPERIÈNCIA DE COOPERACIÓ
SANTO DOMINGO 2014

ENTREVISTA PERSONAL
Abans del 18 de gener.
TROBADA 0

Amb totes les persones interessades a participar al
projecte sense cap compromís definitiu



ELLS/ES

18 de gener (València)
19 de gener (Barcelona)

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Del 19 al 26 de gener (per mail)
COMUNICACIÓ DEL GRUP DEFINITIU

Per part de l’organització: 31 de gener

ENS
ESPEREN!

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Mitjançant un ingrés de 1000 € al compte del
projecte, que s’utilitzaran per a comprar els bitllets
d’avió i l’assegurança mèdica i civil i la signatura d’un
contracte de Voluntariat
amb l’associació que
determina una sèrie de compromisos.
Del 31 de gener al 7 de febrer
Per a qualsevol consulta o aclariment podeu
contactar per telèfon amb la Glòria Eguaras o amb
l’Ana Moreno:
Glòria: 678 21 81 60

Ana: 636 390 138

O bé per e-mail a: sedbulla@gmail.com

Al “Centro Educativo Paula Montal” on les
escolàpies desenvolupen una tasca educativa al barri
de “Los Meaditos” de Santo Domingo, fa sis anys
que persones relacionades amb diferents escoles de
la província organitzen un camp de cooperació amb
joves dominicans/es organitzant activitats
d’educació en el lleure per a nens i nenes de l’escola
i del barri. La incidència d’aquesta iniciativa,
nascuda de la col·laboració prèvia i desinteressada
de professorat d’escoles d’escolàpies de la província
i de les pròpies escolàpies dominicanes, esdevé any
rere any més important. El nombre de nens i nenes
que hi gaudeixen cada estiu, així com el nombre de
monitors/es i pre-monitors/es que es formen en el
campament ha crescut sense parar. I actualment , un
grup de mares també troben entre nosaltres un
espai de trobada i formació molt necessari per a la
promoció de la dona en la societat a la que es
troben.
Amb joia, obrim la convocatòria per participar
al camp de cooperació del 2014 a totes les persones
majors d’edat vinculades o conegudes de les escoles
escolàpies.

OBJECTIU DE L’EXPERIÈNCIA:

CURS PREVI:

Compartir la vivència de la cooperació al 3r
món, des d’un enfocament evangèlic i en
l’àmbit de l’educació, en totes les seves
fases: formació, preparació, realització,
reflexió i difusió



3 caps de setmana obligatoris, de
divendres al vespre fins a diumenge al
vespre.

TROBADA 1:

7, 8 i 9 de febrer
(a Foixà)

TROBADA 2:

4, 5 i 6 d’abril
(a Náquera o Arenys)

PROJECTE ADOLESCENTS:
D’una setmana de durada, consisteix en
formar adolescents del barri per a que
esdevinguin voluntaris/es autònoms/es al
seu propi entorn. Aquests adolescents seran
premonitors/es i monitors/es del Projecte
Infants.

PROJECTE INFANTS:
De tres setmanes de durada, consisteix en
crear un espai de descobriment i educació
en el lleure obert a tots els nens i nenes del
barri, que els ajudi a conviure i relacionar-se
a través de diferents activitats i jocs de
desenvolupament intel·lectual pels matins i
d’activitats esportives, manualitats i sortides
per les tardes.

REQUERIMENTS DE PARTICIPACIÓ:
Tenir 18 anys complerts el 31 de desembre
de
2013,
compliment
del
procés
d’inscripció, assistència al curs previ, estada
complerta i compromís de difusió posterior
a l’estada.

DIFUSIÓ:

TROBADA 3:

9, 10 i 11 de maig
(a Sant Privat d’en Bas)

Tots els/les participants es comprometen a
col·laborar en diferents activitats de difusió
un cop finalitzada l’estada. Aquestes
activitats són principalment:





2 matins o tardes, a l’escola Escolàpies
Llúria, que són:




Opcionals per a les persones de nova
incorporació al projecte



Obligatoris per a les persones que ja han
participat a altres edicions

DATES:

15 de març, de 10 a 14 h



Assistència a les reunions de difusió
acordades prèviament.
Realització de material didàctic i
gràfic de difusió de l’experiència
(power-points, vídeos, articles, etc.)
Xerrades a diverses escoles de les
escolàpies explicant l’experiència
viscuda.
Assistència i testimoniatge a la
trobada 0 de la següent edició.

Aquestes activitats es prolonguen al llarg
del curs 2014–2015, i tots/es els/les
participants hauran de comprometre’s en
alguna d’elles.

26 de juny, a partir de 17,30 h

DATES DE L’ESTADA:

PREU :

del 1 de Juliol al 3 d’Agost

Inclou:

(les dates són orientatives que poden variar en un o
dos dies en funció de la disponibilitat de vols)
És imprescindible poder fer l’estada sencera,
així com l’assistència als tres caps de setmana obligatoris del curs previ.
L’absència de diversos membres del grup als diferents moments de
l’experiència incideix negativament en la cohesió del grup i en la marxa
del propi projecte.
És important, per tant,
que la persona que s’inscriu tingui la disponibilitat tant per l’estada
com per al curs previ. Es signarà un compromís al respecte pel qual
l’associació pot negar la participació en el projecte per no assistència al
curs previ, perdent el 50% de les despeses de bitllets, assegurances,
etc., que ja s’hagin efectuat i dels costos d'anul·lació que pugui
comportar.

1.400 €

 Curs previ
 el viatge amb l’assegurança del vol
 L’assegurança civil i la mèdica
 L’allotjament i la manutenció

Les despeses de compres personals o
activitats lúdiques que el grup decideixi
realitzar durant l’estada seran cobertes pels
participants.

