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Inclusió

L’entitat ofereix cursos adaptats per a persones amb diversitat funcional

Fundesplai aposta per la formació
inclusiva i adaptada
que es va realitzar en el si de
la Jornada anual de la Federació Catalana de l’Esplai.
Setze joves de diferents esplais es van formar durant
tot un dissabte per conèixer
estratègies i recursos educatius necessaris durant les
activitats de lleure.

@malcarazdiez

Marc
Alcaraz

E

l Centre de Formació de Fundesplai ofereix multitud de cursos durant
tot l’any agrupats en
diferents àmbits: lleure
i educació, hostaleria
i restauració, TIC...
En coherència amb la
missió de Fundesplai
“promoure la ciutadania i la inclusió social,
amb voluntat transformadora”, aconseguir
la inclusió a les formacions del màxim de
persones és un objectiu
prioritari de l’entitat.
És per això que vol
garantir els suports
necessaris per fer
accessibles les formacions. En els darrers
temps destaquen dues
iniciatives en relació
amb les persones amb
diversitat funcional
que fan realitat aquest
objectiu.

Curs de cuina per a
persones sordes

La primera formació s’ha
donat al Certificat de Professionalitat d’Operacions
bàsiques de cuina, que va
començar al març i ha
finalitzat al mes de juny.
Félix Martínez ha estat

Lleure. Joves del curs d’ajudant de monitor adaptat durant una de les dinàmiques que van fer per conèixer recursos educatius. FOTO: L.VILLAGRASA

alumne d’aquest certificat,
és sord i quan es va inscriure al curs vam haver de
cercar la forma d’adaptar
el curs perquè hi pogués
participar activament.
Per aconseguir-ho, es va
establir una aliança amb
l’Institut Salvador Seguí,
que ofereix el cicle formatiu de mediació comunicativa. Diferents alumnes en
pràctiques han facilitat a
Fèlix l’accés als continguts
del curs mitjançant la llengua de signes espanyola

Fundesplai
vol garantir
els suports
per fer
accessibles
les formacions
(LSE). “El David, el nostre professor, ens ha ajudat molt, però cal tenir en
compte que en la cuina el
temps és molt important.
Jo llegeixo una mica els
llavis, però la gent quan

parla tendeix a girar-se i
fa difícil que els puguem
seguir. Per això, el paper
de l’Elsa, la Clàudia i la
Jordina ha estat bàsic”.
Noemi Martínez, responsable del curs, valora la
importància d’aquesta
experiència: “El dia del
tancament del curs em
vaig adonar de com d’important és la tasca que
fem, i que amb unes petites gestions havíem aconseguit molt més del que
pensàvem. La motivació i

implicació del Fèlix i dels
diferents alumnes de pràctiques ha estat vital”. I ell
mateix conclou: “És molt
positiu que les persones
sordes puguin accedir a
aquestes formacions i que
una discapacitat no representi una barrera. El suport, però, és fonamental.”

Curs d’ajudant de
monitor/a adaptat

Una experiència en la mateixa línia va ser el curs d’ajudant de monitor per a joves amb diversitat funcional

Carles Aveek Garcia, que
participa en l’Esplai Espurnes des de ben petit i
que ara té 19 anys, en va
ser un dels participants
i explica que li va agradar molt participar amb
altres joves en el curs i
conèixer gent nova. Després del curs, Carles Aveek ha ajudat puntualment
en diferents activitats a
l’esplai amb els infants
més petits. Un cop finalitzat aquest procés valora:
“M’han ensenyat a cuidar
els nens petits i a jugar,
que hem après junts.
M’ha agradat la responsabilitat que em varen donar de cuidar els petits, i
si em donen de nou una
responsabilitat m’agradaria tornar-ho a fer.”
Ens agradaria acabar
aquest article amb una reflexió de Bauman: “I si la
capacitat de càrrega dels
ponts es mesura per la
força dels seus pilar més
dèbils, la solidaritat d’una
comunitat es mesura pel
benestar i la dignitat del
seus membres més dèbils.”
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colonies
Estada de
7 dies/6 nits
amb pensió
completa

Activitats
amb
monitors/es
inclosos!

Per a una família de 2 adults + 2 infants fins als 16 anys

Vine amb la teva mascota

Des de

del 30/07 al 05/08,
del 06 al 10/08,
del 13 al 19/08,
del 20 al 26/08 i
del 27/08 al 02/09

590€

93 474 46 78

estiu.fundesplai.org

