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Obrint els espais per a tothom

Document per
per al
Document
al professorat
professorat

Tots tenim dret a
adaptar els espais on
vivim

Tot i que s’ha avançat molt,
encara queda molt de recorregut per normalitzar la situació
d’aquest col·lectiu a l’escola, en
el mercat de treball i en la societat en general. Per aquesta
raó, és indispensable prendre
consciència dels canvis que
són necessaris perquè, els que
pertanyen a aquest col·lectiu,
puguin desenvolupar una vida
plena com qualsevol persona.

Saps que...

Què hi pots fer tu?

Tan sols a Catalunya, la Generalitat té
registrades 51.439 persones amb alguna mena de discapacitat, de les quals
16.809 són menors d’edat.

Si creus que tots mereixem espais inclusius on tots ens puguem desenvolupar en
igualtat, segueix aquesta proposta i troba
maneres de millorar el teu propi entorn.

Inici
•
•

Formació del grup
Elecció de la temàtica

Recerca
Fes clic als noms dels recursos per accedir als continguts en línia.

Context

Plantejament

Problema

Solució

Tema principal

Què en sabem, dels drets La diversitat funcional
humans?

L’exclusió de la diversitat
funcional

Defensem els drets de la
diversitat funcional

Subtema 1

Principals característiques dels drets humans

Concepte

Totes les persones tenim
els mateixos drets

Trobem exemples de
promoció dels drets de la
diversitat funcional

Subtema 2

Generacions dels drets
humans

Els diferents tipus de
diversitat funcional

Recurs 1

Declaració Universal dels
Drets Humans

Diversitat funcional

Espanya exclou els alumnes amb discapacitat

Fundació Elna

Recurs 2

Què són els drets humans?

Definició i classificació de
la discapacitat

La discriminació de les
persones amb discapacitat

Reclamem adaptar els
carrers a totes les discapacitats

Recurs 3

Els drets humans fonamentals

Convenció sobre els
drets de les persones
amb discapacitat

Nens discapacitats sense
suport a l’escola

Guia per a la defensa de
les persones amb discapacitat

Abans de continuar

Què són els drets humans?

Fem una definició pròpia
de la diverstitat funcional

Identifiquem situacions
Exposem 5 exemples de
de discriminació o violèn- promoció dels drets de la
cia a les xarxes socials
diversitat funcional

Servei
1

Algú ja hi treballa
al nostre barri?

Contactar amb
l’entitat local

2

A la nostra escola o
institut es dona aquest
problema?

Hi ha tres opcions diferents per realitzar serveis
relacionats amb cada problema: amb entitats
locals, al propi centre escolar i amb SED. Totes
tres opcions es poden combinar entre si.

Realitzar el servei
amb l’entitat local

Realitzar el servei
al centre escolar
1
2

És un problema
global?

3

Realitzar el servei
amb SED

Difusió
La difusió o celebració dels projectes d’APS és la passa final que consisteix a valorar i fer públics els objectius aconseguits. Hi ha diverses modalitats: celebrar-ho al centre, realitzar un esdeveniment al barri o a la comunitat, publicar-ne un recull fotogràfic o un vídeo explicatiu.
Com a eines de difusió i sensibilització, SED s’ofereix a publicar els recursos creats per l’alumnat i participar en l’organització d’esdeveniments escolars o barrials.

Celebració al
centre o al barri

Sensibilització a
l’entorn proper

Audiovisual sobre
la problemàtica
i el servei

Fes clic aquí per trobar idees de tancament d’APS

Reflexió
Els processos d’APS més transformadors i exitosos són aquells que inclouen la
dimensió interpersonal en la seva planificació i execució.
L’acompanyament informal pot ser una metodologia per facilitar aquesta reflexió,
però també t’oferim més eines.
Fes clic aquí per trobar més eines

Si vols que t’ajudem amb el seguiment del
projecte, ens vols fer propostes de millora o
explicar-nos la teva experiència, contacta amb
nosaltres a través de la nostra web.

SEDcatalunya.cat

