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Pintem la diversitat



Guia didàctica

Per a participar en les activitats cal inscriure's prèviament a través del programa 
Cerdanyola Educa. Per qualsevol incidència, poseu-vos en contacte amb:

Cerdanyola Educa 
dinamicaeducativa@cerdanyola.cat
93 580 88 88 Ext. 3502 / 3712/3713 / 3797
www.cerdanyola.cat/educa

Contacte

Us fem arribar la guia didàctica de l'activitat "Pintem la Diversitat", adreçada a 
l'alumnat de Cicle Inicial, i organitzada conjuntament pels Serveis de Promoció Social i 
Educació de l'Ajuntament i la Comissió d'entitats en l'àmbit de la discapacitat. 

Els objectius que es volen assolir són:

· Evidenciar les diferents realitats existents a la societat i al nostre municipi.
· Sensibilitzar als infants davant les diferents discapacitats
· Fomentar la tolerància, la comprensió davant altres realitats i el respecte a les 
diferències

Aquesta activitat es porta a terme a l'escola, en dues fases:

a) Dramatització, a l'aula, d'un text sobre la discapacitat, a càrrec d'educadores del 
Grup Catalònia. Xerrada-col·loqui posterior a càrrec d'una persona de l'associació 
"Tots vàlids".

b) Realització d'un dibuix sobre la discapacitat, a l'aula, en algun moment de la 
mateixa setmana, a càrrec de la mestra, seguint les indicacions que s'hauran donat 
anteriorment. Tots els dibuixos seran exposats al vestíbul de l'Ateneu, al voltant del Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat. Un dels dibuixos serà seleccionat per 
a la confecció del cartell i materials de difusió del dia internacional del  2014.
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Dramatització a l'aula

Les educadores del Grup Catalònia porten a terme, la dramatització del conte "Mimi i 
la girafa blava", de Cécile de Visscher. 

La girafa Mimi està molt contenta perquè d’aquí uns dies tindrà un germanet. Per la nit 
somia tot el que farà amb ell: anirem a córrer per la selva, jugarem al riu, menjarem 
fruïes dolces… Però els seus pares arriben a casa amb una girafa petita, molt petita i 
de color blau!!.
El seu germà és força estrany, és molt diferent de la resta de girafes, no juga, no 
corre… la Mimi al principi no ho entén, fins que una nit descobreix com fer-lo riure…

L'activitat es pot fer a l'aula, deixant un espai lliure amb les cadires al voltant. 

Podeu veure el conte, en castellà, clicant sobre la imatge:
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http://en.calameo.com/read/002977180a5140e5ec92e


Col·loqui posterior

El dibuix

L'exposició a l'Ateneu

Selecció d'un dibuix per al Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat

Una persona de l'associació "Tots vàlids" fa una breu explicació al grup sobre el 
concepte  i els diferents tipus de discapacitat, adequada a l'edat dels infants. 

S'obre després un col·loqui en que les nenes i els nens poden explicar el que saben, si 
coneixen algú amb discapacitat,  problemes amb els que es troben les persones amb 
discapacitats, experiències personals, etc. 

Un cop acabat el col·loqui, es donaran les pautes per a la realització del dibuix:

• Ha de tenir a veure amb la discapacitat en general, no amb la dramatització que 
acaben de veure.
• S'han de fer en els dies immediats a la primera activitat, per tal de no perdre el 
referent.
• S'han de fer en els fulls que facilitarem, que porten un codi d'identificació al darrere. 
Prèviament, haurieu de fer arribar al Servei d'Educació un llistat actualitzat de cada 
grup, amb noms i cognoms, per tal de preparar-los. 
• No s'ha de posar el nom
• Han d'estar acabats i agrupats per classes pel dia que n'acordem la recollida.

Tots els dibuixos s'exposaran durant un parell de setmanes al vestíbul de l'Ateneu, al 
voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 

La Comissió d'Entitats en l'Àmbit de la Discapacitat de Cerdanyola escollirà un des 
dibuixos fets per tal que sigui la imatge de tot el material de difusió de les activitats 
relacionades amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a Cerdanyola 
(cartells, tríptics, notícies) .
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Per saber-ne més 

Us recomanem el llibre "Som 
capaços", de Txiki Trepax, 
Ajuntament de Barcelona (Districte 
Horta-Guinardó), 2006. El podeu 
veure clicant sobre la imatge. El 
podeu trobar també a la Biblioteca 
Municipal.

Programa d'Atenció a les persones amb Discapacitat del Servei de Promoció Social 
de l'Ajuntament de Cerdanyola

Informació sobre discapacitats a la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona.

Recursos per explicar la discapacitat i la malaltia als infants

Dos contes per veure en pantalla:

Por cuatro esquinitas de nada

El cassó del Gerard
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http://w110.bcn.cat/fitxers/baccessible/somcapaos.942.pdf
http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/serveis_municipals/Servei_Promocio_Social/activitats/Programa_dAtencio_a_les_persones_amb_discapacitat_dels_Serveis_Socials_Basics/Introduccio/Programa_dAtencio_a_les_persones_amb_discapacitat_dels_Serveis_Socials_Basics.html
http://bibliotecavirtual.diba.cat/salut/discapacitats
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit/menuitem.b8aa048b9745a314f2801d10b0c0e1a0/?vgnextoid=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5f3768802d1d0310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a2e0875204f81310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD#Blocf1e0875204f81310VgnVCM2000009b0c1e0a____
http://youtu.be/DBjka_zQBdQ
http://en.calameo.com/read/000143470a60e355cc9c9



