
 
 

 

 

SESSIONS FORMATIVES: 

CONSTRUINT ENTORNS INCLUSIUS! 

Quan parlem d'inclusió parlem de la necessitat d'un canvi de mirada que 

ajudi en la construcció d'una societat més justa. 

La construcció d'una societat inclusiva demanda varies modificacions substancials de la mateixa, 

sense els quals mai s'arribarà a les finalitats establertes en aquest procés de canvi. 

Amb aquesta formació intentarem reflexionar sobre quins són aquests canvis i la seva influència 

en la configuració d'una societat realment inclusiva.  

Veurem la necessitat d'un canvi de mirada que fomenti la igualtat d'oportunitats de la ciutadania 

independentment de les característiques personals i/o socials. 

Ens adonarem que per aconseguir aquest respecte a les diferències individuals cal un canvi en la 

concepció social de la discapacitat. 

El camí cap una societat inclusiva, és això, un camí que cal recórrer tenint molt clars els horitzons i 

sobre tot ressaltant que parlem de justícia social i millora de la qualitat de vida de tota la 

ciutadania. 

Hem de tenir clar que la inclusió és un canvi social per la millora de la qualitat de vida de tota la 

ciutadania, no d'uns col·lectius concrets. 

Hem de tenir la capacitat d'apropar-nos a la realització d'una planificació inclusiva en les nostres 

accions i activitats d'estiu 

La metodologia que seguirem serà: 

1. Treball individual previ al dia de la formació revisant els continguts de la pàgina formativa.  

2. Un cop treballades individualment les activitats de la pàgina aportarem les reflexions el dia 
de la formació presencial. 

3. El dia de la formació caldrà portar una de les activitats planificades de la vostra activitat 

d’estiu per tal de poder realitzar la part pràctica: “Checklist per crear entorns inclusius” 

 

Les sessions presencials, a càrrec de l’Associació suport, tindran lloc al TOC (carrer de Sant 

Sebastià, 11), les següents dates:  

- El dilluns 9 de maig, de 18.30 a 20.30 hores 

- El dissabte 14 de maig, d’11 a 13 hores  

 Podeu inscriure-us fins el dijous, dia 5 de maig, mitjançant el formulari de Microsoft.  

https://jcebria7.wixsite.com/assosuport
https://assosuport.blogspot.com/
https://forms.gle/M3bTKHK6Hhaj5kFSA

