
MEMORIA DE LES JORNADES DE 

SENSIBILITZACIÓ DE LES DISCAPACITATS 

 

 

Dintre del programa de Foment del voluntariat de la Fundación, hem pogut gaudir de 

dues jornades extraordinàriament productives de sensibilització de les discapacitats 

amb diverses escoles del districte de Nou Barris. El lloc ha estat la seu del Districte a la 

Plaça Major de Nou Barris els dies 28 i 29 d’abril de 2017.  

El programa es va desenvolupar amb èxit:  

 

Les escoles participants en l’esdeveniment van ser: 

ESCOLES PARTICIPANTS 

Dijous, 28 d’abril CEE Sant Joan de la Creu 

 ESC Timbaler del Bruc 

 ESC Tomas Moro 

ESCOLES PARTICIPANTS 

Dvendres, 29 d’abril ESC Cor Maria Sabastida 

 ESC Santiago Rusiñol 

 ESC Marinada 

 

La jornada va estar organitzada en un circuit de  9 estacions. Cada estació tenia 
estipulada una durada de 13 minut. Els canvis d’estació es varen anunciar per megafonia 
amb la col·laboració del nostre president Bertrand de Five. 
 
 
 

9 h  Les entitats del consell sectorial i els voluntaris de les diferents 
entitats i alumnes de l’UEC les Corts es van trobar per preparar 
les diferents estacions  al pati de la Seu del Districte. 

9,30 h  Arribada de les escoles participants i es va procedir a la 
presentació dels centres per megafonia. 

9,45 h  Es va distribuir d’alumnat per colors i estacions 
10 h  Inici dels diversos jocs i tallers. 
12,30 h  Cloenda de la jornada 



 
 
A les 9h, les entitats del consell sectorial juntament amb els voluntaris, varen organitzar 
la seva estació, amb el material demanat. Els membres de les entitats i voluntaris es van 
identificar amb les samarretes commemoratives del Dia Internacional de Persones amb 
Discapacitat. 

 
 
A les 9.30h van arribar els centres educatius al pati de la Seu del districte. Tot seguit es 
va anunciar per megafonia l’inici de la Jornada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al començament de cada estació, el responsable de l’estació va fer una petita  explicació 
i demostració del taller o  joc corresponent. A cada estació hi havia mínim dues persones 
responsables que eren membres voluntaris 
 

 
 
 
 
De manera correlativa han anat passant d’estació avisats per megafonia. Les estacions 
estaran compreses entre el número 1 i el 9. 
 
 

 

Les jornades han estat un éxit, tothom 

hi ha participat i s’hi ha implicat de 

manera rotunda, així que no queda un 

altre que donar les gracies a tots els 

assistents al esdeveniment y 

especialment als voluntaris que ens 

varen acompanyar, sense els qual les 

activitats de la Fundació serien 

impossibles de dur a terme, ja que el 

recolzament i ajut que donen a les 

persones amb discapacitat es 

indispensable. 



Queremos dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos, esperamos que en 

la próxima seamos aún más. Así mismo, dar las gracias muy especialmente a los 

voluntarios que nos acompañaron, sin los cuales las actividades de la Fundación serían 

de imposible, ya que el apoyo y ayuda que dan a las personas con discapacidad, es 

indispensable. 

 

 

 

En las dos jornadas, han participado 21 voluntarios de la Fundación Adapta2. 

Servicio realizado por los miembros voluntarios de la Fundación Adapta2: 

- Organización y colocación de mesas y sillas en los diferentes puntos de 

realización de actividades. 

- Refuerzo a las diferentes asociaciones que realizaban las actividades en cada 

uno de los estantes. 

- Acompañamiento e información de los grupos escolares en las diferentes 

actividades juntamente con los niños de la fundación. 

- Indicación del momento a realizar el cambio de prueba.  

- Retirada de mesas y sillas al final de la jornada. 

 

 

 

Barcelona, Divendres 29 de d’Abril de 2017 

Fundación Privada para la promoción de deportistas “Adapta2”: NIF G64722655. C/ Viladrosa, 148. Bjs. 08042 

Barcelona  Telf: 932478456 /645917670     

http://fundacionadapta2.com/ 

 


