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CURS 2015 – 2016

NO PASSIS DE RODA A RODA

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 de la
pròpia discapacitat mitjançant la pràctica d’un esport i la
detecció de barreres arquitectòniques sobre una cadira de
rodes generin comportaments de solidaritat i respecte vers
aquest col·lectiu.
Objectiu:
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
L’activitat consta en:
 Xerrada a càrrec de persona amb mobilitat
reduïda. Experiències personals
 Pràctica d’un esport unificat amb cadires de
rodes
 Circuit detecció barreres arquitectòniques
Activitats complementàries
 Concurs de frases curtes o reflexions o bé,
 Concurs fotogràfic

S’adreça a:
 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.
Temporalització:
Entre 1 i 2 hores lectives, podent-se adaptar a la
disponibilitat horària del centre.
Recursos :
Humans
 Coordinadora i dos monitors (ambdós amb
discapacitat)
Materials
 8 cadires de rodes, 2 parells de crosses, dossier
de treball, Material esportiu
Procediment d’inscripció
1. Contactar amb la coordinadora del programa
per fixar la data
2. Complimentar el butlletí d’inscripció
3. Signar el conveni de col·laboració

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)

