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Prova per millorar el transport escolar
Pares del Bell-lloc i Les Alzines proven una
aplicació creada per quatre estudiants

L’institut implanta classes bilingües
El 60% d’estudiants i una quarta part
de professorat participen en un nou pla

«INTERNET I EDUCACIÓ»

>PÀG 2

>PÀG 3

PER XAVIER MASSÓ AGUADÉ ASPEPC-SPS > PÀG 4

Diari de Girona
Suplement d’Ensenyament
DIMARTS, 29 DE SETEMBRE DE 2015

DdG

COORDINA Pili Turon A/E aula.diaridegirona@epi.es

Mifas obre una escola d’esport adaptat per
a infants a partir de 8 anys amb discapacitat
 L’associació vol cobrir una mancança en les activitats extraescolars a les comarques gironines, que el primer curs ofereix gratis
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Mifas, l’associació gironina dedicada a les persones amb discapacitat, vol suplir una mancança
que afecta l’alumnat amb ganes de
practicar un esport com a activitat
extraescolar. Amb aquest objectiu,
l’entitat ofereix una escola d’esport
adaptat per a nenes i nens a partir dels 8 anys.
L’associació ha detectat l’absència d’una oferta esportiva àmplia que vagi més enllà de l’horari escolar, ja que, de manera general, a fora dels centres educatius gironins no hi ha espais habilitats amb personal tècnic preparat
perquè els infants amb discapacitat puguin fer esport. Davant d’aquesta necessitat no coberta, l’associació ha decidit posar en marxa l’Escoleta Mifas, que no és res
més que una escola d’esport adaptat. El seu escenari serà el pavelló
de Fontajau, que l’Ajuntament de
Girona ha cedit de manera desinteressada a l’entitat, i l’activitat
està oberta a famílies d’arreu de la
demarcació.
Igualtat d’oportunitats
Els objectius principals del projecte
que s’estrena aquest curs 20152016 són, per una banda, millorar
la qualitat de vida dels menors
amb discapacitat a través de la
pràctica esportiva; tot promovent
la igualtat d’oportunitats des d’edats precoces i entenent que l’esport no és només una activitat física, sinó un espai excel·lent per introduir valors i permetre desenvolupar habilitats físiques i psíquiques als que el practiquen –tal
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ALBERT CARBONELL
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Deixant de banda els avantantges de fer esport, quan
un nen amb discapacitat té un germà, un cosí o amics que en fan i
ells no tenen on anar, molts pares
els porten a Barcelona, amb la despesa econòmica que comporta»

«

Una de les dificultats és que
els clubs estàndards no solen
oferir monitors o serveis adaptats, ja
que a cada municipi hi ha pocs usuaris, tal com explica Carbonell.



Un instant del partit de la Final Four de la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes.

com explica Mifas en la seva presentació de la iniciativa–. I d’altra
banda, amb la seva escoleta volen
omplir el buit d’esport adaptat
per a nens a les comarques de Girona, sobretot en horari extraescolars.
El servei que ha muntat Mifas
estarà al càrrec de professionals
qualiﬁcats en el món esportiu i de
lleure –entre ells també del seu
Club de Bàsquet, al qual l’escoleta li podria servir de pedrera–,
amb una llarga experiència en
l’àmbit de l’esport adaptat.
L’activitat es posarà en marxa el
16 d’octubre i es realitzarà tots els

divendres, de 5 a 7 de la tarda, al
pavelló de Fontajau. El projecte s’inicia en fase de prova pilot, durant
la qual l’activitat serà gratuïta. Els
estudiants a partir de 8 anys que
s’hi apuntin podran provar diferents modalitats d’esports adaptats
a la seva discapacitat i, a partir de
la resposta i les necessitats que es
detectin, es programarà l’oferta i el
funcionament del curs vinent.
El president de Mifas, Albert
Carbonell, va aclarir que la iniciativa també està oberta a qualsevol
persona que hagi adquirit una
discapacitat o vulgui provar un
esport, «tingui l’edat que tingui».

L’escoleta –va explicar– pot ser
una bona manera perquè entrin en
contacte amb l’esport i esbrinin
quina modalitat els interessa. Després, Mifas els assessorarà sobre el
camí que poden emprendre; per
exemple, adreçant-los a la Fundació Tommy Robredo d’Olot,
que ofereix tennis per a discapacitats.
Sessió informativa divendres
Per a divendres vinent, 2 d’octubre,
a les 6 de la tarda s’ha organitzat
una sessió informativa a Fontajau,
adreçada a les famílies i al professorat dels infants amb discapaci-

tat. En aquesta trobada, els responsables de l’Escoleta Mifas explicaran la metodologia i el funcionament de la seva proposta
perquè els infants practiquin esport adaptat. L’associació ha donat
a conèixer la seva proposta a tots
els centres educatius gironins, gràcies al contacte que els ha facilitat
la Direcció territorial del Departament d’Ensenyament a Girona.
Albert Carbonell va explicar
que «ho volem arrencar essent
molt ﬂexibles a les necessitats de
cadascú, però el nostre objectiu és
que sigui sostenible econòmicament».

