|

24 Societat

|

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 30 DE JUNY DEL 2014

902 22 10 10

EL CLUB

ENSENYAMENT

de dilluns a dijous de 8 a 2 i de 4 a 6
i divendres de 8 a 2

DEL SUBSCRIPTOR D’ELPUNTAVUI

www.clubdelsubscriptor.cat / club@elpuntavui.cat

PREU DE L’ENTRADA PER ALS TRES DIES: 20 euros
Subscriptors: 10 euros. Menors de 10 anys: 2 euros

FESTIVAL ARTS D’ESTIU 2014

Leo Harlem

Nois i noies en una classe d’una de les escoles Fàsia a Barcelona ■ EL PUNT AVUI

LLOC: Espai Sant Jordi (c. Antoni d’Oltra, 11-13 de Pineda de Mar)
DIA I HORA: Divendres 4 de juliol, a les 10 de la nit
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 26 euros

PARCS AQUÀTICS

Water World / Aquadiver
Temporada 2014
LLOCS: Water World, ctra. de Vidreres, km 1,2 de Lloret de Mar. Aquadiver, ctra. de
Circumval·lació, s/n de Platja d’Aro. HORARIS: Obertura diària a les 10 del matí. Water World,
fins al 14 de setembre. Aquadiver, fins a l’11 de setembre

Volen una formació
adient per a joves
amb discapacitat lleu
a Les famílies reclamen programes de quatre anys un cop
acabada l’ESO a Veuen sortida en l’atenció a les persones

OFERTA 2x1. Preu de l’entrada: 30 €
(No acumulable a altres ofertes i/o promocions)

MÚSICA

Canet Rock 14
Love of Lesbian, Els Pets, Manel, The Pinker Tones,
Els Amics de les Arts i més
LLOC: Pla d’en Sala de Canet de Mar
DIA I HORA: Dissabte 5 de juliol, a partir de les 4 de la tarda
OFERTA LIMITADA
Cal trucar per tenir la possibilitat d’accedir a 1 entrada doble per al
festival, avui de 8 del matí a 1 del migdia

TURISME RURAL

Mas Torrenova
Allotjament rural al cor de la Terra Alta
LLOC: Ctra. de la Fatarella, km 3,5 de Vilalba dels Arcs
OFERTA 2x1 LIMITADA
Per a més informació, preus i reserves: Tel. 977 263 004
www.mastorrenova.com - mastorrenova@hotmail.com

43È FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CADAQUÉS 2014

Blaumut
Toni Xuclà i Gemma Humet
LLOC: Sa Conca de Cadaqués
DIA I HORA: Dijous 14 d’agost, a les 9 del vespre
OFERTA 2x1 LIMITADA
Preu de l’entrada: 20 euros (zona A)
El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Cal trucar per fer la reserva

902 22 10 10
Atenció al client

Directament
amb la targeta
de subscriptor

902 45 60 00 i també: atencioclient@elpuntavui.cat

801175-1091483L

Sònia Pau
BARCELONA

Un grup de pares i mares
de nens i joves amb dificultats intel·lectuals lleus o
moderades s’han mobilitzat per reclamar una formació professional adequada per als seus fills i
que els permeti accedir
amb èxit al mercat laboral
ordinari. La iniciativa va
sorgir fa un parell d’anys
des de l’AMPA de les escoles Fàsia, de Barcelona.
Ho continuen reivindicant i hi han implicat moltes més AMPA d’escoles
especials i també entitats,
com ara Dincat o la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social. “El problema és
entre els 16 i els 21 anys,
quan acaben l’ESO obligatòria adaptada, perquè només poden accedir a un
programa de formació i inserció. Els PQPI adaptats
són una solució pedaç. No
és la formació que necessiten”, resumeix Eva Roca,
una de les mares. Els pares
i les mares, amb el suport
d’experts i d’institucions
com ara l’Institut Munici-
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“Hem de veure
en positiu les seves
capacitats. Poden fer
moltes coses amb una
formació adequada”

—————————————————————————————————

joves que tenen entre
16 i 21 anys amb dificultats
intel·lectuals lleus o moderades viuen a Catalunya.

pal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament
de Barcelona, han fet un
treball per recollir les
mancances de l’actual sistema i han elaborat una
proposta del que consideren que seria un recorregut formatiu amb més
possibilitats d’èxit.
Els eixos generals de la
proposta, que d’aquí a
pocs dies presentaran a
la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, són
que s’organitzin programes de formació amb més
durada –quatre anys–,
més adequats en ritme i
continguts a les capacitats
d’aquests nois i noies i que
es permeti triar entre més
opcions. “No tots encaixen, ni per preferències ni

—————————————————————————————————

Eva Roca

MEMBRE AMPA DE LES ESCOLES FASIA

per habilitats, en les poques ofertes que permet el
sistema actualment”, assenyala Roca, que hi afegeix que és important,
abans de l’especialització,
formar-los en competències transversals.
L’oferta formativa és
ara cuina, jardineria, fusteria i lampisteria. Les famílies troben que tindrien
més sortida si es formessin en atenció a les persones, als animals o perruqueria, per exemple.
“Hem de veure en positiu
les seves capacitats i no
només les mancances o
dificultats –subratlla Roca–. Són joves que poden
fer moltes coses si no els
limitem i amb una formació adequada.” ■

