
Els dies 17 i 24 de febrer han ngut lloc dues sordes 
de lleure en les que una quarantena de persones 
n’han pogut gaudir. Les sordes van constar de l’en-
trada al cinema i un posterior sopar per tots els assis-
tents. 

Cada any acollim de forma fixa estudiants en pràcques de la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. 
També, en algunes ocasions, formem en pràcques a estudiants provi-
nents de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelo-
na i de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).
Les pràcques permeten als estudiants, entre d’altres, adquirir 
tècniques, conèixer el treball interdisciplinari, permet enforr la seva 
formació en èca professional… competències que necessitaran els 
estudiants per accedir posteriorment al món laboral i formar-se com a 
professionals. 

Els alumnes del CFGM Acvitats Físiques i a la Natura 
de l’IES Mollerussa  juntament amb  diferents mem-
bres de l’STO van realitzar una jornada d’esport inclu-
siu  el passat 1 de març. 
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El Codi Èc  és el resultat d’anys de treball de reflexió i formació en l’àmbit de l’èca en els serveis socials 
per part de l’Àrea Social d’ACUDAM. En aquest document apareixen les reflexions col·lecves sobre els 
valors que ndrem en compte per treballar i actuar en les vides de les persones que atenem, sempre 
buscant l’excel·lència en la nostra pràcca diària.

Podeu consultar-lo a www.acudam.org
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A meitats de febrer s’ha reprès l’acvitat 
d'equinoteràpia a l'IES Mollerussa. Hem pogut 
gaudir de nou de la Nana, Napo, Clapat i la Greta!
L’equinoteràpia és una eina que ens permet 
treballar  un seguit d’habilitats i competències mit-
jançant el contacte directe amb el cavall. 

El dia 8 de Març és el Dia internacional de les dones o la dona treballadora.
Està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides.

És un dia per reivindicar i conscienciar el feminisme i denunciar la desigualtat 
salarial, d'oportunitats i el sexisme encara existent que pateixen les dones. A 
tot el món es realitzen protestes, accions reivindicaves, manifests, accions 
de conscienciació...
PPenso que tothom hauria de ndre les mateixes oportunitats laborals i no 
discriminar a cap dels dos sexes amb diferents poders adquisius o 
econòmics i eliminar realment les desigualtats, quan siguem capaços d'això 
ja no farà falta celebrar aquest dia.

Cada mes els centres ocupacions pertanyents a 
l'ALLEM,l'ALLEM, realitzen una trobada on persones provi-
nents dels diferents serveis de teràpia ocupacional 
es reuneixen per realitzar diferents acvitats i es-
tablir vincles d'amistat. Aquest mes la trobada ocu-
pacional ha ngut lloc a Balaguer. I l'eix central ha 
girat entorn del Ball, mitjançant una escala en Hi-fi 
tots els centres han pogut mostrar les seves co
reografies per l'ocasió. El Teatre de Balaguer va 
acollir l'esdeveniment. Quina marxa! 

Des d’ACUDAM hem creat “Lo Vídeo”. Són un seguit de 
pets reportatges amb una durada màxima de 3 
minuts els quals mostraran diferents serveis i realitats 
de la nostra entat.
En la primera entrega d’aquesta nova secció parlem 
sobre “ELS RESPIRS FAMILIARS”. Podeu visualitzar el 
vídeo al nostre canal de Youtube. 
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