
 

 

ORGANITZA 
 

 Federació d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL 
COCEMFE  Tarragona 

 Sinergia Jurídic Laboral 
 

COL·LABORADORS 
 

 Fundación ONCE 
 Ajuntament de Reus 

 

INSCRIPCIONS 
 

Drets d’inscripció persones amb discapacitat: 10 € 
Per als socis d’entitats federades: 8 € 
Per al públic en general: 12 € 
 
Les persones amb discapacitat es poden acollir al 
programa de beques de la Federació MESTRAL-
Cocemfe Tarragona pagant 5 € *.   
*consultar criteris 

 
El preu del curs inclou: 

 Materials per a cada sessió  

 Consulta per e-mail de qualsevol dubte en la 
matèria del curs 

 Access al campus virtual amb continguts 
multimèdia i exercicis pràctics.  

 
Data termini d’inscripció :  14 d’octubre de 2013 
 
Més informació: 
 

Federació Mestral COCEMFE Tarragona 
Tel : 977 32 70 93  
Mail: secretaria@mestralonline.org 
www.mestralonline.org 
 
facebook.com/ mestralcocemfe.tarragona 
twitter.com/Cocemfe_Tgn 

 
                 
                            

 

 
 

 
Cursos d’informàtica: 

 
 Taller de xarxes socials 

 Taller de fotografia digital 

 Disseny pàgines web i creació de 
blogs 

 
Octubre 2013 - Desembre 2013 

 
Reus 

 
     

     

mailto:secretaria@mestralonline.org
http://www.mestralonline.org/


           
             

La Federació MESTRAL COCEMFE Tarragona 
 

 
És una entitat sense ànim de lucre, creada per a 
col·laborar en la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de les 
persones amb discapacitat física i orgànica en la 
societat mitjançant la informació i el suport a les 
associacions de malalts i persones amb discapacitat 
física i orgànica de les comarques de Tarragona, 
unificant criteris, racionalitzant recursos i impulsant i 
coordinant tota mena d`accions i activitats.  

 

El servei Sinergia Jurídic Laboral 
 

 
El servei Sinergia Jurídic Laboral és un  Servei 

d’integració laboral, real i eficient, que té com a 

objectius cobrir les necessitats no satisfetes pels 

diferents serveis existents i  donar resposta a les 

necessitats plantejades per la situació actual del 

mercat de treball. 

 

El Programa MOU EL COS, MOU LA MENT 
 

 
És un programa engegat per la Federació Mestral 
COCEMFE Tarragona per tal de fomentar hàbits de 
vida saludable i de facilitar temps, espais i activitats 
d’esport i oci en els que les relacions familiars i 
socials puguin fluir de forma lliure i en funció de les 
afinitats més que de les dificultats intrínseques de 
tenir una malaltia i/o una discapacitat. 
 

Cursos d’informàtica 

 
Es un programa orientat tant a les persones amb 
discapacitat i els seus familiars, com a les persones 
en risc d’exclusió social. El curs els permetrà acostar-
se a l’informàtica i adquirir habilitats amb el món 
digital. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Xarxes Socials 

Iniciació en l’ús de la xarxa social més utilitzada de 
l’actualitat, compartir continguts, imatges, establir 
grups d’amics. Durant el curs s’aprendrà a crear 
perfils a Facebook i Twitter, conèixer les dues 
xarxes socials en profunditat i els usos que tenen, 
crear pàgines, de fans, de grups, 
d’empreses...Crear grups o comunitats i compartir 
amb els amistats. 

 

Taller de Fotografia Digital 

Descobrirem com passar els fotos de la nostra 
càmera digital al nostre ordinador, retoc color i 
contrast, canviar mides. Realització, maquetació, 
enviament per impressió i alternatives gratuïtes. 
 

Taller de  Disseny Web i Blogs 

Iniciació en la creació de pàgines web. Aprendrem 
quins aspectes s’han de tenir en compte quan 
afrontem un disseny web, quines eines utilitzar i a 
posicionar els elements dins el web. També 
descobrirem els blogs, com crear-ne, fer el disseny 
i utilitzar-los. 
 

Característiques dels tallers 

 Els tallers tindran una durada de 5 sessions 
d’una hora i mitja cadascuna  

 

 El grup ha de tenir un mínim de 8 persones.  

Tots els tallers es realitzaran dilluns i dijous 
de 10:00 a 11:30 
 

 Taller Fotos Digital: Les classes 
començaran el 7 d’octubre 

 

 Taller Disseny pàgines web: Les classes 
començaran el 18 d’octubre 

 

 Taller xarxes socials: Les classes 
començaran el 28 d’octubre 
 

Les classes es realitzaran al Centre Cívic del Carme: 
Plaça Patacada, 10, Reus 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Mestral
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=COCEMFE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=tarragona

