Tècnics de Farmàcia Solidaris
Dades generals:
Institut Eugeni d'Ors
Barcelonès
Tònia Cladera Bohigas i Thira Sánchez Molero
acladera@xtec.cat

Dades de l’experiència:
El cicle de Farmàcia i Parafarmàcia de l'INS Eugeni d'Ors col·labora amb l'entitat Projecte Home
per tal d'ajudar els usuaris (persones en procés de deshabituació a drogues i ludopatia) a
adquirir hàbits de salut. En concret, durant el curs 2011-2012, els alumnes han impartit dos
tallers: un sobre higiene bucodental i un altre sobre alimentació saludable.
El projecte té com a finalitats aprofundir en la tasca social del tècnic en farmàcia així com la
pràctica de les diferents competències professionals que desenvoluparà en el seu àmbit de
treball.
El projecte es divideix en les següents etapes:
1a etapa: Aprenentatge dels continguts relacionats amb els tallers que s'imparteixen.
2a etapa: Motivació per part d'una formadora de Projecte Home, que es desplaça al centre i
explica els alumnes la realitat de les persones usuàries de l'entitat. Aquesta formació és molt
útil per treure les pors i els prejudicis dels alumnes, que no han estat mai en un centre
d'aquestes característiques.
3a etapa: Els alumnes preparen el taller que impartiran als usuaris. Aquest taller consta d'una
presentació de diapositives i unes activitats lúdiques i didàctiques.
4a etapa: Els alumnes es desplacen en dues ocasions amb les seves professores al centre de
rehabilitació de Projecte Home a Montcada i Reixac on imparteixen els tallers.

En arribar al centre de Projecte Home una terapeuta mostra les instal·lacions als alumnes i
presenta el grup a qui anirà destinat el taller: entre 15 i 20 persones de mitjana edat (entre 25 i
45 anys). Al principi costa trencar el gel però a mesura que avancen les explicacions i l'auditori
s'engresca a participar, els alumnes es van relaxant. Després d'una hora i mitja d'explicacions i
activitats lúdiques i didàctiques la impressió general és que les dues bandes han après molt: els
usuaris estan molt agraïts pel servei prestat i els alumnes del cicle se senten satisfets per la
feina que han fet.
Tant els terapeutes com els directius de l'entitat subratllen la utilitat d'aquest projecte
d'aprenentatge servei per als seus usuaris.
Les professores del cicle també avaluem molt positivament aquesta experiència.
5a etapa: Els alumnes donen a conèixer l'activitat que s'ha realitzat mitjançant un mural en el
vestíbul del centre.
6a etapa: Avaluació de l'experiència per part dels alumnes, de les professores i dels formadors
de Projecte Home.
Previsió de futur: les professores del centre, amb la col·laboració del CRP de Badalona,
decideixen que pel curs següent (2012-2013) es realitzarà una experiència similar més a prop,
per tal de reduir el temps de trasllat i de conèixer millor els voltants del centre. Ja s'ha
contactat amb l'Ateneu de Sant Roc, els educadors del qual estan interessats en fer un
projecte similar amb mares nouvingudes.
Redacció: Tònia Cladera Bohigas i Thira Sánchez Molero, novembre de 2012
Aprenentatges que s'han donat:
Els alumnes han adquirit:
-

Competències socials: Canvi de la imatge que tenien sobre les persones que pateixen
addiccions, comunicació i empatia amb aquestes persones, capacitat de parlar en
públic.

-

Coneixements en higiene bucodental i alimentació saludable.

-

Habilitat en l'ús d'eines informàtiques.

-

Expressió oral.

Descripció del servei:
Formació i sensibilització en hàbits de salut.
Àmbits de servei: Promoció de la salut
Matèries implicades: M3. Dispensació de productes parafarmacèutics M5. Promoció de la salut
M6. Disposició i venda de productes

Nivells educatius: Cicles formatius
Edats dels participants: 16-18 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2011
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Projecte Home, Ateneu de Sant Roc
Vegeu la notícia al web del centre
Dades de contacte:
Adreça: Avinguda del Maresme, 192
Població: Badalona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 933 875 866
Correu electrònic: a8001443@xtec.net
Web: http://agora.xtec.cat/ies-eugeni-dors/intranet/

