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Nota de premsa - Comunicació 

Integració de les Persones amb Discapacitat a 

través de l’aprenentatge 

Una representació de Tarragona ha visitat Malta per a seguir desenvolupant el projecte 

(Reus, 23 de novembre de 2015) 

 

Una representació de la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona ha assistit a Malta del 16 al 20 de 

novembre per a participar en la reunió de socis del projecte “Integració de les Persones amb 

Discapacitat a través de l’aprenentatge” finançat per la Unió Europea, dins del programa Erasmus 

+.  

 

A banda de la Federació Mestral, coordinadora del projecte, en les jornades hi han participat els socis 

europeus: l’Associació de Pares de nens amb discapacitats Elpida de Grècia; l’Associació sense ànim de 

lucre de persones amb discapacitat Apeirons de Letònia; la Universitat Privada Istituto dei Sordi di 

Torino d’Itàlia; la Universitat Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu de Polònia; i la Universitat 

Pública Adiyaman de Turquia. 

La trobada dels socis del projecte a Malta ha tingut com a objectiu principal resumir i valorar els 

productes desenvolupats el primer any de projecte: el mòdul “Discapacitat i societat”, què porta al 

lector de l’estereotip a l’enteniment de la discapacitat i proporciona els consells bàsics sobre 

comunicació amb les persones amb discapacitat; el compendi de bones pràcqitues i recomanacions per 

a fer més fàcil i dúctil la transició de les persones amb discapacitat des de l’educació al lloc de treball; i 

el curs “Comença el teu negoci propi” dirigit als joves amb discapacitat.  

També durant les jornades, s’ha definit el curs pilot que es portarà a terme en tots els països 

participants i s’han planificat les activitats del segon any del projecte: desenvolupament de la biblioteca 

de recursos i dues conferències, una de les quals es farà a Reus a l’abril del 2016 i l’altra, a Torino el 

juny del 2016. 

A més, el programa de les jornades ha inclòs el congrés d’emprenedoria “Euroguidance Conference 

2015 – Entrepreneurship Education” organitzat per la Universitat de Malta i la conferència 

“Entrepreneurship Opportunities: Accelerate Growth and Job Creation” on la Federació Mestral va 

moderar el grup de treball i taller dedicat a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Durant 

aquesta jornada, presidida pel ministre d’Educació de Malta, s’han exposat diverses estratègies per 

introduir als alumnes d’educació primària, secundaria i universitària, a més de l’Educació no formal i de 

persones adultes, l’interès per l’emprenedoria i per estimular la creativitat i la iniciativa empresarial. La 

tarda s’ha dedicat a diferents grups de debat entre els assistents. Les conclusions seran comunicades a 

la Comissió Europea al tractar-se d’un projecte d’Erasmus +. 
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Sobre el projecte “Integració de les Persones amb Discapacitat a través de l’aprenentatge” 

 “Integració de les Persones amb Discapacitat a través de l’aprenentatge” , coordinat per la Federació 

Mestral-Cocemfe Tarragona té com a objectiu principal la integració social i laboral de les persones amb 

discapacitat a través de l’educació i la formació. Aquest programa està format per: l’ Associació de 

Pares de nens amb discapacitat Syllogos Goneon de Grècia; l’Associació sense ànim de lucre de 

persones amb discapacitat Apeirons de Letònia; la Federació MESTRAL-Cocemfe Tarragona; la 

Universitat Privada Institut dei Sordi di Torino d’Itàlia (especialitzada en la integració de les perones 

amb deficiències auditives); l’Escola Secundària de la Salut Wyzsza Szkola Biznesu I Nauk o Zdrowiu de 

Polònia;  la Universitat Pública Adiyaman de Turquia; la Fundació Social FOPSIM de Malta. 

Aquesta formació s’ha creat per tal d’oferir un bon equilibri entre organitzacions que tenen informació 

de primera mà de les necessitats de les persones amb discapacitat. Durant el projecte, que va 

començar el 2014 i s’allargarà fins al 2016, els socis participants programen visites a cadascun dels 

països on es treballa la cooperació entre els centres d'ensenyament superior, centres de formació 

professional i les organitzacions no governamentals de persones amb discapacitat. Durant aquestes 

visites s’elaboren i investiga sobre les eines i metodologies innovadores per a proporcionar la inclusió de 

les persones amb discapacitat, en particular, dels joves, en les comunitats educatives i laborals. 
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