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L’oferta per a persones amb diversitat funcional de l’Escola
d’Adults, al Banc de Bones Pràctiques

Dilluns 18 de juny de 2018

L’oferta formativa per a persones amb diversitat funcional de l’Escola Municipal
d’Adults s’ha inclòs aquest mes de juny al catàleg del Banc de Bones Pràctiques
dels governs locals de Catalunya (BBP) com una nova experiència innovadora i de
qualitat que pot servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

Així, l’Ajuntament ha rebut el certificat acreditatiu que s’atorga des del BBP, una
iniciativa impulsada per la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i
locals, la Federació de Municipis de Catalunya, i els ajuntaments catalans de més de
5.000 habitants amb l’objectiu de promoure la millora i la innovació en els governs
locals.

Aquesta pràctica de l’Escola d’Adults pretén donar resposta a les necessitats
especials de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Segons es detalla al
web www.bbp.cat, la motivació per haver concedit el certificat és que la integració
plena de l’alumnat en les activitats formatives del centre n’afavoreix la seva
socialització i participació, així com la inclusió social com a ciutadans del municipi,
ja que comparteixen l’espai amb la resta de l’alumnat i també col·laboren en
l’organització dels actes festius de la vila, a través del centre.

També s’hi especifica que, per tal d’aconseguir aquesta integració total, l’Escola
Municipal d’Adults de Castellar del Vallès ha comptat amb el suport d’entitats que
configuren la xarxa educativa del municipi, formativa i de salut, així com amb
associacions vinculades amb el col·lectiu, com ara l’Associació de Disminuïts
Psíquics de Castellar del Vallès (ADIPS). A més, es destaca que el projecte s’ha
consolidat al llarg dels anys i que el centre ha augmentat els alumnes inscrits fins
arribar a doblar-ne el número.

L’oferta per a persones amb necessitats educatives especials de l’Escola d’Adults se
suma a les cinc experiències de Castellar que fins al moment estaven incloses al
BBP: el pla municipal per a l’impuls de la llengua anglesa, el reforç de les aules de
primària amb auxiliars de conversa, el servei Moments en Família, la Mesa per a
l’Ocupació i la Promoció Econòmica i els agents cívics i la campanya d’educació i
sensibilització sobre recollida selectiva de residus.

Podeu consultar tota la informació sobre totes sis bones pràctiques municipals
clicant aquí.
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