CONSELL DELS INFANTS DE RUBÍ
17 de gener de 2019 a la Biblioteca

Benvinguda i lectura de l’ordre del dia

•

Activitat 1. Presentació de què és la discapacitat

Presentarem i contextualitzarem el projecte, veurem quin és el significat de la paraula
discapacitat i quins tipus de discapacitat hi ha.
•

Activitat 2. Projecció de diferents films en relació a la discapacitat

El regal
https://www.youtube.com/watch?v=x5XTG6LE‐O8
Tamara la nena sorda
https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
Cuerdas
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
•

Activitat 3. Generem debat

Obrim debat al voltant dels missatges i les situacions vistes als vídeos i reflexionem sobre la
discapacitat. Algunes preguntes ens poden ajudar a l’hora d’orientar el debat:
o
o
o

Coneixeu alguna situació semblant a les que hem vist en els vídeos?
Quines són les principals dificultats a les que han de fer front les persones amb
discapacitat?
Penseu que les persones amb discapacitat pateixen situacions d’exclusió social? Per
què? Coneixeu algun cas?

Propostes sorgides:
Grup 1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fer carrera amb parelles amb peus lligats
Fer jocs esportius per nens amb pluridiscapacitats
Concert d’instruments o veure un ball
Jugar pilla pilla amb una corda
Agafar‐li la mà amb una corda i tenir una cometa
Ballar amb ell
Futbol
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bàsquet
Carreres en parelles (i cadira de rodes)
Que tots els nens puguin jugar a tot
Voleibol, Atletisme, Tenis
Jugar a futbol en parella
Fer algun esport adaptat
Treball amb animals i ajudar a fer moviments: jocs adaptats

‐
‐
‐

‐

El castell on va començar la marxa i va acabar
Una carrera amb obstacles
M’imagino la carrera al pati de primària de l’escola Maristes de Rubí, amb
samarreta de color vermell. Que tingui obstacles i que tingui l’opció de de donar‐li
tu sol o que et doni una altra persona
Un concurs per a cecs, dir paraules i que les escriguin sense cap error. I que
participi la gent amb i sense discapacitats.
Jo m’imagino un partit de bàsquets

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Consola per a cecs
Carrera cadira de rodes amb obstacles, macro‐joc cadira de rodes
Partit de bàsquet
Partit de bàsquet amb cadira de rodes
Pinball amb cadira de rodes
Mini ping‐pong amb cadira de rodes
Tenis amb cadira de rodes (en parelles)

Grup 2

‐

Grup 3

•

Tancament

Amb qui us agradaria treballar a les sessions?
Els consellers i conselleres responen a la pregunta de “Us ha agradat la sessió?” i indiquen si la
sessió els hi ha semblat curta o llarga.
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