Conveni Pàdel amb tu i Laserlab 3D
L’associació Pàdel amb Tu (PAT) i LASERLAB 3D van formalitzar
el mes passat un conveni de col·laboració per a l’any 2017.
Les dues entitats han unit les forces per crear interaccions per
l’assoliment dels programes per a persones amb gran discapacitat,
programes amb persones amb risc d’exclusió social i també en
programes integratius i d'inserció laboral. Des de la direcció de

PAT volem agrair profundament la col·laboració a LASERLAB
3D ja que farà possible el reforçament dels programes ja establerts
i dels nous projectes pel 2017.

Al setembre vàrem arrencar el projecte social-educatiu E.I.V.A.
que neix de la necessitat de treballar amb els nostres alumnes les
seves capacitats més creatives i lúdiques, i que a més ho puguin
fer amb les seves famílies ja que d’aquesta forma potenciem els
seus vincles afectius. L’eix del projecte és el feed-back de l’aprenentatge entre els que hi participen: l’Estimulació; la Inclusió i
la integració; la Valoració de l’entorn i dels companys i l’aprenentatge de noves aptituds. D’aquesta forma en donat nom a un
projecte que ens il·lusiona pels grans beneficis que aportarà als
nostres alumnes.
A través dels tallers els alumnes treballen i potencien les seves
habilitats socials i personals, com el treball en equip, la inclusió
social, l’autoconfiança, l’autonomia, l’autoestima, la creativitat
personal, la capacitat plàstica i la intel·ligència emocional. L’ajuda
de l’obra social “LA CAIXA” ha estat fonamental per poder desenvolupar aquest projecte en tota la seva totalitat.
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Projecte social E.I.V.A.

SOLIDARITAT CIUTAT

Un cop finalitzada la fase del més de desembre i ja acabades totes
les activitats programades pel 2016, volem agrair la col·laboració
donada per la FUNDACIÓ REDDIS per l’ajuda donada en els
programes socials i també en els programes d’activitat física adaptada per a tot tipus de persones.

Febrer 2017

La Fundació Reddis segueix
col·laborant amb Pàdel amb tu

