Nota de prensa
Ata o 19 de xullo

A Universidade da Coruña inicia os ‘Campus inclusivos’ de
Fundación Repsol, Fundación ONCE e Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte


A iniciativa chega a 9 universidades nos meses de xullo e setembro

(A Coruña, 13 de xullo de 2016).- A Universidade da Coruña inaugurou esta
semana a quinta edición do proxecto ‘Campus inclusivos, Campus sen
límites’, posto en marcha por Fundación Repsol, Fundación ONCE e o Ministerio
de Educación Cultura e Deporte.
A iniciativa, que se desenvolve nun total de 9 universidades de seis
comunidades autónomas (Andalucía, Castela e León, Galicia, Madrid, Murcia e
Navarra) comezou o luns na Universidade da Coruña, onde se estenderá ata o 19
de xullo.
O acto oficial de
presenza de Xullo
Martínez Lozano,
Fundación ONCE, e
Fundación Repsol.

inauguración celebrado o martes pola tarde, contou coa
Abalde Alonso, Reitor da Universidade da Coruña, Isabel
Comisionada Universidade Mocidade e Plans Especiais
William Gartland, Subdirector de Programas Institucionais de

O programa ten o obxectivo fundamental de contribuír a reducir o abandono
escolar cedo dos estudantes con discapacidade, incentivando que os mozos con
discapacidade de segundo ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria e
Bacharelato e ciclos formativos, continúen a súa formación cara á Universidade,
a fin de facilitar o seu acceso a un emprego de calidade no futuro.
O programa ‘Campus inclusivos, Campus sen límites’ pretende así que os mozos
e mozas con discapacidade vivan e coñezan a experiencia universitaria de
primeira man en estancias en diferentes campus universitarios durante unha
semana. Neste tempo coñecen e gozan da experiencia universitaria con
actividades de divulgación académica, coñecemento da oferta formativa das
universidades, servizos dispoñibles para os alumnos e alumnas con
discapacidade e oferta cultural e de lecer. Tamén se lles ofrece orientación sobre
as súas mellores opcións académicas.
Así mesmo facilita que as universidades participantes poidan, mediante o
achegamento aos alumnos que no futuro integraranse nas súas aulas, detectar
oportunidades de mellora para os seus campus, de maneira que estean mellor
preparados para ofrecerlles unha educación universitaria inclusiva, en condicións
de igualdade de oportunidades.
As entidades académicas seleccionadas para desenvolver este programa durante
o verán de 2016 foron a Universidade Autónoma de Madrid, a Universidade
de Murcia, as universidades de Salamanca e Valladolid, a Universidade

de Navarra, a Universidade da Coruña e as universidades de Sevilla,
Almería e Selecta.
A primeira edición deste programa foi no ano 2011. Ata este momento,
celebráronse un total de catro convocatorias en 26 Campus con 385 estudantes
participantes, deles 275 con algún tipo de discapacidade.
Sobre Fundación ONCE
Foi creada en 1988 como un instrumento de solidariedade da ONCE cara a outros
colectivos de persoas con discapacidade para a mellora das súas condicións de vida. Este
obxectivo desenvólvese a través de programas de inclusión laboral e formación, así como
da difusión do concepto de accesibilidade universal, promovendo a creación de
contornas, produtos e servizos globalmente accesibles. En 2013 Fundación ONCE
celebrou os seus 25 anos de existencia, un período no que conseguiu xerar máis de
80.000 empregos para persoas con discapacidade. Actualmente, a ONCE e a súa
Fundación continúan comprometidas co seu primordial fin: a inclusión social e laboral das
persoas con discapacidade.
Fundación Repsol
Fundación Repsol actúa de maneira integral naquelas áreas nas que, tanto polo seu
coñecemento, capacidades e experiencia, como polos da Compañía, pode realizar unha
maior achega, co obxectivo de contribuír ao benestar da sociedade, mellorar a calidade
de vida das persoas e lograr un maior desenvolvemento social, educativo, ambiental e
cultural. Para Fundación Repsol contribuír á integración social das persoas con
discapacidade é un dos obxectivos nos que está máis comprometida e, para iso, traballa
en iniciativas que abarcan a educación, a cultura inclusiva e o deporte, promovendo
actividades que leven á integración total deste colectivo nun marco de igualdade de
oportunidades
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