
Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya

Jornada sobre la integració de les persones amb
discapacitat a les administracions públiques

Politiques socials

Divulgació, reflexió i debat
Codi: 10148/2009-1

Presentació
Amb aquesta Jornada, la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració vol donar a conéixer la intervenció que
des de diferents administracions públiques, i sota el principi d'igualtat d'oportunitats i no-discriminació, s'estil duent a terme per
afavorir la integració de les persones amb discapacitat. Ens pro~sem donar ressó a projectes i metodologies de treban que
s'estan impulsant a diverses administracions públiques per tal d afavorir la integració de persones amb diferent tipus de
discapacitat.

Objectius
Conéixer i reflexionar a I'entorn de la integració de persones amb diferent tipus de discapacitat

Donar a conéixer un conjunt de projectes que s'estan duent a terme en el marc de les administracions públiques per tal de
fomentar la implicació i la participació deis diferents agents socials

Persones destinataries
Personalal servei de les administracionspúbliquescatalanes.

Programa
9.00- 9.30 h
Presentació de la Jornada
LeonorAlonsoi González
Directorageneral de FuncióPública
Caries Ramió¡Matas
Directorde l'Escolad'AdministracióPúblicade Catalunya

9.30- 10.30h
Ponencia marc:"Laintegraciósociolaboralde les persones amb discapacitat"
Pedro Jurado de los Santos
Professortitulard'universitat.Directordel Departamentde Pedagogia Aplicadade la UniversitatAutónomade Barcelona

10.30-11.00 h
Descans

11.00 -13.45 h
"Taula d'experiencies de les administracions públiques catalanes amb relació a la integració de persones amb discapacitat"

Moderadora: Marta Sabaté i Solanes
Subdirectora general de Politiques Socials, Prevenció i Salut Laboral. Secretaria de Funció Pública i Modernització de
l'Administració

"La integració de persones amb discapacitat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya"
Rosa M. López i Ros
Cap de l'Area de Polítiques Socials. Subdirecció general de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral. Secretaria de Funció
Pública i Modernització de l'Administració

"L'experiéncia respecte a la valoració de la discapacitat i I'orientació laboral"
EstherParramoniVlg~
Directora del CAD i de I'EVO LABORALde Girona. Institut Catala d'Assisténcia i Serveis Socials. Departament d'Acció Social i
Ciutadania

"La integració de persones discapacitades a les empreses i centres especials de treban"
Núria Pamies i Martoren
Cap del Servei de Programes per a la Diversitat. Subdirecció General de Politiques Laborals per a la Diversitat. Departament de
Treban

"proJecteuniversitati discapacitata Catalunya(UNIDISCAT)"
Jesus M. pruJa i Noé.
Cap de l'Oficlna d'Orientació per a l'Accés a la Universitat. President de la Comissió técnica UNIDISCAT.Consenlnteruniversitari
de Catalunya. Comissionat per a Universitats i Recerca. Departament d'lnnovació, Universitats i Empresa

"Programa per a la integració deis universitaris amb necessitats especials (PIUNE)"
Montserrat Fernandez i Rodriguez
Responsable de PIUNE. Servei d'Atenció a la Discapacitat. Universitat Autónoma de Barcelona



"La integració laboral de persones amb trastom mental des de l'Oficina Técnica Laboral de Sabadell"
Victória Bafalluy i Sobrino
Técnica d'ocupació de I'OTL Sabadell. Treban, Formació, Indústria i Innovació de l'Ajuntament de Sabadell

13.45 h
T om obert de debat

14.00 h
Cloenda

Dates i horari
2dejuliol de9 a 14

Lloc
Escola d'Administració Pública de Catalunya
CI Girona, 20 .
08010 Barcelona

Places
75

Hores lectives
5

Matricula

El personal al servei de les administracions públiques esta exempt de pagamento
Cal que us inscriviu par miljil d'EPOCA o bé, si no hi teniu accés, per miljil de les persones responsables de formació del vostre
departamento

Certificat
A I'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se Ii expediré un certificat d'assisténcia

Responsable
Rosanna Riu Calvo

Organització
Direcció General de Funció Pública -Área de Politiques Socials
Escola d'Administració Pública de Catalunya


