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Per a més informació : 
 

Federació d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat  Física  i  Orgànica                            

MESTRAL-COCEMFE    Tarragona 
 

Lalliga d’Afectats Reumatològics i Discapacitats 
 
Adreça : c/Dr. Ferran 33-35 (Edifici Creu Roja), 1r. 
REUS 43202 
Tel.Fax : 977 32 70 93   
Email:  informacio@mestralonline.org  
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NO PASSIS DE RODA A RODA 
 

La idea d’elaborar i portar a terme aquest programa adreçat a 
la comunitat educativa neix de la convicció que qualsevol 
canvi de mentalitat i de costums de la societat comença per 
l’educació de tots els individus que la integren: educació 
col·lectiva de la societat en general i dels nens i nois en 
particular, ja que ells seran els que configuraran la societat del 
futur i en validaran els seus valors. 
 
La Federació d’Associacions de Discapacitats Físics i 
Orgànics, COCEMFE Tarragona i la Lliga d’Afectats 
Reumatològics i Discapacitats han elaborat el programa 
NO PASSIS DE RODA A RODA per oferir-lo als CEIP i 
IES dels pobles i ciutat de les nostres comarques, per tal que 
l’alumnat, a partir de la informació sobre la problemàtica de 
les persones amb discapacitat, l’explicació d’experiències en 
primera persona i l’experimentació d’anar en cadira de rodes 
per les instal·lacions escolars, arribi a un grau de 
conscienciació i de respecte envers les persones amb 
discapacitat i, al mateix temps, assoleixi comportaments que el 
protegeixin d’imprudències.  
 
Tot plegat, per aconseguir una societat més justa i la plena 
NORMALITZACIÓ del col.lectiu de persones amb 
discapacitat. 
 
Quins són els Objectius 

El programa s’ha dissenyat d’acord amb l’edat a qui va 
dirigida l’acció i amb uns objectius que es pretenen assolir 
de: 
        Informació                         Prevenció 
        Educació                            Solidaritat 
        Conscienciació                   Normalització 

 
Quin és el  programa 

Per portar a terme el programa, els CEIP i IES que 
sol·licitin l’activitat rebran, prèviament, informació sobre 
aquesta i es fixarà la data de realització del programa en base 
a la disponibilitat de les persones que porten a terme 
l’activitat i de la modalitat escollida, així com les activitats 
complementàries. L’activitat base consta de:  

 Xerrada a càrrec de persona amb mobilitat reduïda.  
Experiències personals 

 Pràctica d’un esport combinat amb cadires de 
rodes 

 Circuit detecció barreres arquitectòniques 
 

 
Activitats complementàries 

 Participació en Jornada Oberta Esports Adaptats 

 Concurs de frases curtes, reflexions i fotografies 
sobre la discapacitat i l’accessibilitat 

 
També hi ha una activitat informativa per al professorat en 
general i al d’Educació Física en particular.  
 
A qui va adreçat : 

 Cicle Superior de Primària: 10-12 anys  

 Educació Secundària Obligatòria 14-16 anys 
adaptant el programa a cada franja d’edat.  

L’activitat esta programada per GRUP CLASSE  de 30 
alumnes aproximadament. 

 Escola /IES: programa per a tota l’escola o institut 
amb activitats de pràctica d’esports.  

 
Temporalització:  

 Entre 1,5 i 2 hores lectives, podent-se adaptar a la 
disponibilitat horària del centre. 

 
Recursos : 

Humans  

 Coordinador, 2 Persones amb discapacitat, 
Monitor 

 
Materials  

 8 cadires de rodes, 2 parells de crosses, dossier de 
treball, Material esportiu  

 
El  programa inclou la informació i difusió de l’ Escola 
d’esports adaptats de COCEMFE Catalunya, activitat 
que es fa en col.laboració amb la Federació Catalana 
d’Esports de Persones amb Discapacitat Física i la 
Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals. Dirigit a 
nens i nois amb algun tipus de discapacitat física, orgànica, 
sensorial i de paràlisi cerebral, com a forma de fomentar 
hàbits saludables mitjançant la pràctica esportiva, l’esperit 
de superació i facilitar les relacions personals i familiars. 
 

Els Centres que vulguin col·laborar en fer possible la 
continuïtat del programa escolar, ”NO PASSIS DE 
RODA A RODA” de la La Lliga poden fer les seves 
donacions al compte corrent número: 

 
2100 0581 71 0200338775  (La Caixa) 


