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Teniu a les vostres mans el segon número de l’Informatiu del projecte
XEC3, de l’Associació GRODE.
Hem començat un nou curs amb noves iniciatives per tal d’implementar
el projecte DE MENTORIA en d’altres centres i poblacions.
En aquest full informatiu us en fem cinc cèntims.
Us desitgem un bon curs.

Calendari
Trobada amb el centres de Sant
Boi i mentors.
Trobada amb Instituts de Girona
Seminari de mentors . Sant Boi
14 de desembre

El projecte continua endavant a Sant Boi
Tal i com us vàrem informar en el
número anterior aquest curs passat
van iniciar el projecte de mentoria
amb l’Institut Marianao, amb la
col·laboració de la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat.
S’han mentoritzat quatre treballs de
recerca d’alumnes de Primer de Batxillerat:

Com crear la meva empresa

El bullying

Mala infància, mala conducta?

L’alzheimer
Han participat quatre mentors, quatre professors i sis alumnes.

L’experiència esta sent molt positiva.
Per part dels mentors es valora positivament aquest guiatge a l’alumnat
perquè permet de donar valor a la seva
experiència.
Per part del professorat també es valora molt positivament, i es fan trobades
per millorar la manera de compartir les
experiències amb professionals sèniors.
A l’alumnat se’ls hi ha passat una enquesta on també han fet una valoració
positiva de l’experiència.

Participació
“Una mirada interdisciplinar a la investigación sobre
envejecimieto”.
Santander5 i 6 de septiembre“Active, Healthy Ageing in
the EU”. Bruseles, 26
d’octubre
Agència Catalana de Salut
Pública

Properament es donarà a conèixer a
d’altres instituts de la zona aquesta
possibilitat de mentoratge, juntament
amb un llistat de temes dels que disposem de mentors sèniors ,per tal d’ampliar l’experiència a d’altres centres.

Notícies: Hem establert un acord de col·laboració amb
ACEFIR (Associació Catalana per a l’Educació, la
Formació i la Recerca) més informació

Nous models de convivència
(La Vanguardia 15/8/2016)
Les formes de viure en família en la societat actual estan
canviant, això fa que les persones grans es plantegin com
viure aquesta etapa de la vida.

Viure sol?




Viure amb els fills?

En una residencia?
Actualment s’estan experimentant en formes alternatives
de convivència per a gent gran que no són les tradicionals.
En aquest article, l’autora explica una de les iniciatives:
viure amb amics

Clica a la imatge per llegir l’article
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Participació
La Fundació General CSIC va convocar el congrés spbre: “Una mirada interdisciplinar a la investigación sobre envejecimiento” (UIMP, Palacio de la Magdalena, Santander, 5 y 6 de septiembre de 2016).
Es van analitzar aspectes diversos relacionats amb l’envelliment de les persones, com individus i en
la societat.
El propòsit va ser reflexionar sobre quines són les preguntes rellevants sobre l’envelliment de la societat i de les persones a les que la ciència ha d’intentar donar resposta, en quina mesura les aproximacions són interdisciplinaris, com caldria que fossin els equips que afronten el tema, finalment quins són els reptes que es preveuen i com cal contribuir a definir línies de recerca interdisciplinària en l’envelliment per tal que pugui ser satisfactori per a les persones i tota la
societat

SUGGERIMENTS

Als seus 87 anys, l’actor Héctor
Alterio interpreta un malalt
d’alzheimer.
Un home que la seva ment li
juga males passades.
És una peça teatral on es barregen tragèdia, humor i intriga
La podeu veure al Romea.

“EL BECARIO”
“L’experiència no passa mai de
moda”

Aquest llibre és un recull de les tretze
primers entrevistes que el periodista
Josep Puigbó ha fet en el programa
SAVIS del canal 33 de televisió.
Aquestes entrevistes s’han fet a persones grans que han tingut una reconeguda trajectòria professional o personal.
Creiem que és un reconeixement i un
posar en valor la seva experiència,
coneixement i de la seva aportació a la
societat.
Properament es publicarà un nou llibre amb un recull de noves entrevistes

Aquesta pel·lícula ens relata com
un home ja jubilat comença a treballar en una empresa com a becari sènior.
D’una manera amena ens mostra
com la seva experiència i la seva
actuació fan canviar la dinàmica i
les relacions entre els seus companys de treball.
Si cliqueu a la imatge podeu veure’n el tràiler
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