X SETMANA DE LA SENSIBILITZACIÓ
SOM DIFERENTS
SOM IGUALS

Treballar la diversitat és treballar la idea de respecte a la diferència i de la
convivència, fonaments base de la nostra societat moderna. Des de l’escola,
volem fomentar l’esperit d’equip i el respecte a la diferència, fent conèixer i
experimentar la vivència d’algunes discapacitats físiques i/o sensorials per
forjar futures actituts solidàries en els nostres alumnes.
La SETMANA DE LA SENSIBILITZACIÓ es repeteix per novena vegada i de
forma anual continuar fomentant la nostra tasca d’educació en valors.

Al llarg de la setmana del 14 al 18 de maig, hem desenvolupat activitats i
converses per sensibilitzar els nostres nens i nenes vers les persones que
pateixen alguna discapacitat i que entenguin les dificultats que comporta el seu
dia a dia.

D’aquesta iniciativa volem destacar els següents objectius:
1. Actuar amb respecte davant la diversitat física, psíquica i/o sensorial
2. Fomentar les actituts positives i solidàries basades en el respecte a la
diversitat.

3. Ajudar als companys/nyes a superar les dificultats

4. Evitar l’aparició d’actituts negatives o no integradores, mitjançant l’entorn
lúdic i participatiu de les sessions d’Educació Física

5. Sensibilitzar vers diferents discapacitats

6. Afavorir la convivència i la cooperació a partir de:
• Que un/una company/a amb disminució pugui aconseguir vincles
grupals fins a sentir-se part de la classe
• Que cada alumne pugui gaudir d’una activitat de temps lliure
normalitzada, independentment del tipus de discapacitat.
7. Vivenciar les dificultats que suposen certes discapacitats a la vida
quotidiana

8. Conèixer i prendre contacte amb material, esports i vocabulari propi del
món de les discapacitats tan en català com en anglès.

ACTIVITATS
• Xerrada introductòria“Tots som iguals, tots som diferents” per alumnes 1r
• Gymkana sensibilitzadora per alumnes d’Educació Infantil
• Xerrada vers la síndrome de Down per alumnes de 2n col·labora ANDI
• Xerrada vers la ceguera per alumnes de 3r col·labora ONCE
• Gymkana sensibilitzadora per alumnes de 1r i 2n col·labora Horitzó
• Xerrada “Esport i discapacitat” col·labora Horitzó per alumnes de 4rt
• Xerrada vers la llengua de signes per alumnes de 5è col·labora
FESOCA
• Taller “ull mandrós” amb alumnes de 2n i P3
• Maleta de contes i joguines sensibilitzadores

Entitats col·laboradores: Club Esportiu HORITZÓ, diputació de Barcelona,
ajuntament Rubí, FESOCA, ONCE i ANDI

