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El
programa
TIMOL té per
objectiu facilitar
la inserció al
mercat laboral
ordinari
de
persones
amb
discapacitat
intel·lectual.

DES DEL MES DE MARÇ L’EMAiD COMPTA AMB UNA PARTICIPANT DE PROGRAMA TIMOL
COM ALUMNA EN PRÀCTIQUES D’AUXILIAR DE CONSERGE.
Parlar d’INCLUSIÓ laboral significa
quelcom més que tenir un
company/a de feina diferent. Es
tracta també d’adaptar les feines que
la persona pot fer,
buscar els
recursos i els ritmes adequats, i per
últim acceptar les limitacions que tots
tenim. Per altra banda, trobaran un
persona motivada i compromesa que
és molt conscient del que costa
accedir a un lloc de treball.

La Marina va iniciar a finals de març
les pràctiques formatives junt amb
en Benito, el conserge i ànima mater
de l’escola. Com ell mateix li va
explicar a la Marina: “Nosaltres dos
som peces claus de l’escola. Estem al
servei de tots, i tots ens necessiten
per a que funcioni com cal”. Aquesta
filosofia de treball és el que la Marina
està aprenent durant aquestes
pràctiques.

La inclusió significa un canvi en “la
mirada”.

Des de Timol volem agrair a la
comunitat educativa de l’EMAID
l’oportunitat que ens ha donat.

La Marina ha trobat tot això en la
comunitat educativa de l’EMAiD
(conserges, personal administratiu,
professorat, alumnat i equip
directiu...). Era d’esperar, pel tarannà
de l’escola que fossin creatius i
receptius, però també són acollidors i
sensibles a les diferències.

L’Escola Municipal d’Art i Disseny de
Vilanova i la Geltrú, es va fundar el
1969. Actualment ofereix diferents
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau
Superior amb titulació oficial i
homologada per la Generalitat. Dins
de la seva oferta formativa també fa

tallers i cursos preparatoris per
l’accés a cicles de l’àmbit artístic.

El programa TIMOL és una
iniciativa d’àmbit comarcal
que rep el finançament del
Departament d’Empresa i
Treball de la Generalitat de
Catalunya, dels Ajuntaments i del Consell
Comarcal del Garraf.
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