Impulsem joves,
creem profesionals

Impulsem joves
perquè puguin accedir
a una formació de qualitat
i assolir els seus reptes
professionals

Creem professionals
gràcies al suport
del món empresarial

Creiem en els joves amb ganes d’aprendre, progressar i aportar
tot el seu potencial al món industrial i la societat. També sabem
que en el camp de la Formació Professional no existeixen tantes
ajudes econòmiques com en altres estudis.
Per això un grup de joves empresaris de la comarca hem
decidit crear la Fundació Impulsa. Es tracta d’una iniciativa per
proporcionar una formació tècnica de qualitat a estudiants que
no tenen els recursos necessaris o que no poden gastar-se
diners en la seva educació.
Amb el suport de col·laboradors com vosaltres podem
contribuir al desenvolupament d’aquests joves per realitzar-se
com a professionals qualificats i a mitjà termini enriquir el teixit
empresarial de la comarca.

El cicle de l’impuls

ESCOLA | ESO
Orientació i preselecció

N
E

O
S

ALUMNE
Professional
altament qualificat

FUNDACIÓ
Selecció
i administració

ENTITATS SOCIALS
Col·laboració de
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Els centres d’Educació Secundaria són
els primers involucrats en el projecte de
la Fundació Impulsa. S’encarreguen de
fer una selecció inicial d’alumnes amb
habilitats per cursar Cicles Formatius
però sense recursos per costejar-se’ls.

A través de les fulles de recomanació
dels instituts, la Fundació Impulsa fa la
segona i última selecció d’alumnes que
es beneficiaran del seu programa.

Els orienten en el programa d’Impulsa
i en fan una fulla de recomanació.

Segons la situació personal de cada
jove i el pressupost del qual es disposa
aquell any, la fundació reparteix
i administra les ajudes econòmiques.

El sector empresarial és una peça
clau del projecte. Gràcies a la seva
col·laboració en forma d’aportacions
econòmiques, finança els estudis dels
joves sense recursos. No només els
asseguren dos anys d’una Formació
Professional de qualitat sinó també
un ordinador portàtil que els permeti
treballar en condicions.

- ESCOLA | FP -

- ENTITATS SOCIALS -

- ALUMNE -

Un cop l’alumne ha rebut l’ajuda per
cursar els estudis de Cicle Formatiu,
el centre on estudia en fa un seguiment,
que es materialitza en diversos
informes de les seves notes i la seva
evolució acadèmica.

L’alumne es compromet a realitzar
diverses hores de treball social en una
entitat solidària com a forma d’agraïment
per l’ajuda que ha rebut en la seva
formació acadèmica.

Gràcies a l’ajuda de la fundació i les
empreses, l’estudiant es converteix en un
professional tècnic altament qualificat a
punt per entrar al món laboral.

D’aquesta manera, la fundació pot
saber si aprofita el programa d’ajuda
econòmica per al qual ha estat escollit.

Col·laborar en una entitat d’aquest
caràcter serà el colofó final dels seus
estudis, una altra experiència per
completar la seva formació acadèmica.

El pas per l’entitat solidària també
l’ha convertit en una persona
amb consciència social i preocupació
per l’entorn, punts dels quals parteix
el projecte.

Si t’interessa el projecte
i téns ganes de col·laborar
amb la Fundació Impulsa
pots fer-ho a través del
correu electrònic:
benvingut@fundacioimpulsa.org

Ajuda’ns a impulsar!
Col·labora: Dadà Comunica (disseny)

www.fundacioimpulsa.org

