
                                  

         

 

 Nota de premsa  

 

Aquest esdeveniment, que te lloc a l'auditori de CosmoCaixa Barcelona, compta 

amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”, de la Fundació Genzyme i de 

Barcelona Special Traveler 

 
Sa Majestat la Reina inaugura el II 

Congrés Escolar sobre Malalties Poc 
Freqüents 

 

• Organitzat per la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), 

juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té entre els seus 

objectius impulsar la inclusió educativa dels menors amb aquestes 

patologies. 

 

• Per això es presenten els millors projectes que es desenvolupen 

actualment per a afavorir l'equitat i accessibilitat a les aules dels menors 

amb aquestes patologies. 

 

• Aquesta iniciativa, que te lloc a l'Auditori de CosmoCaixa Barcelona, 

compta amb la col·laboració de l'Obra Social “la Caixa”, la Fundació 

Genzyme i Barcelona Special Traveler 
 
 

Barcelona, 14 d’abril de 2015. Sa Majestat la Reina ha inaugurat el II Congrés 

Escolar sobre Malalties Poc Freqüents, en el qual es presentaran les millors 

iniciatives que es desenvolupen actualment per a afavorir l'equitat i accessibilitat a 

les aules dels menors amb aquestes patologies.  

 

Organitzat per la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER) i la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), aquest congrés té entre els seus objectius fomentar la 

igualtat, impulsar una veritable inclusió en l'entorn escolar i normalitzar la imatge 

de les persones amb malalties poc freqüents entre els més petits. 

 

Aquest esdeveniment, que te lloc a l'auditori de CosmoCaixa Barcelona, compta 

amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa, de la Fundació Genzyme i de 

Barcelona Special Traveler.  

 



 

El Congrés, que reuneix més de 300 assistents, desenvoluparà una metodologia 

dinàmica i participativa que s'organitzarà en cinc categories mitjançant les quals es 

mostraran els millors projectes que han aconseguit promoure la materialització 

d'aquests objectius:la primera categoria estarà centrada en activitats de 

sensibilització i bones pràctiques en matèria d'atenció a la diversitat en malalties 

poc freqüents (EPF) impulsades pels diferents centres educatius.  

 

La segona serà sobre iniciatives dutes a terme per tota la comunitat educativa 

(professors, alumnes i famílies) en suport de les persones amb malalties rares. 

 

En la tercera s'analitzarà el treball dels estudiants universitaris en l'àmbit educatiu 

en suport de la inclusió educativa d'aquest sector. En aquest apartat cal destacar la 

presentació d'un treball elaborat per al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 

Atención educativa al alumnado con enfermedades poco frecuentes: análisis de la 

cuestión, i un de fet des de la Universitat Oberta de Catalunya: ¿La deficiencia 

visual del niño o del adolescente afecta a la calidad de vida de sus padres? Una 

revisión de la literatura. 

 

La quarta categoria girarà entorn de l'experiència associativa als centres educatius 

amb una aportació triple: la de l'Associació Andalusa de Pacients amb Síndrome 

de Tourette (ST) i Trastorns Associats (Puente Genil, Còrdova), la de l'Associació 

Càntabra per a la Neurofibromatosi (Santander) i la de la Fundació Talita de 

Barcelona. 

 

Finalment, la cinquena categoria consistirà en la presentació de les bones 

pràctiques dutes a terme per diferents entitats (de l'Administració, la universitat o el 

camp sociosanitari). Hi intervindran la Direcció General d'Educació Infantil i 

Primària de la Generalitat de Catalunya, la Delegació de FEDER a Extremadura, la 

Universitat del País Basc, l'Observatori de Malalties Rares, el Centre de Referència 

Estatal de Malalties Rares, l'Associació Madrilenya d'Infermeria Escolar, l’Obra 

Social “la Caixa” i Genzyme. 

 

 

Més informació:  

 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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