
Quadern d'estiu
per la inclusió

disCapacitat
disCAPACITAT

DIS    CAPACITAT

Coneix la discapacitat i trenca amb els estereotips.

Fundació Viver de Bell-lloc



2. Diem les coses pel seu nom.

Discapacitat/da

Persona normal

Boig/Boja

Retrasat/da

Tonto/a

1. De què parlem?

Discapacitat

Estereotip

Inclusió

Discriminació

3. Adaptem

Aquestes rodones i
quadrats han estat
convidats a una casa, però
quan arriben es troben
que la porta és rodona i el
quadrat no pot entrar.
Com es pot resoldre?

Escriu la paraula correcta per aquestes paraules malsonants:

Relaciona la paraula amb la seva definició:

Resol l'enigma dels quadrats i les rodones.

Condició d’aquella persona que té una funció, física

o mental, limitada respecte de la mitjana de la

població.

Imatges mentals sense base científica, fruit de

l'herència cultural, d'opinions i prejudicis sobre

determinades persones. 

Tracte diferent i menyspreador a una persona o

col·lectiu per motius arbitraris, en funció d'alguna

de les seves característiques.

Procés que assegura que totes les persones tenen

les oportunitats i recursos necessaris per a participar

plenament en la vida econòmica, social i política.



5. Diguem-ho fort!
Pinta el póster de la següent pàgina i penja'l en algun lloc visible!

4. Cine-Fòrum
Us recomanem que veieu el curtmetratge "El Circo de las Mariposas" i
obrim debat amb les següents preguntes:

https://youtu.be/dTVFg4BeJwg
EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS

Quina diferència hi ha entre els “artistes” del
circ 1 i el circ 2?

Com reacciona el públic en un i en l’altre circ?

Com creieu que es sent en Will quan l’empresari obre la cortina i
l’ensenya com si fos un bitxo?

Quin és l’esdeveniment que desencadena el canvi d’en Will? Quines
són les seves conseqüències?

Què creieu que poden significar les següents frases extretes de la
pel·lícula:

    “Pero ellos son raros” (Sammy)
  
                                                     “Eres magnífico” (Sr. Méndez)
 
 “Tú puedes hacer todo lo que quieras” (Sr. Méndez)
 
     “Mientras mayor es la lucha más glorioso es el triunfo”  (Sr. Méndez)
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Discapacitat

Estereotip

Inclusió

Discriminació
Condició d’aquella persona que té una funció, física

o mental, limitada respecte de la mitjana de la

població.

Tracte diferent i menyspreador a una persona o

col·lectiu per motius arbitraris, en funció d'alguna

de les seves característiques.

Procés que assegura que totes les persones tenen

les oportunitats i recursos necessaris per a participar

plenament en la vida econòmica, social i política.

Discapacitat/da

Persona normal

Boig/Boja

Retrasat/da

Tonto/a

Persona amb discapacitat

Aquestes rodones i quadrats han estat convidats a una casa, però
quan arriben es troben que la porta és rodona i el quadrat no pot
entrar. Com es pot resoldre?

Solucions

Imatges mentals sense base científica, fruit de

l'herència cultural, d'opinions i prejudicis sobre

determinades persones. 

Persona sense discapacitat

Persona amb trastorn de la salut mental

Persona amb discapacitat intel·lectual

Persona amb discapacitat intel·lectual

Si adaptem la porta i la fem
quadrada aconseguirem que hi
puguin passar tant les rodones
com els quadrats.

No hem de deixar fora el
quadrat ni exigir-li que canviï i
sigui com les rodones.

Vols saber més sobre disCapacitat i inclusió?
Subscriu-te al nostre butlletí!


