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Benvolguts/des Directors/es i equips directius, 
 

En motiu de la celebració del Dia Internacional de la Discapacitat, el 3 de Desembre, des de 

l’any 2011, la Comissió pel Benestar de les Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 

Vilafranca, amb les entitats de l’àmbit que en formen part, organitza tota una sèrie d’actes i 

activitats per fer difusió i sensibilització sobre la Diversitat Funcional i, juntament amb altres 

accions anuals, promocionar la creació d’una cultura per una societat inclusiva. 

Els diferents membres de la comissió valorem l’esforç que feu les escoles per esdevenir 

realment inclusives i l’entenem com una part fonamental d’aquest canvi de model, alhora que 

creiem importantíssim que la societat vilafranquina ho pugui visualitzar. 

Per aquest motiu, volem conèixer la vostra disponibilitat en la celebració d’enguany fent-vos la 

proposta de participar en les activitats emmarcades dins de l’eix de treball de sensibilització 

comunitària en l’àmbit escolar. Dues són les activitats que es proposen: participar en un dels 

tallers oferts per les entitats que conformen la Comissió Municipal, i participar en l’elaboració 

d’una pintura mural col·lectiva on els alumnes de 3r de cada centre educatiu de primària de 

Vilafranca en realitzen una part a través d’un projecte que estem dissenyant amb la 

col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Arsenal. 

Una vegada més, us convidem a participar en aquest projecte amb l’objectiu de contribuir a 

que la societat vagi acceptant públicament i de forma natural la convivència amb la diferència. 

Us enviem en aquests moments la proposta d’enguany per tal de facilitar qualsevol tipus de 

decisió al respecte, ja que sabem que en aquest període del curs podeu planificar millor les 

activitats pel curs vinent. Per aquest motiu, us fem una primera invitació i us agrairíem que ens 

féssiu arribar les vostres primeres respostes, impressions i/o consultes ja que aquesta activitat 

necessita temps de planificació. En començar el curs, ens tornarem a posar en contacte amb 

vosaltres per anar concretant altres aspectes en el cas que estigueu interessats a participar-hi. 
 

Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès i decidiu participar-hi. 

Rebeu una cordial salutació, 

 
 

Ramon Zaballa Serra Meritxell Montserrat Mestres 
 

Regidor de Benestar Social Regidora d’Ensenyament 
 
 

Vilafranca del Penedès, a 31 de març de 2016 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ÍNDEX D’ACTIVITATS 

 
1.- Xerrada de les tasques ocupacionals i 

d’autonomia personal dels usuaris del centre 
ocupacional l’Espiga, Associació l’Espiga Penedès 

2.-  Grillat com una patata!, El Turó 

3.- Tots podem aprendre coses noves, 
Fundació Privada Mas Albornà 

4.- Els nens i joves davant la discapacitat: 
consciència social i solidaritat, Entre Tots Penedès 

5.- Mural de les Capacitats 2015, Serveis 
Socials Bàsics i Escola Municipal d’Art Artesanal 



 
 

 

 

1.- Xerrada de les tasques ocupacionals i d’autonomia personal 
dels usuaris del Centre Ocupacional l’Espiga, Associació l’Espiga 

Penedès. 

 
Nom de l’activitat 

Xerrada de les tasques ocupacionals i d’autonomia personal dels 
usuaris del Centre Ocupacional l’Espiga 

A qui s’adreça 
Als alumnes de 3er de primària de les escoles públiques i 
concertades de Vilafranca del Penedès. 

 
 
 

 
Descripció 

Presentació de les feines que fan els nois i noies del taller 

ocupacional mitjançant un PowerPoint i la interacció directa amb 

ells/es. Els nens i nenes podran veure com es realitzen les 

activitats del centre ocupacional (costura, copisteria, taller de 

sabons i olis, taller de cuina, pintura,...) i podran fer preguntes i 

interaccionar amb els propis protagonistes. Per tal de poder 

realitzar aquesta activitat es desplaçaran a l’aula dues monitores 

del taller i 3 o 4 nois i noies usuaris del servei. 

Lloc de realització 
A l’aula del centre escolar 

 
Data de realització 

Qualsevol dia, a concretar amb l’escola, dins del 1 trimestre 

escolar ( fins la primera setmana de desembre), en horari de 

matí. 

Responsable a qui 

cal adreçar-se 

Montse Roca. Directora Gerent de l’Associació l’Espiga Penedès. 

Tel; 938172748, a/e; espiga.mroca@gmail.com 

Aportacions del 

centre 

Tot el material tècnic i personal necessari per portar a terme 

l’activitat 

Observacions 
La durada de l’activitat es preveu entre 60-90 minuts 

Qui organitza 
Centre Ocupacional l’Espiga. Associació l’Espiga Penedès. 

mailto:espiga.mroca@gmail.com


 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fitxa d’activitat de suport educatiu en l’àmbit de la Discapacitat Física; 

curs 2016-2017 

El Turó. Salut Mental. Associació de Familiars i Amics. 

 

 

Nom de 
l’activitat 

 

 

 
Grillat com una patata! 

 
A qui 

s’adreça 

 

 
Alumnes de 3er de primària 

 

 
 

Objectiu i 

Descripció 

Sensibilitzar als alumnes sobre el respecte a la diversitat i, especialment  
en temes de salut mental, per establir ponts de comunicació entre ells i 
les persones amb problemes de salut mental (del seu entorn). 

 

Des del visionat de tres espots publicitaris, de caire divertit i entenedor, 
que tracten la salut mental, es pretén que els alumnes reflexionin d’una 
manera vivencial sobre l’estigma (idees preconcebudes i insult fàcil) i el 
rebuig que les persones amb problemes de salut mental poden patir. 

 
Lloc de 

realització 

 
 

Al mateix centre escolar. 

 
Data de 

realització 

 

 

Prioritàriament en el primer trimestre del curs, tot i que també es podrà 
dur a terme fins a finals de curs. 



 

 
 

 

 

 

Responsable 

a qui cal 

adreçar-se 

 
Foix Sogas tot i que la persona que impartirà el taller és la Rocio amb 

alguns usuaris del SISC / Club Social El Turó. 

turo.salutmental@gmail.com 
 

Tel./ Fax: 93.892.08.24 

 

 
 

Aportacions 

del centre 

 

 
 

Sala o aula, projector i altaveus, la resta del material ho aporta l’entitat 

organitzadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observacions 

Organització: 
 

Una primera part on es presentarà el tema, s’esbrinarà amb una dinàmica 
les nocions que tenen els alumnes en temes de salut mental, i es  
treballarà principalment des de la capacitat d’empatia. Es visionen 3 
espots sobre salut mental i, en petits grups, es discuteixen el que han vist  
i es proposen alternatives. 

 

Els grups presenten les seves propostes, que es recullen en cartells de 

colors i es fa un debat amb tota la classe. Es tanca la sessió amb unes  

idees generals d’actituds vers la relació i comunicació entre companys (i 

persones amb dificultats) 

Durada activitat: 3/4h. 

Avaluació: 

Durant el debat i les conclusions s’avalua si l’alumne ha pogut interioritzar 
els conceptes principals. 

 

El professor/a pot també avaluar als alumnes amb un test que es passa 
posteriorment a la sessió. 

 

 

 
Qui organitza 

 

 

 
 

El Turó 

mailto:turo.salutmental@gmail.com


 

 
 

 
Fitxa d’activitat de suport educatiu en l’àmbit de la Diversitat 

Funcional; curs 2016-2017. FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ. 

 
Nom de l’activitat 

TOTS PODEM APRENDRE COSES NOVES 

A qui s’adreça Alumnes de 3r de primària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripció 

Què són? Mas Albornà ofereix a les escoles de Vilafranca del 
Penedès la possibilitat de realitzar tallers de manualitats dirigits 
pels membres del Centre Ocupacional. 

A qui es dirigeixen les activitats? Alumnes de 3r de primària. 

On es realitzen les activitats? A les instal·lacions de les escoles 
que vulguin participar. Els membres del Centre Ocupacional es 
desplaçaran. A més, amb l’objectiu de que puguin participar tots 
els grups interessats -siguin del curs que siguin i 
independentment de les capacitats pròpies de l’edat- oferim la 
possibilitat de modificar l’activitat i adaptar-la a les necessitats o 
requeriments del centre educatiu. 

Quantes persones hi poden prendre part? Les sessions estan 
pensades perquè puguin gaudir d’elles un nombre aproximat de 
15 participants. En funció del nombre total d’alumnes per  
sessió, des de Mas Albornà aportarem entre 6 o 7 monitors. 

Quina durada tenen els tallers? l’activitat té una durada d’uns 
90 minuts aproximadament. Proposem que aquests tallers es 
desenvolupin en horari de matí, d’entre 10:00 a 12:00 del matí 
de dilluns a divendres. 

Quin material cal per fer els tallers? Per a tots els tallers es 
necessita disposar d’un espai ampli i còmode. Un bon  espai 
seria el menjador de l’escola ja que a part de ser un espai ampli 
es disposen de punts de llum, aigua, i taules grans. 

Com s’articula un taller? El format de les diferents activitats és 
bastant similar ja que el desenvolupament de les sessions 
s’estructura de la mateixa manera. 

En la primera part de la sessió es duu a terme una    presentació 



 

 
 

 

 tant per part dels monitors com dels alumnes participants. Els 

monitors de Mas Albornà expliquen qui són, què és el que fan al 

taller ocupacional així com també presentar el taller que es 

realitzarà a continuació. 

Segona part : és en aquest punt quan s’inicia l’activitat en sí 
mateixa (molla de pa, taller de reciclatge de càpsules o paper 
reciclat). La dinàmica i el desenvolupament de la sessió és dirigit 
pels nostres monitors que atendran als participants en el procés 
de realització del taller. 

Tercera part a i última part de l’activitat, i en finalitzar la peça 
que s’ha realitzat, es duu a terme una valoració general tant per 
part dels participants com dels monitors que han gaudit de 
l’activitat. 

Quin material és necessari? Del material propi pel 
desenvolupament de les activitats ens en fem càrrec nosaltres. 
El material i logística que cal aportar per part de l’escola és el 
següent: 

Espai  ampli, taules, cadires, punts de llum i d’aigua. 
 

 
Quins tallers es poden realitzar? Proposem tres tipologies de 
tallers diferents. Per qüestions organitzatives, i en funció de la 
disponibilitat de l’escola, es realitzarà un o un altre taller a 
concretar amb els mateixos centres educatius. 

Taller de reciclatge a partir de càpsules: l’activitat es basa en 
elaborar objectes i bijuteria a partir de material de rebuig com 
són les càpsules de cafè. Aprenem a fer una manualitat i 
descobrim com a partir d’un rebuig podem obtenir un recurs. 

 

Segona part: és en aquest punt quan s’inicia l’activitat en sí 
mateixa (molla de pa, taller de reciclatge de càpsules o paper 
reciclat). La dinàmica i el desenvolupament de la sessió és dirigit 
pels nostres monitors que atendran als participants en el procés 
de realització del taller. 

Tercera part i última part de l’activitat, i en finalitzar la peça que 
s’ha realitzat, es duu a terme una valoració general tant per part 
dels participants com dels monitors que han gaudit de  
l’activitat. 

Quin material és necessari? Del material propi pel 
desenvolupament de les activitats ensen fem càrrec nosaltres. El 
material  i  logística  que  cal  aportar  per  part  de  l’escola  és el 



 

 
 

 

 següent: 

Espai  ampli, taules, cadires, punts de llum i d’aigua. 
 

 
 

   

 

Taller de paper reciclat: en aquest taller, els alumnes aprendran 
el procés d’elaboració del paper reciclat (tots els seus processos) 
a partir de la realització d’un full de paper per part d’ells 
mateixos. 

 

 
 

 

Taller de molla de pa: aprenem a crear objectes i bijuteria a 
partir d’aquesta tècnica basada en la modulació i decoració de 
molla de pa. 

 

 

 

 

Lloc de realització 

Per a tots els tallers es necessita disposar d’un espai ampli i 

còmode. Un bon espai seria el menjador de l’escola ja que a part 

de ser un espai ampli es disposen de punts de llum, aigua, i 

taules grans. 

 

Data de realització 

 

A concertar. 

Responsable a qui 

cal adreçar-se 

 

 
Goretti Gallart ( directora tècnica del Centre ocupacional) 



 

 
 

 

 Goretti.gallart@masalborna.org / Telèfon: 635.55.32.97 

 
Aportacions del 

centre 

 

 
El centre escolar només cal que proporcioni l’espai per a 

realitzar l’activitat. 

 

Observacions 
Algun dels tallers que es proposen si hi ha l’opció es poden fer al 

pati de l’escola aprofitant el bon temps. 

 

Qui organitza 
Fundació Privada Mas Albornà 

mailto:Goretti.gallart@masalborna.org


 

 
 

 
Fitxa d’activitat de suport educatiu en l’àmbit de la Discapacitat Física; 

curs 2016-2017. ENTRE-TOTS. 

Nom de 
l’activitat 

Els nens i joves davant la discapacitat: consciència social i 
solidaritat 

A qui 

s’adreça 

NENS/ES DE 3r de PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectiu i 

Descripció 

L'objectiu general d'aquesta iniciativa és educar i facilitar eines que 

ajudin a tots els/les nens/es a créixer en valors socials com la solidaritat, 

la cooperació i el respecte per la "diferència". Aquest programa busca 

apropar a les aules la implicació directa dels nens/es a situacions de la 

vida quotidiana de les persones amb discapacitat (física, visual, auditiva). 

L'activitat en tres parts: 
1. Part teòrica: xerrada interactiva on l’alumne pot preguntar i 

resoldre els dubtes que pugui tenir en aquesta matèria i sempre 
amb la participació d’una persona amb discapacitat. 

 

2. Part pràctica: els/les nens/es surten al carrer amb material 
ortoprotèsic i ajudes tècniques (cadires de rodes, bastons de 
mobilitat i crosses) per experimentar en primera persona com és 
el dia a dia de les persones amb discapacitat. 

 

3. Qüestionari: els alumnes i mestres participants responen a un 
qüestionari que ens permet conèixer com s'han assolit els 
conceptes treballats i quin és el seu grau de satisfacció. 

Lloc de 

realització 

Centre educatiu. 

Data de 

realització 

Curs 2016-2017, bàsicament en el primer trimestre del curs escolar, tot i 

que també es poden concertar altres dates. 

Responsable 

a qui cal 

adreçar-se 

Juanjo León – 665 47 45 10 – Vicepresident Entre Tots Penedès 



 

 
 

 

Aportacions 

del centre 

Sala o aula, projector i altaveus, la resta del material ho aporta l’entitat 

organitzadora 

Observacions Durada activitat: 2h a determinar 

 

 
Qui organitza 

ENTRE TOTS PENEDÈS, entitat que té com a missió la defensa dels drets i 

suport a les persones amb discapacitat física a Alt Penedès, amb la 

col·laboració de l’entitat Amputats Sant Jordi de Barcelona. 



 
 

 

 

 
5.- Mural de les Capacitats 2016, Serveis Socials Bàsics i Escola Municipal d’Art 

Artesanal 

 
Nom de l’activitat 

 
MURAL DE LES CAPACITATS 2016 

 

A qui s’adreça 
Als alumnes de 3er de primària de les escoles públiques i concertades de 

Vilafranca del Penedès. 

 

 

 
Descripció 

L’activitat consisteix en pintar, a partir d’una breu introducció sobre els 

colors bàsics i la composició dels secundaris, el mural que l’Escola Arsenal 

haurà dissenyat sobre un suport de cartró rígid (l’objectiu es poder 

comptar amb aquests murals quan fem alguna exposició i/o activitat 

relacionada amb l’àmbit). Els motius dels murals tenen a veure amb la 

diversitat, la discapacitat, la inclusió i la normalització. 

Lloc de realització Centre Educatiu. 

 

Data de realització 
Setmana del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015. Ampliarem el 

període, segons el número de demandes. 

Responsable a qui cal 

adreçar-se 

Joana Sánchez Romero (Serveis Socials Bàsics); a/e; 

jsanchez@vilafranca.org o 93 8920366. 

Aportacions del centre Espai per dur a terme l’activitat. 

 

 
 

Observacions 

El material el portarem nosaltres. Tot i això abans de dur a terme 
l’activitat, un membre d’Arsenal es posarà en contacte amb vosaltres per 
conèixer en quin espai del vostre centre voleu dur a terme l’activitat. 

 

Durada; necessitem 4 hores de treball directe amb l’alumnat en cada 
centre escolar. Una estona abans del inici de l’acció i una després ja que 
haurem de comptar amb el temps adient per preparar-la i per recollir. 

 

Qui organitza 

 

Serveis Socials Bàsics i Escola Municipal d’Art Arsenal. 

mailto:jsanchez@vilafranca.org


 
 

 

 


