
Edat 
10- 16 anys 

Espai
Aula-sala 

Àrea curricular 
/ Objetivos 
pedagogicos
● àrea 

d’educació 
en valors 
socials i 
cívics 

● àrees de 
llengua 
catalana i 
literatura 

● dimensió 
comunicaci
ó oral

● dimensió 
comprensió 
lectora

● dimensió 
comprensió 
escrita

Publico
Familias, 
escuela

ecomlab, recursos 
para una sociedad inclusivaI tu, què en penses?

GRUP 1: DISCAPACITAT 

Què vol dir “diversitat”? 

Que vol dir normalitat? En què consisteix ser normal? 

Què vol dir ser diferent? Té alguna connotació positiva o 

negativa? 

Què és la discapacitat? 

Quins tipus de discapacitats hi ha?

Són totes iguals?

Subratlla les paraules correctes per referir-nos a una 
persona amb discapacitat. 
Persona amb mobilitat reduïda, discapacitat, subnormal, 
persona amb discapacitat física, minusvàlids, persona 
amb diversitat funcional, persona amb retard, invàlid, cec.



Edat 
10- 16 anys 

Espai
Aula-sala 

Àrea curricular 
/ Objetivos 
pedagogicos
● àrea 

d’educació 
en valors 
socials i 
cívics 

● àrees de 
llengua 
catalana i 
literatura 

● dimensió 
comunicaci
ó oral

● dimensió 
comprensió 
lectora

● dimensió 
comprensió 
escrita

Publico
Familias, 
escuela

ecomlab, recursos 
para una sociedad inclusivaI tu, què en penses?

GRUP 2: PREJUDICIS 

¿Què són els prejudicis? I la discriminació?

Creieu que les persones amb discapacitat pateixen 

prejudicis?

Quines barreres o perjudicis es troben? Tipus? 

Exemples? 

Quina diferència hi ha entre discapacitat i malaltia? 

Que activitats quotidianes o no, creieu que poden 
realitzar? Quines diferències trobeu?
I quines activitats creieu que tindrien limitacions?

Quin és el límit per considerar que és una discapacitat 

o no? 

Com seria la vostra vida si tinguéssiu una discapacitat? 

Què canviaria i que no?
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GRUP 3: DISSENY UNIVERSAL

Què són les barreres arquitectòniques? I el disseny 

universal? 

Quines barreres arquitectòniques podem trobar al 

carrer? 

Amb un disseny universal, creieu que les persones 

tindrien les mateixes dificultats? 

Quines propostes creieu adients per fer un barri amb 

un disseny universal? 

En aquest edifici, trobeu barreres arquitectòniques? 

Quines? I adaptacions? 
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GRUP 4: FEINA I FORMACIÓ

En l'àmbit professional, quines oportunitats creieu que 

tenen? Poden estudiar igual? I per accedir al món 

laboral? 

Quins estudis creieu que no poden fer les persones 

amb discapacitat?

Tenen les mateixes oportunitats que una persona sense 

discapacitat i amb el mateix nivell formatiu i laboral? 

Per què creus què és degut? 

Totes les persones amb discapacitat poden accedir al 

món laboral?

Quins prejudicis creieu que poden tenir les empreses 

amb les persones amb discapacitat? 


