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1. Quí?

La cooperació entre la Fundació SASM,  l´Associació SportSa, el CEAR, la Federació de Handbol de 
la Comunitat Valenciana, organitzen unes jornades on conjugar la pràctica del Handbol i diferents 
dinàmiques de sensibilització i lluita contra l´estigma.

2. Per Què?

Per la necessitat d’eliminar prejudicis i estigmes cap a les persones amb trastorns mentals greus i 
sol·licitants d’asil, així com la recerca de dinàmiques realment inclusives, ens  porta a desenvolupar 
aquesta activitat de sensibilització. 

Apropar l’alumnat a diferents recursos d´atenció a persones amb trastorn mental greu i a través de 
dinàmiques grupals actives i participatives,  aconseguir que l’alumnat reflexione al mateix temps que 
les persones amb trastorns mentals greus i les sol·licitants d’asil participen en aquestes dinàmiques 
generant per tant una activitat realment inclusiva.

3. Com?

Jornada matinal en horari de 9:00h a 13:00h. 
Es formaran dos grups mixtes integrats per escolars, persones migrants i persones amb trastorn mental 
greu, aquests grups seran els protagonistas de les diferents activitats,tant dins de l´aula com als exteriors. Els 
dissenys i elecció de les diferents dinàmiques persegueix l´activació de procesos d´integració dins de cada 
grup de participants mitjançant la interacció directa i estimulant l´intercanvi d´experiències i coneixements.

• GRUP A:

1ª Part:  Ens Coneixem?    
Dinàmica “El Joc de les etiquetes” 
“Video - Fòrum” 
Dinàmica “Imatge i Paraula”.
2ª Part: Pràctica de Handbol Inclusiu.
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• GRUP B:
 

1ª Part: Pràctica de Handbol Inclusiu.
2ª Part: “Ens Coneixem?” – 
Dinàmica “El Joc de les etiquetes” 
“Video – Fòrum”  
Dinàmica “Diferentmetn Iguals”. 

• GRUP A y GRUP B:
 

3ª Part: dinàmica avaluativa per a obtindre dades relacionades amb els  objectius propostos i 
aconseguits, l´organització de la jornada, la satisfacció de l’alumnat i la seua participació. Aquesta 
dinámica s´anomena “Dianes avaluatives”.

4. Participants

Les diferents activitats van dirigides a Persones amb Trastorn Mental Greu, Persones Migrants i Estudiants 
de 5 i 6 de Primària i 1 i 2 d´ESO. 
Aquestes activitats seràn coordinades i realitzades per Tècnics Especialistes en Salut Mental, Tècnics 
Especialistes en Migració i Tècnics d´Handbol Inclusiu de la Federació de la Comunitat Valenciana.

5. Àmbit Geogràfic

• Seus Castelló: Castelló – Vinaròs – Segorbe
• Seus València: Sueca – Llíria – Mislata
• Seus Alacant: Alacant – Elx - Torrevieja
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6. Objectius principals

• Preparar-se per l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme 
propi d’una societat democràtica.

• Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones i la no 
discriminació de persones amb diversitat funcional.

• Reforçar aspectes relacionats amb:

1. Noció de diferència cultural i discriminació.
2. Resiliència i superació d´obstacles i fracassos.
3. Acceptació de les diferències, possibilitats i limitacions.
4. Respecte per la diversitat.
5. L’Empatia.

Per afrontar aquestes activitats partirem des dels coneixements previs i falses creences de l’alumnat, així 
com els seus esquemes cognitius segons les seves edats. Através d’agrupacions de treball cooperatiu 
i de forma dinàmica i participativa, el grup format per alumnes / es i persones amb trastorns mentals 
greus i / o migrants seran els / les protagonistes del procés d´Aprenentatge-Ensenyament, a través de 
jocs i dinàmiques de grup motivadores que impliquin moviment. Podríem resumir la metodologia com 
activa, critica i que fomente l’autonomia.


