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Llancem la campanya #PotsArribarOnVulguis 

Ens ajudes a aconseguir que més joves amb sordesa tinguin 

accés a la formació? Només el 9% dels i de les joves amb dis-
capacitat tenen feina. Aquesta és la realitat que des d’ACAPPS 
treballem cada dia per canviar i evitar el risc d’exclusió social. 
Demanem el teu suport perquè puguem fer possible aquest 
repte.  
 

Reivindiquem una societat inclusiva en què la igualtat d’o-

portunitats sigui un fet. Creiem que la formació és una eina 

fonamental per la incorporació dels i de les joves sords/es al 
món laboral i per això impulsem programes formatius i acces-
sibles a la comunicació. 

Ajuda’ns amb un donatiu* a poder-los desenvolupar i que més 
joves se’n puguin beneficiar i uneix-te al nostre repte 
#PotsArribarOnVulguis #T2M. Si aconseguim arribar als 
1.000€ i estar entre els 10 primers projectes en aconseguir-ho, 
aconseguirem 1.500€ addicionals! Totes les aportacions seran 
íntegrament destinades als nostres programes de formació.  
Transformem junts el 9%: gràcies ;) 

 

A ACAPPS, estem amb tu! 
Si no saps què estudiar, et podem 

orientar, explicar-te quines possi-

bilitats formatives hi ha i ajudar-

te a descobrir el teu millor perfil 

professional! 

 
Si vols començar a treballar, et do-
nem suport perquè trobar feina et 
sigui més senzill. Et podem orientar 
en com presentar-te a una empre-
sa, millorar el teu currículum, pre-
parar-te per a les entrevistes de se-
lecció i resoldre els teus dubtes Si 
ets jove i tens una discapacitat au-
ditiva, t'oferim acompanyament 
personalitzat i formació a mida. 

 

El passat 9 d’abril vam oferir una xerrada sobre la comunicació oral 
de les persones sordes i la metodologia del treball amb suport a 
l’alumnat de 2n curs del CGFS d’Integració Social a l’institut Dolo-
res Sopeña, convidats pel Roger Lorite, excompany del SASF i ac-
tual professor d’aquest centre. La xerrada va ser conduïda per la 
Magda Giralt, logopeda i tècnica del nostre Servei d’Atenció i Su-
port a les Famílies i la coordinadora del nostre Servei d’Inserció 
Laboral, Laia Sullastres, que va tractar en profunditat la me-
todologia del Treball amb Suport. 

El treball amb suport explicat per ACAPPS a 

l’IES Dolores Sopeña 

ÉNLLAÇ A LA CAMPANYA  https://goo.gl/VQ3D9DDF 
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Aquest any el nostre Servei d’Inserció Laboral fa 20 20 20 20 anys. Per celebrar-ho, al llarg del 

2018 publicarem entrevistes amb les persones que l’han vist créixer. I comencem 

aquesta sèrie d’entrevistes amb les persones usuàries, com el Pablo Igarza, que va ve-

nir per primer cop fa 14 anys i ha tornat recentment; o la Margarita Constantinova i 

l’Alexander Borissov, una parella que va trobar feina amb ACAPPS. 
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Demostrar passió per l’empresa i tenir una actitud positiva:  

les Claus de l’èxit en un procés de selecció segons BAYER. 

Un grup de 15 persones usuàries d’ACAPPS, amb disca-

pacitat auditiva i en procés de recerca de feina, van as-

sistir, el passat 18 d’abril, a la visita programada pel 

Servei d’Inserció Laboral d’ACAPPS a la companyia mul-

tinacional Bayer. 

 

Carmen Lara i Maite Farré, de les àrees de Comunica-

ció i de Recursos Humans de Bayer, van explicar-nos 

com són els processos de selecció de personal, que és 

el que més valoren d’un candidat/a i ens van donar uns 

quants consells, molt útils!, sobre com enfocar una en-

trevista de feina. Tot seguit, ho vam portar a la pràcti-

ca. Cada assistent va tenir uns pocs minuts per fer un 

elevator pitch: és a dir, per presentar-se a l’empresa.  

 

Després, la Maite Farré els va fer el retorn sobre en 

quins punts podrien millorar la seva presentació. 

Sobretot, i en global per a qualsevol procés de se-

lecció, ens van donar dos consells: 

 

1. Cal tenir una bona predisposició per la feina i 

una actitud positiva actitud positiva actitud positiva actitud positiva vers la feina i les tasques 

que cal fer. 

2.2.2.2.    Cal tenir i demostrar passió per l’empresa: 

que et motiva poderque et motiva poderque et motiva poderque et motiva poder----hi treballar.hi treballar.hi treballar.hi treballar.    

 

L’experiència va ser molt enriquidora per les dues 

parts. Volem agrair l’empresa Bayer i, en especial, a 

la Carmen Lara i la Maite Farré, per obrir-nos les 

portes i parlar-nos, d’una forma tant propera i 

pràctica, sobre què valoren les empreses en els 

candidats/es a un lloc de feina. 
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