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El curs s'impartirà a les instal·lacions del Casal Catalunya

Dimarts s’obren les inscripcions per prendre part a un curs de
formació sobre persones amb disminució

Divendres 26 de febrer de 2010

El proper dimarts, dia 2 de març, s’obrirà el període d’inscripció per participar d’un
curs de formació sobre persones amb disminució, que tindrà lloc els dissabtes 13 i
20 de març i el diumenge dia 21 de març.

Tots aquells professionals o persones interessades en l’àmbit de la discapacitat
podran inscriure’s a aquest curs, que tractarà entre els seus continguts aspectes
relacionats amb persones amb ceguesa o disminució visual, persones amb
disminució física o psíquica, persones amb sordesa, i també persones amb
disminucions orgàniques o amb pluridisminució. També es tractaran aspectes com
l’eliminació de barreres i l’economia social.

El curs, que impartirà Manel Antoni Martí i Salvadó, president de l’Associació
Catalana de Cecs, de la Fundació per la Investigació de la Visió i de l’Aula
d’Estudis Socials, tindrà una durada de 30 hores, 10 de les quals consistiran en
tallers, i es durà a terme al Casal Catalunya.

Les inscripcions per poder accedir al curs, que té un cost de 25 euros, a pagar el
primer dia de curs, es podran formalitzar fins al 10 de març a la Regidoria de
Benestar Social (c. Portugal, 2B 1r pis), de 9 a 14 hores els dimarts, dijous i
divendres, i de 9 a 18 hores els dilluns i dimecres, o bé contactant amb la Regidoria
trucant al telèfon 93 714 40 40.
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