Premis Fundació Prevent per a joves investigadors
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DISCAPACITAT, EDUCACIÓ INCLUSIVA I
INVESTIGACIÓ A DEBAT AMB EXPERTS
INTERNACIONALS EN EL I CONGRÈS SOBRE
UNIVERSITAT I INCLUSIÓ
Fundació Prevent dona suport a la inclusió educativa de persones amb
discapacitat finançant dos premis per a joves investigadors.
Barcelona, 8 de novembre de 2017.
La Facultat de Medicina y Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona ha acollit
els dies 7 i 8 de novembre la I edició del Congrés Internacional sobre Universitat i
Inclusió, una trobada de referència sobre la investigació per a l’atenció a les persones
amb discapacitat en l’àmbit de l’educació superior.
Experts de diferents països d’Europa, com el Dr. Serge Ebersold, sociòleg i analista a la
OCDE, van debatre sobre els reptes que les universitat hauran d’assolir per garantir
l’accés de la diversitat a la educació superior, així com sobre nous models i eines que
els poden acompanyar, com per exemple l’internet de les coses.
A més de les intervencions d’experts, es van programar 26 comunicacions incloses en
tres àrees: adaptacions curriculars i acadèmiques, accés a la universitat, acollida i
seguiment i, accés a pràctiques i a empreses. Inclusió laboral.
La Fundació Prevent, amb una trajectòria de més de 10 anys en la concessió de beques
a estudiants universitaris amb discapacitat, i de 12 impulsant la investigació en
Prevenció de Riscos Laborals, ha finançat per aquesta ocasió dos premis que
reconeixen la feina de uns joves investigadors i les seves contribucions en universitat i
discapacitat:
1- Aleix Barrera Corominas de la Universitat Autònoma de Barcelona per la
comunicació “ORACLE – Observatori regional per a la qualitat de l’equitat a l’educació
superior d’Amèrica Llatina
2- Juan Carlos Pomaquero Yuquilema de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
– Ecuador amb la comunicació “Responsabilidad social universitaria y discapacidad.
Metodología de un caso centrado en los impactos – ESPOCH”

Doriana Bagnoli, Directora de l’Àrea d’Inclusió Social i Laboral de Fundació Prevent va
remarcar la necessitat de crear xarxes d’espais i recursos que contribueixin a la plena
inclusió de les persones amb discapacitat.
Aquest congrés ha estat organitzat pel Departament d’Empresa i Coneixement, la
Xarxa Vives d’universitats i l’Ajuntament de Barcelona, i ha comptat amb la
col·laboració d’Unidiscat i la Fundación Prevent.
Entre les principals conclusions de les ponències podem destacar la necessitat
d’impulsar polítiques actives per garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiant amb
discapacitat a l’àmbit universitari, la necessitat d’afrontar els reptes d’una universitat
inclusiva, i que la gestió de la diversitat s’ha convertit en una realitat acadèmica
indiscutible.

