
 

 

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 € 
 
El curs d’expressió corporal és de dues sessions i té 
el següent preu: 
Drets d’inscripció persones amb discapacitat: 5 €  
Per als socis d’entitats federades: 5 € 
Per al públic en general: 6 € 
 
 
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 :  8 d’octubre de 2013 
 
Més informació: 
 

Federació Mestral COCEMFE Tarragona 
Tel : 977 32 70 93  
Mail: secretaria@mestralonline.org 

 
                 
                            

 

 

 
 

Oci i lleure 

 
 Expressió corporal 

 Pintura sobre roba 

 
Octubre 2013 - Desembre 2013 

 
Tarragona 

     



  

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. 
 

Els tallers d’oci i lleure 

 
Oferim tres tallers d’oci destinats a crear espais d’oci 
on es fomentarà l’aprenentatge combinat amb les 
relacions familiars i socials. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressió corporal (2 sessions) 

 

Descobrirem com alliberar tensions del cos. Com 
expressar, comunicar i interactuar amb el món que 
ens envolta. Inclou totes les formes de moviment 
del cos 

 
 

Pintura sobre roba (5 sessions)  

 

Aprendrem a barrejar els colors bàsics per a 
obtenir els demes. Aprendrem també  tècniques  
bàsiques de pintura i després anirem al mercat a 
comprar les peces que vulguem pintar, sempre de 
cotó i de diferents colors, els hi dibuixarem sobre 
elles el motiu que hàgim triat, els hi  pintarem amb 
pintures per a roba.  
 
Un cop acabat el procés fixarem amb la calor de la 
planxa la pintura, després d'aquest procés el dibuix 
queda ja fixat i es pot rentar sense problemes. 

 
 
El grup ha de tenir un mínim de 8 persones.  

 Expressió corporal: Dimarts 22 i dimarts 29 
d’octubre de 10 a 11 hores 
 

 Pintura sobre roba: Dijous de 9:30 a 10:30. 
Les classes començaran dijous 24 d’octubre 

 
Les classes es realitzaran a l’aula de la Casa del 

Mar de Tarragona 

 

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

