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Coneix la disCapacitat i
trenca amb els estereotips!

Quadern d'estiu per la inclusió

DE QUÈ PARLEM?
Relaciona amb una fletxa cada paraula amb la seva definició:
Mètode que recull un conjunt de pautes i recomanacions
relatives a la redacció de textos al disseny i maquetació de

Inclusió

documents ia la validació de la seva comprensibilitat,
destinat a fer accessible la informació a les persones amb
dificultats de comprensió lectora.

Trastorn de la
salut mental

Procés que assegura que totes les persones tenen les
oportunitats i recursos necessaris per a participar plenament
en la vida econòmica, social i política.

És una alteració sostinguda de tipus emocional, cognitiva i/o
de comportament, en què queden afectats processos
psicològics bàsics com l'emoció, la motivació, la cognició, la

Lectura fàcil

consciència,

la

l'aprenentatge,

conducta,
el

la

llenguatge,

percepció,
etc.

la

Aquests

sensació,
símptomes

dificulten que la persona s'adapti a l'entorn cultural i social
en el que viu i pot provocar alguna forma de malestar
subjectiu. Una de cada quatre persones pot tenir un al llarg
de la seva vida.

DESXIFRA ELS JEROGLÍFICS
Un jeroglífic és un sistema d'escriptura en el qual els conceptes estan representats
mitjançant dibuixos o signes gràfics. Són presents en les escriptures anatòliques, cretenques
o maies, entre d'altres, tot i que els més coneguts són els egipcis. Podríem considerar-los
lectura fàcil? Què opineu?

+R
Un dels àpats que fem
cada dia:

Què fem
trucar?

No ens perdrem,
cotxe tinc un...

Què estàs menjant?

al

servir

per

Municipi de la Costa
Daurada:

L'utilitzem
calor:

quan

fa
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SOPA DE LLETRES DE LA INCLUSIÓ
Troba les paraules que corresponen a coses que hem de tenir clares i dur a terme per
a una societat més inclusiva! A les solucions t'ho expliquem!

INCLUSIO | ACOMPANYAMENT | SUPORT | CAPACITAT | TRANSFORMACIO

TRENQUEM BARRERES!
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A MOURE L'ESQUELET PER LA INCLUSIÓ
Coneixeu les Dissantes? És un esdeveniment inclusiu i solidari que pretén visibilitzar i
normalitzar el col·lectiu de persones amb disCapacitat intel·lectual. Es realitzen cada any
des del 2013 (exceptuant l’any 2020 i 2021 degut a la pandèmia), formant part de la
programació de Les Santes, la Festa Major de Mataró, una iniciativa organitzada per
Fundació Maresme.
Entre altres activitats es promou un flashmob multitudinari on hi han arribat a participar
més de 12000 participants i que cada any, sota el lema "Jo soc com tu", treu una cançó
conduïda per algun grup musical català. D'entre totes les propostes musicals, que podeu
consultar al Canal de Youtube, aquest estiu us en recomanem aquestes dues:

Jo soc com tu - Dissantes 2015

Jo soc com tu - Dissantes 2014

https://youtu.be/DjdK3E1lGJ4

https://youtu.be/PDW2IG_Z6pk

Us proposem aquestes dues pel seu contingut i missatge, us recomanem escoltar-les en
família i obrim debat (A l'apartat final, al solucionari, us hi deixem un parell d'apunts per
la reflexió ;)

De què creieu que parlen? què ens volen transmetre?
Us recomanem que us descarregueu la lletra per cantar-la en família i us animeu a seguir
la coreografia! Podeu veure les coreografies de les cançons al Canal de Youtube de
Fundació Maresme:

Coreografia - Dissantes 2015
https://youtu.be/CNXICt5kuAQ

Flashmob- Dissantes 2014
https://youtu.be/kAP4rossRok
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SOU MÉS DE SOFÀ I "PELI"?
Com cada estiu, ens agrada recomanar-vos alguna pel·lícula, curtmetratge, sèrie o
documental. Enguany us recomanem:

"Amors tutelats, somnis d'igualtat"
de Josep Morell i Jordi Vilar

Poden les persones amb discapacitat cognitiva gaudir d'una vida emocional -i sexualplena i satisfactòria? Aquest és el retrat de dues històries d'amor -imperfectes, com totesque vencen prejudicis.

Veure el documental mitjançant web Sense Ficció o escanejant codi QR
https://www.ccma.cat/tv3/sense-ficcio/amors-tutelats/noticia/3157775/
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DIGUEM-HO BEN FORT!
Pinta aquesta làmina i penja-la en algun lloc visible!

TOTES SOM
IGUAL DE
DIFERENTS
#CapacesdeMolt

www.vivelloc.cat
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SOLUCIONS
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Solucions
Mètode que recull un conjunt de pautes i recomanacions relatives a
la redacció de textos al disseny i maquetació de documents ia la
validació de la seva comprensibilitat, destinat a fer accessible la
informació a les persones amb dificultats de comprensió lectora.

Inclusió

Procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i
recursos necessaris per a participar plenament en la vida
econòmica, social i política.

Trastorn de la
salut mental

És una alteració sostinguda de tipus emocional, cognitiva i/o de
comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics
com l'emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la
percepció, la sensació, l'aprenentatge, el llenguatge, etc. Aquests
símptomes dificulten que la persona s'adapti a l'entorn cultural i
social en el que viu i pot provocar alguna forma de malestar
subjectiu. Una de cada quatre persones pot tenir un al llarg de la seva
vida.

Lectura fàcil

DESXIFRA ELS JEROGLÍFICS
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VENTALL

A MOURE L'ESQUELET PER LA INCLUSIÓ
Tots i totes tenim les mateixes necessitats vitals i els mateixos drets, tinguem les dificultats que
tinguem. En molts moments, caldrà dotar a les persones amb disCapacitat amb els recursos i
suports adequats per arribar a aconseguir-ho.
El desconegut porta sovint a la indiferència, a la por, i en els pitjors dels casos al rebuig i a la
mofa. Encara, massa sovint, les persones amb discapacitat es troben en situacions de
desavantatge i discriminació.
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SOPA DE LLETRES DE LA INCLUSIÓ

Tens o coneixes alguna
proposta interessant per
recomanar i seguir treballant
per la inclusió? Escriu-nos!

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

www.vivelloc.cat

