
 

 

Viure en l’empatia 
 

 
FORMAT 
Xerrades a escoles i instituts realitzades per persones amb disCapacitat 
intel·lectual acompanyades pel seu educador/a de referència 
 
PROGRAMA 
A la Fundació Vallès Oriental creiem fermament que les persones amb 
disCapacitat intel·lectual realitzen grans aportacions socials pel què fa a 
mostrar com conviure amb la diversitat i la defensa dels drets dels col·lectius 
més vulnerables. En aquest cas, ells i elles realitzen l’activitat de planificar i 
realitzar xerrades de sensibilització i conscienciació social per a nens i nenes, 
participant en tot el procés des del tema a tractar, com exposar-lo, quins 
elements de suport (audiovisual, manualitats...) hi escauen i posar-les en 
pràctica a les escoles i instituts. 
 
Les xerrades de sensibilització i conscienciació es poden personalitzar segons 
el programa educatiu de cada grup classe, actualment les xerrades ja 
estructurades tracten els següents temes: 
 
- els drets de les persones amb disCapacitat intel·lectual i els majors reptes 

que afronten 
- el valor de l'empatia a la nostra societat  
- la doble discriminació que pateix la dona amb disCapacitat 
- el dia de la persona amb disCapacitat (3 de desembre) 
 
DESTINATARIS 

- 5è i 6è de primària 
- 1er i 2on de secundària 

 
CALENDARI 
D’octubre a juny  
 
DURADA PREVISTA 
Una sola sessió d’una hora de duració 
 
OBJECTIUS 
Objectius treballats amb aquesta activitat: 
 
• Potenciar l'educació inclusiva en el marc de l'educació formal a partir de 

donar visibilitat de la diversitat real de les persones i de compartir 
experiències  

• Sensibilitzar sobre la participació activa a la societat de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual 

• Promoure els valors com l'empatia, el respecte i la tolerància a la diversitat 
cap a col·lectius vulnerables a l’alumnat de primària i secundària 

• Propiciar el desenvolupament d'habilitats comunicatives de les persones 
amb disCapacitat intel·lectual 

• Fomentar la inclusió social de les persones amb disCapacitat  



 

 

• Facilitar el coneixement i la participació comunitària en l'entorn proper 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
A l’escola o institut, a l’aula amb l’alumnat 
 
RECURSOS  
Activitat gratuïta per a les escoles i instituts 
Es requereix d’una sala, amb un projector per a l’audiovisual 
 
DESCRIPCIÓ I METODOLOGIA 
Amb un equip format per persones amb disCapacitat intel·lectual, el seu 
monitor/a de referència i un membre de l’equip tècnic que pertanyen al mateix 
grup bombolla, compartirem amb l’alumnat una sessió on explicarem les 
nostres experiències personals i la nostra visió per parlar dels drets, l’empatia, 
la doble discriminació que pateixen les dones amb disCapacitat o què significa 
el dia internacional de la persona amb disCapacitat. 
 
Estructura: 
Presentació:  
Qui som? expliquem què és la Fundació, quina tasca social fa, quins serveis té 
i a les persones a les que atén. També explicarem tot el que fem a l’FVO des 
del punt de vista de les emocions, com ens relacionem entre nosaltres i com ho 
hem fet especialment durant aquesta època de pandèmia, tots els 
aprenentatges viscuts, la importància del vincle, el suport del grup en el nostre 
dia a dia. 
 
Esquema de l’exposició: 
- Presentació: del grup, de la Fundació i de les activitats que es fan al dia a 

dia 
- Com he viscut el confinament: 

o Limitacions 
o Grup bombolla 

- Com l’entorn m’incapacita: 
o Mobilitat 
o Relacions socials 
o Relacions de parella 

- Cóm és el meu accés al món laboral 
- Algun dia podré ser independent? 
 
Es recomanarà el següent material de suport a l’exposició: 
- Mural prèviament treballat 
- Curts cinematogràfics: My shoes/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvYMr indiferent/ 
Pel·lícula: Uno para todos 
Brené Brown on Empathy: https://youtu.be/1Evwgu369Jw 
 
S’oferirà un obsequi fet per als companys i companyes del centre educatiu. 
 
 
INFORMACIÓ 



 

 

Sònia Garcia 
93 860 02 45 - fundacio@fvo.cat 
 
INSCRIPCIÓ 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 
 


