
Si us interessa aquesta proposta, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb mi, i plegats trobarem les vies per fer-lo realitat!

Promou:

Valor afegit

D'altra banda,
estareu...

Compartir una 
experiència vivencial 
on la tallerista és un 
exemple de persona 
amb diversitat funcional 
visual, de manera que 
els infants i joves podran 
viure i experimentar-ho 
en primera persona.

Aportar material d'ús 
quotidià (ulleres, 
lupa, bastons, 
telescopi...) en el dia 
a dia d’una persona 
amb ceguesa o baixa 
visió, i l’explicació del 
seu ús.

Motivar els infants a participar-hi activament 

Oferint oportunitats a la inserció 
laboral de persones amb diversitat 
funcional.
Oferint noves experiències per
a l'equip, així com aportareu 
enriquiment i sensibilització.

Gaudint de bonificacions: avantatges 
per a la contractació de persones amb 
diversitat funcional.

Els tallers de la Marta
Tel. 662378525
elstallersdelamarta@gmail.com



La idea de crear aquests tallers sorgeix de la meva 
formació en l'àmbit del lleure, específicament durant les 
pràctiques. En aquest període he dissenyat i realitzat un 
seguit de tallers, dirigits als infants i joves de la 
cooperativa Actua, amb l'objectiu de sensibilitzar i 
conscienciar sobre les dificultats amb què es troben les 
persones amb diversitat funcional visual.

Aquesta experiència m'ha ajudat a veure aquests tallers 
com una via d'inserció laboral, alhora que es duu a 
terme una tasca de sensibilització a la societat. És per 
això que he dissenyat una opció de tallers adaptada als 
diferents grups d'edat dels infants i joves, així com als 
espais als quals adreçar-lo, com centres educatius, 
empreses de lleure, projectes educatius, associacions, 
centre cívics i ajuntaments, entre d’altres.

I tu, com ho veus?
TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

I tu, com et mous?

Desxifrem el Braille!

- Sensibilitzar els infants i joves en els 
dificultats amb què es poden trobar les 
persones amb ceguesa o baixa visió en les 
tasques quotidianes.

- Apropar tots els recursos existents que 
faciliten el dia a dia de les persones amb 
ceguesa o baixa visió.

- Sensibilitzar els infants i joves en les 
dificultats amb què es poden trobar les 
persones amb ceguesa o baixa visió 
en la mobilitat i els desplaçaments.

- Apropar amb una experimentació la 
sensació de moure's sense el sentit 
de la vista.

- Sensibilitzar els infants i joves en els dificultats 
que es poden trobar les persones amb ceguesa 
o baixa visió en activitats com llegir i escriure.

- Apropar, amb una experimentació, la sensació de 
comunicar-se mitjançant la lectoescriptura Braille.

Aquest taller consisteix a conscienciar sobre la dificultat amb què 
es poden trobar les persones amb ceguesa o baixa visió en 
desplaçar-se per l'espai, fent una simulació de ceguesa o baixa 
visió per mitjà d'uns antifaços. L'exercici es fa en parelles (un 
disposa del sentit de la vista i l'altre no, fent ús d'un antifaç).

Aquesta experimentació ens permet poder fer una reflexió de 
com s’han sentit i donar les eines perquè els nens siguin capaços 
de posar-se en lloc de les persones amb ceguesa o baixa visió.

Aquest taller consisteix a conscienciar sobre la dificultat 
amb què es poden trobar les persones amb ceguesa o 
baixa visió a l’hora de dur a terme tasques com creuar un 
semàfor, llegir un cartell o un llibre, o desplaçar-se entre 
altres. A la vegada se’ls aproparà i se’ls deixarà utilitzar el 
material, per tal de poder fer una experimentació en 
primera persona.

Aquest taller consisteix a conscienciar sobre la dificultat 
que es poden trobar les persones amb ceguesa o baixa 
visió en llegir o escriure. Per això hem dissenyat una 
activitat en forma de joc de proves on els infants i joves 
coneixen el Braille, creen missatges secrets i els desxifren 
per arribar a l’objectiu final.


