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Hola Friends,
Es presenta un estiu d’allò més complet, ple d’activitats i nous reptes. El projecte Espavila’t
és la novetat d’aquest any, i com sabeu, consisteix en unes estades d’una o dues setmanes
en un pis compartit amb quatre “Friends” i una psicòloga, la Mari. Es treballaran les
activitats necessàries per a dur una vida independent: tasques de la llar, organització dels
àpats, convivència, oci, etc.. Aquest any serà com una experiència pilot, però per la bona
rebuda que està tenint pensem que ho repetirem més endavant.
Recordeu que el dia 4 engeguem
el Casalet d’estiu. Durarà dues
setmanes. Aquest cop amb més
“Friends”
que
mai!
Us
acompanyaran la Cristina i el
Sergi, monitors que ja coneixeu i
que amb gran passió intentaran
que aquestes dues setmanes
siguin inoblidables.
Per últim comentar-vos que hem preparat un Casalet al setembre per aquells dies lliures
abans de l’escola. Encara queden places. Us podeu apuntar i trobar més informació en el
següent enllaç: Formulari Casalet Setembre .
CASAL FRIENDS: Important! Tornarem amb activitats noves al setembre, retrobant-nos
després de l’estiu. Els tallers i les activitats dels divendres començaran a l’octubre.
Això és tot família! Bon estiu a tothom!
Jose Llorca
Coordinació de Lleure
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EDUCA FRIENDS – Final de curs
El curs acadèmic a Educa Friends
s’ha acabat! Volem felicitar els
alumnes per tot l’esforç que han
fet dia a dia, per les batalles
guanyades i els objectius
assolits, i a aquells que finalitzen
etapa, l’enhorabona per un títol
ben merescut!
Els professionals que treballem
cada dia amb vosaltres ens
sentim realment orgullosos dels vostres èxits, dels avenços i dels aprenentatges que heu
adquirit en el transcurs de l’any, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell humà.
Si alguna cosa ha caracteritzat aquest curs, han estat els canvis. Aquella paraula que tant
temem i que, un cop més, veiem que si és l’entorn el que s’adapta a l’alumnat, els canvis
transcorren de forma més natural i efectiva. Noves aules, noves rutines i noves
experiències no han estat impediment per assolir el vostre objectiu! De nou, felicitats,
perquè no ha estat fàcil!!!.
Educa Friends creix, no només en edat sinó també en volum! Hem rebut nous alumnes que
s’han incorporat al llarg de l’any. Volem arribar a totes aquelles famílies que busquen
alternatives educatives i d’aprenentatge adaptades als seus fills i filles, a tots aquells i
aquelles joves que volen continuar estudiant i millorar la seva formació. Per tot això, obrim
quan tornem de vacances nova seu a Castelldefels i noves aules al Carrer Ramis de
Barcelona.
Mentrestant, el curs acadèmic 2016/17 es presenta, malauradament, amb noves retallades
al sector educatiu públic. N’estarem pendents, però també presents i sempre disponibles
per oferir assessorament i orientació a aquells professionals que vulguin millorar l’atenció
a l’alumnat amb Síndrome d’Asperger inclòs als centres ordinaris.
Fins aquí el curs 2015/16! Però no volem marxar sense agrair la dedicació i el recolzament
a FAMÍLIES, VOLUNTÀRIES, ALUMNES DE PRÀCTIQUES I COL·LABORADORS, persones sense
les quals, la nostra tasca seria impossible. GRÀCIES a tots per fer-ho possible!!
Gaudiu d’unes vacances ben merescudes!! No deixeu mai de voler aprendre, de voler
créixer!!
Andrea, Maryam i Vicente (Tutors d’Educa Friends)
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MOMENTS DEL MES DE JUNY
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DINAR DE FAMÍLIES
Visita a Barcelona en miniatura i dinar d’estiu amb les famílies al local d’Educa Friends.
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(entre d’altres)

Asia’n Festival
El dissabte 9 de Juliol l’Associació Asia’n Play i Shiawasena
Kaziku organitza un esdeveniment dedicat a l’oci alternatiu i
a la cultura asiàtica a Sant Adrià del Besós. Gaudirem d’un
matí tots plegats envoltats d’aquesta cultura mil·lenària que
tant ens agrada.
Park de La Creueta del Coll
La millor manera per combatre la calor és estar en remull,
així doncs anirem al parc de la Creueta del Coll. Recordeu
portar aigua, dinar, banyador, tovallola, crema solar i xancles
per passar un bon dia amb els nostres friends.
Ruta per el Garraf
El grup Sarau farà una sortida a peu des de Sitges fins a
Vilanova i la Geltrú, gaudint d’un dels paisatges més
espectaculars de la costa del Garraf.

Isla Fantasía
Un clàssic de cada estiu és anar a Isla Fantasía. Tobogans
piscines, i molta diversió ens esperen en aquest parc aquàtic
de Premià de Mar. Hi aniran el grup Draco i Baobab.

Pantà de Vallvidrera
No cal anar gaire lluny per gaudir de la natura. El grup Sarau
passarà la tarda pels voltants del Pantà Vallvidrera, un racó
privilegiat del parc de Collserola. Allà faran un berenar entre
amics gaudint de l’entorn.
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Meritxell López, Botiga Friends
Hola a tots,
sóc la Meri, tinc 29 anys i estic a Friends des del primer dia. De
seguida em vaig trobar molt a gust al casal, participant en les
sortides i propostes que monitors i col·laboradors han preparat al
llarg d'aquests anys per nosaltres. Tinc un grat record del taller de
manualitats artístiques amb la Paloma, del d'anglès amb la
Francesca, del concurs fotogràfic i de tantes altres activitats que
he pogut gaudir gràcies a la iniciativa de la Carme Canals a qui
estaré sempre agraïda.
Em trobareu a la Botiga Friends amb la mateixa il·lusió de sempre.
Us hi espero!

ESPAI FAMÍLIES
Benvolgues famílies,
Tot i que oficialment l’any s’acaba al desembre, sembla que al juny es tanqui també un
periode i sigui bon moment per fer balanç. Aquest curs estem molts satisfets per tots els
projectes que hem tirat endavant gràcies a l’esforç i l’empenta de moltes persones, i
també estem molt engrescats amb els nous reptes que es presenten el curs vinent. Iniciem
el projecte dels pisos tutelats, el servei pre-laboral, un nou centre Euda Friends a
Castelldefels i una nova col·laboració amb Fundació Orange i BjAdaptaciones per oferir
cursos d’impressores 3D i altres dispositius. Us anirem informant de tot.
També vull agrair-vos la col·laboració de tots els que vàreu assistir a la trobada amb les
famílies. Va ser un dia fantàstic!
Res més, desitjar-vos un molt bon estiu a tots. Nosaltres tancarem tot el mes d’agost i
tornarem al setembre amb les forces renovades.
Cordialment,
Consol

FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppl, 08007, Barcelona – www.fundaciofriends.org
Administració: 93.487.55.44 – administracio@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Casal Friends: 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Botiga Friends: 93.272.58.67 – Dl a dv de 10h a 20h, i ds de 10h a 14h.
Educa Friends: 93.853.93.94 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.
c/Ramis 2, Barcelona
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