MEMÒRIA ICAPE

ONG: NO MÉS NOMA
(IES SANTA MARIA)

Presentació del projecte a l’institut
OCTUBRE

-

Amb els grups cooperatius de classe, es van crear un guió basat en les idees que
voliem exposar a les aules.

-

Ens vam repartir per les diferents plantes del centre, perque totes les aules fossin
informades.

-

Una vegada a les classes, es va explicar que fariem durant el curs els alumnes
d’IAEE, la nostra col·laboració amb la Fundació Campaner a través de ICAPE, també
els vam presentar un vídeo per conscienciar sobre que era el noma.

Elecció del nom i disseny del logotip
Com varem triar el nom de la ONG?
-

Cada un va pensar un nom, després amb el company del costat es va decidir un del dos, a
continuació amb el grup es va triar el definitiu i finalment amb la classe es va triar el que ens
quedariem mitjançant una votació.

NO MÉS NOMA

Com varem triar el logotip?
- Qualsevol que volgués proposar el logotip podia penjar-lo al Classroom, només va presentar
logotip un alumne.

Anàlisi i comparació de realitats
(Novembre)

Níger

España

Varem comparar dos paisatges molt diferents en diversos àmbits: situació de la dona, el nivell
de pobresa i la situació d’aquesta, terrorisme, la situació dels nins i nines...

ESTATUTS I ACTA DE CONSTITUCIÓ
(NOVEMBRE)

-

Per fer els nostres estatuts vam mirar els estatuts d’una anterior ONG i els vam adaptar a la
nostra, un pic adaptat tots els alumnes ho vam copiar al nostre quadern, per acabar la nostre
secretària (na Llúcia) va passar-los a net i els va penjar a la pàgina d’ICAPE.

-

Per fer la nostra acta de constitució tots els membres de l’ONG varem tenir que ﬁrmar un
document i posar les nostres dades personals.

ELECCIÓ DE CÀRRECS

Novembre

Primer de tot, el professor ens va dir els càrrecs que hi havia:
●
●
●
●

President (Miquel Àngel Frau): Ha de anar a les reunions, contestar els
correus...
Vice President (Sergi Serra): Fa casi el mateix que el president
Secretaria (Llúcia Noguera): Passar els documents a net i penjar-los a la
pàgina d’ICAPE
Tresorer (Noel García): És el que s’encarrega de dur els comptes i els doblers.

Després la gent que es volia presentar, es va presentar al carrec que volía i entre la
classe vàrem fer votacions.
(Nov.)

RECEPCIÓ DEL PROJECTE DE
COOPERACIÓ
La recepció del projecte de cooperació va ser quan na Xisca, de la fundació
Campaner:
●

Ens va enviar un correu electrònic:
○ conﬁrmant-nos el nombre de nins i nines que havien de ser operats, uns
20 (per reparar els danys provocats pel NOMA).

○

la quantitat de doblers que havíem de recaptar per la causa (uns
482 euros).
dient

Venda de “Tortitas”
-

Varem fer i vendre tortitas dos dimecres al temps del pati.

-

Amb la venda de tortitas varem recaptar uns 60€.

Novembre

Venda pizzes i suc taronja.
Gener

-

Vam realitzar una venda de pizzes i sucs de taronja el dia de les jornades esportives. Els guanys
d’aquell dia (100€), vàren anar cap l’ONG.

MOSTRA DE CUINA

16 d’abril

-

Aquesta activitat es va celebrar a l’institut, va consistir en que cada curs havia de fer menjars
(dos plats i dos postres) d’un país triat per cada classe. Després es venien tiquets per poder
menjar.

-

Hi participà tot el centre i també vingueren pares.

-

Amb aquesta activitat es van recaptar 600€.

PARTICIPACIÓ AL MERCAT

8 de Maig

-

Varém assistir al mercat solidari d’ICAPE.

-

Nosaltres férem jocs de punteria i sortejarem regals.

-

Cada centre educatiu de diversos pobles varen preparar jocs i productes per recaptar doblers
per les diferents ONGs, varem recaptar aproximadament 50 euros.

