Resum tasques Fundació Impulsa
al llarg del primer any

Complert el primer any de la vida de la
Fundació Impulsa, els patrons voldríem
donar a conèixer a tots els beneficiaris
de la Fundació, les cuites i els èxits
dels quals també en són partícips.

19 alumnes
De fet, des del passat mes de setembre, són dinou els alumnes
que estan estudiant amb el suport de les beques impulsa, dins el
programa d’ajuda a la formació professional.

una complexa coordinació
És cert. Coordinar tants actors com els que han participat en aquest
any de funcionament, ha estat una tasca ben complexa. Gràcies a
la participació entusiasta de tots: escoles, mestres, famílies, alumnes, empresa privada i entitats públiques hem fet possible que
aquest projecte hagi estat una valuosa realitat en menys d’un any.

pas a pas
El primer pas del programa ha estat detectar i avaluar els candidats.
És per això que es va demanar la col·laboració de les escoles, ja
que són ells els millors coneixedors de la realitat de l’alumne, no
només acadèmicament sinó del seu entorn, de les seves circumstàncies.
En una reunió conjunta amb les 30 escoles que imparteixen formació secundària a la comarca, es va presentar el perfil concret
d’alumne que la Fundació buscava i que més s’ajustava a les característiques de la beca.
Aquesta primera convocatòria va ser possible gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal, qui va convocar els directors de les
escoles.

45 candidats
Malauradament no tot alumne pel sol fet de tenir un entorn complicat o amb mancances econòmiques és apte per aquest projecte.
Cal a més, que manifesti una actitud positiva.
Així doncs es va demanar a les escoles que presentessin a un
màxim de 3 candidats elegibles per escola. Com a resultat, per les
beques 2015-2016 es van presentar 45 alumnes a la preselecció.
D’aquest 45 candidats, els tècnics del Consell Comarcal varen
aprofundir amb un estudi objectiu: la situació familiar (família monoparental, família nombrosa, família nombrosa especial o adolescents acollits o a càrrec dels avis), la situació laboral dels pares
(atur amb subsidi o atur sense subsidi) dades econòmiques de la
família (renta mensual per càpita), les despeses de lloguer o hipoteca, problemàtiques de salut o les disminucions presents, a fi de
tenir una ràtio el més pròxim possible a la realitat. Aquest valor de
la ràtio pondera amb molta força, però no és definitiu.

informació subjectiva
Paral·lelament a aquest estudi, un equip de professionals va valorar la diferent informació subjectiva que presentava l’alumne; un
qüestionari, la carta de motivació, la carta de l’escola i també les
notes de l’alumne amb la finalitat de redactar un informe de cada
un d’ells.

entrevista personal
La següent tasca un cop fetes aquestes valoracions, ponderada i
subjectiva, va ser realitzar una entrevista personal a aquells alumnes
que s’ajustessin més al perfil prefixat . Es van realitzar 35 entrevistes i
d’aquí es van lliurar 23 beques que finalment i per motius particulars
de l’alumne es van reduir a 19.

allargar la mà
El feedback rebut pels diferents actors del programa al llarg
d’aquests primers mesos de funcionament, són molt positius per
totes les entitats que han col·laborat. Penseu per exemple que per
totes les famílies (algunes d’elles desestructurades) poder oferir un
suport al fill és realment important, com també pel propi alumne.

Què estudien els alumnes?
Com a resultat tenim un total de 16 nois i 3 noies que enguany
estudien:

Electromecànica vehicles

Instal·lacions telecomunicacions

Sistemes microinformàtics i xarxes

Manteniment electromecànic

Mecanització

Instal·lacions elèctriques

Cuina i gastronomia

Farmàcia i parafarmàcia

Elaboració de productes alimentaris

Cond. D’activ. Fisicoesp. En medi natural

Atenció persones situació dependència

Perruqueria i cosmètica capil·lar

TOTAL

D’aquests, 16 estudien a la comarca i 3 fora de la comarca, 14 en
institut públic i 5 en privat o concertat.

el mentor
Important destacar la figura del mentor. Aquella persona professional de cada un dels sectors que estudien els alumnes i que,
voluntàriament, el segueixen i l’ajuden en els seus estudis i també
si cal, en suports socials. Pensem que en alguns casos les famílies
no poden o no saben entendre i acompanyar l’alumne en els seus
estudis.
Aquest primer any, amb el suport de Creacció, s’ha trobat els 19
mentors necessaris per poder assistir a tots els alumnes.
Ja estem preparant la segona convocatòria del programa d’ajuda
a la formació professional, i també el nou programa Practica, amb
l’objectiu d’oferir a l’alumne la possibilitat de fer pràctiques remunerades en empreses de la comarca que , a més, li serveixin com a
porta d’entrada al món laboral.

en Què treballem ara
Com podeu veure la fundació no esta quieta i davant els nou reptes que l’obliguen a guanyar volum ja estem buscant nous col·laboradors per tal de poder impulsar cada vegada més la formació
tècnica que necessita l’empresa.
En aquests moments com a fundació estem buscant les empreses que creiem encaixen millor en el perfil d’estudis dels diferents
alumnes per realitzar pràctiques remunerades.
Des del mes de febrer també, estem en contacte amb totes les
escoles, per tal de què en tornin a proposar aquest 3 nous alumnes
pel curs 2015/16.
El fet de començar amb més antelació aquesta ronda de contactes
amb les escoles ens ha de permetre poder contactar millor amb
tots els centres.
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