Associació IDEM, conjuntament amb La Fundació Pau i Solidaritat CCOO aposta per la integració de la primera generació d’immigrants. Un

Procediment per fer la inscripció

dels recursos que poden ajudar a resoldre aquest

1-Només hi ha 20 places. S’ha d’enviar un correu

origen, realitzant unes jornades de formació i

la disponibilitat de places abans de fer els tràmits.

problema és un millor coneixement del país d’-

electrònic a info@associacioidem.com per consultar

intercanvi que constaran de dues parts.

Cal tenir en compte que les places es donaran per

La primera part del programa consisteix en un
viatge a Xauen (Marroc) durant el Pont de la

Data límit d’inscripció: 21 d’octubre

viatge formatiu i didàctic, però alhora social i

2-Enviar el full d’inscripció que us facilitarem per

turístic.

correu electrònic a info@associacioidem.com

Durant la segona part del programa rebrem els

3-Reservar el bitllet d’avió d’anada i tornada. Pels

canviaran experiències i es duran a terme tallers

aquests tràmits.

nya experts en diferents temàtiques relacionades

preu varia en funció del temps.

va de Xauen i Girona.

4-Realitzar la transferència bancària de l’import del

Immaculada (del 6 al 9 de desembre). Serà un

rigorós ordre d’entrada de correu.

mestres marroquins a Girona, on s’inter-

que ho desitgin, IDEM assessorarà a l’hora de fer

a càrrec de professionals del Marroc i de Catalu-

Recomanem comprar els bitllets de seguida, ja que el

amb la realitat social, política, cultural i educati-

Organitzen:

IV Intercanvi i formació
entre professors de
Girona i Xauen

viatge, especificant com a concepte:

“Intercanvi +nom i cognoms”.
Nº de compte: 2100-8206-51-2100132051

Data límit de pagament: 4 de novembre
www.associacioidem.com
info@associacioidem.com
Tel. 659 195 920

Col·labora:

Girona: 23 i 24 de novembre de 2012
26 de gener de 2013
Xauen: 6, 7, 8 i 9 de desembre de 2012

El cost total del programa és de :
200 euros (preu socis)
230 euros (preu no socis)

La quota anual de soci és de 20 €. Si encara
no formes part de IDEM, informa-te’n!

El preu cobreix
-Formació teòrica a Girona.
-Estada pràctica al Marroc:

 Allotjament al centre de Xauen (3 nits)
 Trasllat Màlaga - Xauen / Xauen - Tànger
 Transport per descobrir l’entorn

 Àpats (excepte 2 sopars que seran lliures)
 Visites socioculturals i excursions

El preu no cobreix

 Bitllet d’anada Barcelona - Màlaga
6 de desembre de 2012
06:05 - 07:45

Companyia Ryanair

 Bitllet de tornada Tànger - Barcelona
9 de desembre de 2012
19:50 - 22:35
Companyia Air Arabia

IDEM ofereix assessorament per la compra del bitllet o la
contractació d’assegurança a través de l’agència de viatges Ganesha Travel, part col·laboradora d’aquest projecte.
Podeu contactar a:
tel. 972.42.61.78 / www.ganesha.cat / Xavi o Marta

Programa d’intercanvi i formació entre professors de Girona i Xauen
Jornades formatives a GIRONA

Viatge sociocultural a XAUEN

La inauguració serà el divendres 23 de novembre a les 7
de la tarda, on es farà l’entrega de documents i presenta-

Dijous, 6 de desembre
 Arribada a Xauen cap a les 4 de la tarda

ció de l’estada pràctica a Xauen.
Al matí següent, dissabte 24 de novembre a les 10 del

 Visita guiada per Xauen

mica, a la família i al sistema educatiu marroquí.

Divendres, 7 de desembre

matí, hi haurà un sessió d’aproximació a la cultura islà-

 Trobada amb els professors marroquins del projecte
 Sopar de benvinguda

El matí de dissabte 26 de gener, un cop haguem tornat

 Visita i tallers a l’institut Machichi de Xauen

del viatge, es durà a terme la trobada amb els mestres de
Xauen que també participen en aquesta quarta edició del
programa. Serà a càrrec de professionals experts en dife-

 Dinar a Xauen

 Xerrada a casa de l’imam Moulay Ali i visita a la seva
mesquita i biblioteca

rents temàtiques relacionades amb la realitat social, cultural, educativa, associativa i sindical, i que duran a ter-

 Temps lliure per Xauen
 Sopar lliure

A l’acabar les activitats, es durà a terme la cloenda on es

 Visita i tallers a una escola de primària de Bab Taza
 Dinar a l’internat femení de Bab Taza

farà l’entrega dels diplomes i certificats (reconeguts pel
Departament d’Ensenyament amb 30 hores) amb els pro-

 Excursió per les muntanyes de Khairun
 Temps lliure per Xauen

na. Després d’això, i per a tots aquells que vulguin, hi

Diumenge, 9 de desembre
 Temps lliure per Xauen

me dinàmiques de grup convivencials amb els professors
d’ambdues ciutats.

fessors d’ambdues ciutats a càrrec dels responsables de
IDEM, Fundació Pau i Solidaritat i l’Ajuntament de Girohaurà un dinar de germanor!

Dissabte, 8 de desembre

 Sopar lliure

 Dinar a Xauen

 Sortida cap a l’aeroport de Tànger a les 4 de la tarda

Aquest programa està subjecte a possibles canvis o imprevistos.

