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La GIAT elabora
una guia dels 
recursos de Castelló
per a discapacitats 

M. NEGRE

El Grup d’Indagació, Anàlisi i
Treball (GIAT) de Discapacitat de la
Fundació Isonomia ha aprofitat que el
2003 és l’Any Europeu de la
Discapacitat per realitzar una guia dels
recursos existents per a les quasi 900
persones discapacitades que hi ha a la
província de Castelló. El manual recull
adreces i informació sobre totes les asso-
ciacions, fundacions, centres ocupacio-
nals, col·legis d’educació especial, re-
sidències i centres de rehabilitació  so-
cial, entre altres, que es troben actual-
ment a l’abast d’aquest col·lectiu.

Segons M. José Ortí Porcar, coordi-
nadora de l’àrea social de la Fundació
Isonomia, el fet d’elaborar la guia ha
permés conèixer les deficiències quant a
infraestructures i la manca d’instal·la-
cions i recursos per a discapacitats que
hi ha a la província. A aquest problema
s’ha d’afegir la descoordinació entre les
diferents institucions i la carència de
professionals i de voluntaris per ajudar
aquestes persones.

La guia ha estat elaborada per perso-
nes afectades i pels seus familiars, i
també per associacions i professionals
que treballen amb persones discapacita-
des. A més, part del projecte ha sigut fi-
nançat econòmicament per la Fundació
Mapfre Medicina.

MILORES PER ALS ESTUDIANTS

L’UJI ha signat un conveni amb
l’Institut Valencià d’Atenció als
Discapacitats (IVADIS), associació que
té com a objectiu atendre i integrar per-
sones amb tot tipus de discapacitats.
Des de la Universitat, la Unitat de
Suport Educatiu (USE) ha realitzat
adaptacions de llocs d’estudi per als 87
estudiants que pateixen discapacitats, i
per al pròxim curs es preveu la construc-
ció d’una sala d’estudi adaptada a les ne-
cessitats d’aquestes persones, iniciativa
en la qual també col·laborarà l’ONCE.

MARTA NEGRE

La recerca de treball és una de les
prioritats del titulat o titulada re-
cents. Tindre totes les eines a l’abast
és l’objectiu que pretenen aconseguir
l’UJI i el SERVEF amb l’oferta d’ac-
cions Orientació Professional per a
l’Ocupació (OPEA). Segons l’informe
elaborat per l’Oficina de Cooperació
Internacional i Solidaritat, les accions
han gaudit d’uns resultats molt posi-
tius, ja que de les 250 places ofertades
pel SERVEF, foren 262 les persones
que aprofitaren el programa OPEA.

El perfil d’usuari que fou atès en el
projecte va ser dona, titulada de
menys de 30 anys i que, majoritària-
ment, havia cursat una carrera de
Ciències Humanes i Socials. 

La tendència general d’aquest
col·lectiu era haver tingut experiència
laboral anteriorment, buscar ocupa-
ció durant els últims sis mesos i portar

deu mesos en situació de desocupació.
Un dels problemes principals era la
manca d’habilitats per enfrontar-se
amb una entrevista de treball. En ge-
neral, la satisfacció dels usuaris ha
sigut molt elevada, i gairebé el 50%
han tingut experiència laboral des-
prés del projecte. Així, han augmentat
l’autoeficàcia en la recerca d’un treball.

MODALITATS DE LES ACCIONS 

Les accions OPEA poden ser indi-
vidualitzades o grupals, depenent de
les necessitats de cada persona. En el
primer cas, cada usuari té dret a un
màxim de sis sessions de tutories per-
sonalitzades. Quant a les accions gru-
pals, es porten a terme dues accions
de desenvolupament d’aspectes per-
sonals per a l’ocupació, de 18 hores i
destinades a 20 usuaris; tres accions
amb grups de recerca d’ocupació, de
24 hores i dirigides a 30 usuaris; i dues
accions de taller d’entrevista de 24
hores per a 20 usuaris. Aquest curs
s’ofereixen noves iniciatives. 

La Universitat Jaume I orienta
professionalment 262 estu-

diants i estudiantes perquè de-
senvolupen competències i mi-

lloren les seues actituds a 
l’hora de buscar un treball. El

perfil de l’usuari de les accions
OPEA 2003 ha sigut: dona,

menor de 30 anys, titulada i
amb experiència laboral prèvia.

Accions d’orientació ajuden
l’alumnat a trobar un treball

��  Estudiants fent pràctiques en l’empresa BP Oil.
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L’UJI i el Servef desenvolupen el programa OPEA dirigit a estudiants i titulats
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El 99% dels usuaris

estan molt satisfets

amb els resultats 

Més informació a l’adreça
electrònica: opea@sg.uji.es

��  D’esquerra a dreta, Petra Gonzalvo, un re-
presentant de la Fundació Mapfre Medicina,
Asunción Ventura, M. José Ortí i César Gimeno.
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Màster

- II Màster en Logopèdia 
- II Màster en Medi Ambient i Empresa: Gestió dels
Processos Productius 
- II Màster en Recursos Humans 
- IX Màster Internacional en Estudis per a la Pau i el
Desenvolupament 
- Màster en Administració d'Empreses: Especialitat en E-
Business i tecnologies de la informació 
- Màster en Administració d'Empreses: Especialitat en
gestió de l'empresa ceràmica 
- Màster en Administració d'Empreses: Especialitat en gestió de
l'empresa hotelera 
- Màster en Direcció Estratègica de la Comunicació: Comunicació
corporativa i publicitat 
- Màster en Dret i Economia de l'Empresa 
- Màster en la mediació en la societat de la Informació. Nous
perfils professionals per al segle XXI. Tercera edició: mediació per
a la igualtat en la participació social i l'ocupació 

- VI Màster en Assessoria Jurídica d'Empreses 
- VI Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
- Màster en llengües modernes aplicades a l'empresa 

Curs d’especialització

- Direcció i gestió de tecnologies de la informació en
empreses turístiques 
- Dret del transport 
- Expert en tabaquisme 
- Gestió de cooperatives agroalimentàries 

- Gestió de projecte cultural en àrees rurals 
- Gestió dels recursos digitals a l'empresa 
- II Traducció de textos mèdics (anglès-espanyol) 
- IV Cooperació per al desenvolupament 
- Formació d'agents de desenvolupament (Universitat de Bio Bio) 
- Formació d'agents de desenvolupament (Pontifícia Universitat
Catòlica de Xile) 
- Ordenació i planificació turística integrada 
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