Palma, 24 d’octubre de 2017
A l’atenció dels centres educatius d’Educació Primària de Mallorca.
A 2017 s’aprova la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
Un dels objectius de Consell de Mallorca i de la Direcció Insular de Persones amb
Discapacitat de l’IMAS és promoure l’accessibilitat universal i la protecció dels drets dels
ciutadans i ciutadanes de Mallorca.
Amb aquesta finalitat hem posat en marxa el projecte

SENSIBILITZACIÓ EN ACCESSIBILITAT UNIVERSAL (SAU)
per als centres d’Educació Primària de Mallorca.
Aquest és un projecte dinàmic. L'alumnat participa de manera molt engrescadora i lúdica en 7
sessions i a través d’un avatar, aprèn el que significa tenir una discapacitat i les barreres a la
participació que es pot trobar la persona, tant físiques com relacionals i de la informació i
comunicació. Es tracta de posar-se en la pell de l’altre per ser conscient del que es perd i de
com es poden rompre i prevenir les barreres. És molt important que aquests valors
s’interioritzin dins aquesta etapa educativa per a que cada nin i nina vagi construint actituds
d’empatia, igualtat, solidaritat i ciutadania i poder fer entre tots una societat millor.
Durant el curs 2016-17 hem desenvolupat una experiència pilot al centre Rafal Vell amb 5è i 6è
de Primària, i amb una molt bona valoració tant per l’alumnat com per els docents i la direcció.

Al curs 2017-18 obrim el projecte a qualsevol centre d’EP de Mallorca:
•

Període del curs:

Segon trimestre (gener-abril)

•

Centres:

7 centres, 4 aules per centre (2 de 5è i 2 de 6è EP)

Sessions per aula:

7 sessions per aula

•

* Atendrem les sol·licituds fins omplir el calendari

Ens encantaria que el vostre sigui un d’aquests centres pel curs 2017-18. Ens podem adaptar
en quant a nombre d’aules i dates, pel que vos oferim una reunió orientativa i de planificació.
En cas de que vos pugui interessar, envieu un correu electrònic abans del 22 de desembre a:
•

Anna Juan (ajuan@imas.conselldemallorca.net)

•

Elena Guijosa (eguijosa@imas.conselldemallorca.net)

Rebeu una cordial salutació,

José Manuel Portalo
Director insular persones amb discapacitat
Consell de Mallorca
General Riera, 67
07010 Palma. Mallorca

Tel. 971 763 325
Fax 971 760 475

