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Objectius

Què oferim?

El CCEE PINYOL VERMELL
(FUNDACIÓ ASPACE) ha creat un programa
d’activitats de sensibilització dirigit a
l’alumnat d’educació infantil, primària i
secundària, amb activitats pròpies a cada
ensenyament, ajustant-les a la seva edat.

Una major acceptació de les diferències i
saber apreciar la diversitat com a valor positiu, i
les capacitats des de la diferència, com una part
de qualsevol persona.
●

Apropar les capacitats dels alumnes amb
paràlisi cerebral i/o altres diversitats funcionals, a
tot l’alumnat que participa a la Campanya.

●

Què pretenem?
Amb la Campanya de Sensibilització Digues
Sí a la Capacitat del CCEE Pinyol Vermell volem
aconseguir que els alumnes dels ensenyaments
d’educació infantil, educació primària i
secundària aprenguin a valorar la diferència i
conviure amb la diversitat, com un valor enriquidor per a qualsevol persona, a més de fer-los
conscients que ells mateixos poden ser
elements actius a l’hora d’eliminar les barreres
de tots els nivells que, encara ara, trobem a la
nostra comunitat.

Desenvolupar actituds positives i facilitadores a la inclusió.

●

Fomentar la convivència i el respecte envers
els altres i donar l’oportunitat de compartir
activitats entre els centres.

●

Activitats
Activitats d’apropament i coneixement de
com és l’escola CCEE Pinyol Vermell.

●

Activitats experimentals i vivencials sobre
situacions quotidianes dels nostres alumnes:
mobilitat, autonomia personal, comunicació,
activitats de la vida diària, aprenentatges instrumentals...

●

El que pretenem és oferir a l’alumnat l’oportunitat de conèixer i valorar les capacitats
i fortaleses dels nins i nines, joves o alumnes
amb paràlisi cerebral i/o discapacitats afins.
Volem que puguin viure i experimentar com
un alumne/a amb paràlisi cerebral pot comunicar-se, escriure, fer demandes, desplaçar-se
i d’altres activitats quotidianes de la vida
escolar, mitjançant ajudes i adaptacions que li
faciliten la seva participació a l’entorn escolar.

Activitats de continuïtat: activitats conjuntes
(tallers, activitats planificades prèviament a la
nostra escola i/o a l’altre centre escolar).
●

Conviure amb la diferència.
Aprendre de la diferència

