PROCÉS PARTICIPATIU
“Per una escola inclusiva”
Com faríeu que els vostres companys/es amb autisme estiguessin
millor al vostre centre?.
Com faríeu que el vostre centre fos més inclusiu per a qualsevol
alumne/a?.
Reflexioneu, debateu, voteu i feu propostes de canvi!!.
“Canviant el seu present, canviem el seu futur”

Us proposem realitzar un procés de 4 passos:

Recerca
d’informació

Implementació
de canvis

Reflexió i debat

Votació propostes

Pas 1: Recerca d’informació
Què en sabeu de l’autisme?
Feu una recerca d’informació i acosteu-vos a conèixer què és l’Autisme i com
són les persones amb Autisme.
Us compartim material informatiu:
✓ Cicle inicial i cicle mitjà.
✓ Cicle superior i Secundària.

Pas 2: Reflexió i debat
Feu un debat sobre la diversitat i les necessitats de les persones amb autisme.
Penseu en el dia a dia al vostre centre, en el seu funcionament, les seves
activitats, l’organització i amb quines dificultats, barreres o situacions es pot
trobar l’alumnat amb necessitats educatives especials: els espais del centre
estan ben senyalitzats per tal que sàpiguen com trobar-los?, com podríem
facilitar que participessin més a l’hora del pati?, es podria fer algun canvi al
centre perquè tot l’alumnat se senti més inclòs?.
Per grups feu un llistat amb propostes de millora i canvis que es podrien fer al
vostre centre. Habitualment els suports que ajuden a les persones amb
autisme també són útils i ajuden a la resta de l’alumnat.

Pas 3: Votació de propostes
Feu una votació per decidir, com a grup classe, cicle o etapa, quin seria el
primer canvi que proposaríeu realitzar al vostre centre.
Ens agradarà conèixer les vostres propostes d’inclusió!!.
Pengeu-les a les vostres xarxes socials i compartiu-les amb nosaltres
etiquetant-nos com @AprenemAutisme i/o #DonaUnCopDUll.

Pas 4: Implementació de canvis
Presenteu la vostra proposta a la direcció del vostre centre per tal de fer-la
realitat.
Heu aconseguit aportar el vostre granet de sorra perquè el vostre centre sigui
més inclusiu?. S’ha dut a terme el canvi que heu proposat?. Compartiu-ho amb
nosaltres a les vostres xarxes i no us oblideu d’etiquetar-nos!!.

“Tu tens la clau per a la inclusió!!”
Gràcies per fer-ho possible!

