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Innovant cap a una
formació inclusiva
El centre de formació de Fundesplai té més
de 20 anys d’experiència en el disseny, la gestió
i la impartició de formació en l’àmbit de
l’associacionisme, el voluntariat, el lleure educatiu,
la formació per a l’ocupació i la formació contínua
per les persones treballadores en actiu.
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l Centre de Formació de Fundesplai té més de 20 anys d’experiència en el disseny, la gestió i la
impartició de formació en l’àmbit
de l’associacionisme, el voluntariat, el
lleure educatiu, la formació per a l’ocupació i la formació contínua per als treballadors en actiu.
En coherència amb la missió de Fundesplai, “promoure la ciutadania i la inclusió
social amb voluntat transformadora”, un
dels nostres objectius prioritaris és que
les accions formatives contribueixin a la
inclusió dels participants seleccionats
amb criteris de diversitat. És per això que

Seu de Fundesplai
al Prat de Llobregat.
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volem garantir el suport necessari per fer
accessible la nostra formació.
En aquest sentit, volem donar a conèixer
una iniciativa que hem dut a terme en relació amb un alumne amb diversitat funcional que fa realitat aquest objectiu.
L’experiència s’ha donat al Certificat de
Professionalitat d’Operacions Bàsiques
de Cuina, que va començar el mes de
març i que va finalitzar al juny. Fèlix
Martínez Casaña, que és sord, ha estat
alumne d’aquest Certificat. Quan es va
interessar per fer el curs, vam haver de
buscar la manera de poder donar-li una
resposta positiva perquè pogués fer el
Certificat de Professionalitat amb qualitat. Havíem d’aconseguir adaptar la
nostra formació perquè hi pogués participar activament i fos una eina de millora de la seva ocupabilitat.
Per aconseguir-ho, vam establir una aliança amb l’Institut Salvador Seguí de
Barcelona, que ofereix el cicle formatiu
de mediació comunicativa. La resposta
de l’Institut i, en concret, la de la M. José
García, tutora dels alumnes de primer
d’aquest cicle, va ser totalment receptiv
i proactiv, i ens vam coordinar per veure
com podíem materialitzar la col·laboració per poder atendre les necessitats
d’en Fèlix de la millor manera possible.

>Sumari Bones pràctiques

Així doncs, es va establir que diferents
alumnes de primer curs farien les seves
pràctiques participant com a mediadors
comunicatius. Amb la seva intervenció,
van facilitar al Fèlix l’accés als continguts
del Certificat de Professionalitat, mitjançant l’LSE (llengua de signes espanyola) i
altres recursos i metodologies propis de
la mediació comunicativa.
En paraules del Fèlix: “El David Morante,
el nostre professor, m’ha ajudat molt,
però cal tenir en compte que a 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 la puguem seguir. Per això, el paper de l’Elsa,
la Clàudia i la Jordina ha estat bàsic.”
La Noemí Martínez, la tècnica responsable del curs, valora la importància
d’aquesta experiència: “El dia del tancament del curs em vaig adonar de com és
d’important la tasca que fem, i que amb
unes petites gestions havíem aconseguit molt més del que pensàvem. La
motivació i implicació d’en Fèlix i la de
les diferents alumnes de pràctiques
han estat vitals.”
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.”
La Noemí Martínez, la tècnica responsable del curs, valora la importància
d’aquesta experiència: “El dia del tancament del curs em vaig adonar de com
és d’important la tasca que fem, i que
amb unes petites gestions havíem
aconseguit molt més del que pensàvem. La motivació i implicació d’en Fèlix
i la de les diferents alumnes de pràctiques han estat vitals”

“És molt positiu
veure que una
discapacitat
no representa
una barrera”

Els protagonistes:
Fèlix Martinez Casaña
Delineant i diplomat en taller d’arquitectura.
Estudiant del Certificat de Professionalitat
d’Operacions Bàsiques de Cuina
“La meva experiència ha estat molt
enriquidora: he après paraules noves, els
passos que cal seguir amb els ingredients i
les normes sobre la cuina.”
“Ha estat molt positiu perquè ha estat una
novetat en l’aprenentatge, i gràcies a la
paciència i habilitat del meu professor David,
juntament amb les pràctiques de mediació
comunicativa (amb l’IES Salvador Seguí),
m’he motivat molt, i he facilitat la comunicació amb els companys de la classe.”

Jordina Roca Fossoul
Estudiant el cicle formatiu de grau
superior en mediació comunicativa
- mediadora comunicativa
“Per mi va ser una vivència veritablement
enriquidora. Poder parlar amb ell em va
semblar increïble, només sis mesos estudiant
llengua de signes i vaig ser capaç d’ajudar-lo:
era les seves orelles i la seva veu! En Fèlix
m’ajudava cada dia a aprendre signes nous i
ell, en canvi, cada dia aprenia cuina gràcies a
nosaltres.” “Ho tornaria a fer encantada. De
fet tinc moltes ganes de fer-ho.”

Elsa Pérez Gerez
Estudiant el cicle formatiu de grau
superior en mediació comunicativa mediadora comunicativa
“L’experiència de fer pràctiques com a
mediadora comunicativa a la Fundesplai
amb en Fèlix ha sigut, en conclusió, una
experiència meravellosa. He crescut molt
tant en l’àmbit professional com en el
personal. Tant els companys com el
professorat de l’aula ens han ajudat en tot
moment perquè arribés tota la informació
a en Fèlix perfectament, la qual cosa
s’agraeix de tot cor. Estic molt contenta
amb l’oportunitat que ens van donar, tant
a mi com a les meves companyes, i ho
repetiria les vegades que fes falta.”
19

INFORMA’T

