
 
 

ORGANITZA 
 
� Federació d’Associacions de Persones amb 

Discapacitat Física i Orgànica MESTRAL 
      COCEMFE  Tarragona. 

 
Entitat sense afany de lucre que treballa, en col.laboració 
amb les entitats membres, per millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat i els seus familiars, en el seu 
entorn laboral, familiar, geogràfic, etc. 

 
 

 
 

COL.LABORADORS 
 

                            
 

                  
 

       
 
 
 
 
 
Per a més informació 
Federació MESTRAL COCEMFE Tarragona 
C/ Dr.Ferran 33-35 , ( Edifici Creu Roja 1ª) 
Tel : 977 32 70 93  
Mail: informacio@mestralonline.org 
        xarxa-internacional@mestralonline.org 
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FEDERACIO MESTRAL COCEMFE TARRAGONA 

 
 
És una entitat sense afany de lucre, creada per a 
col·laborar en la NORMALITZACIÓ del col·lectiu de les 
persones amb discapacitat física i orgànica en la 
societat mitjançant la informació i el suport a les 
associacions de malalts i persones amb discapacitat 
física i orgànica de les comarques de Tarragona, 
unificant criteris, racionalitzant recursos i impulsant i 
coordinant tota mena d`accions i activitats.  
 

 
 

El Programa IGUALS EN LA DIFERÈNCIA  
 

 
El programa "IGUALS EN LA DIFERÈNCIA"  està 
dirigit als alumnes de les escoles. Per oferir als 
Centres d’estudis del pobles i ciutats de les comarques 
de la província Tarragona, s’ha elaborat la versió 
adaptada segons el nivel educacional dels alumnes i 
de les prioritats dels centres educatius.  

 
 
“Iguals en la diferència”  està format per 3 sessions 
dedicades als diferents tipus de discapacitat, 
agrupats en apartats de: 

• Introducció al tema de discapacitat 
• Discapacitat visual i audio 
• Discapacitat física i mental 

 
 
Objectius: 
 
• Conscienciar sobre els drets de les persones amb 

discapacitat 
• Informar sobre els diversos tipus de discapacitat 
• Conèixer les dificultats específiques de cada  

discapacitat  
• Fomentar la solidaritat i el respecte envers les 

persones amb discapacitat 
 
 
 

Cada sessió a més, té dues parts diferenciades: 
una activitat d’introducció, una altra de 
desenvolupament de conceptes, totes dues a 
través de jocs. 
 

Va adreçat a: 
 

• Educació Primària: primer, segon i tercer.  
• Cicle Superior de Primària: 10 – 12 anys  
• ESO: Alimentació Saludable Joves 

 
25 – 30 nens com a màxim.  
 
Temporalització: 
 
Tres sessions de 50 minuts o una xerrada 
interactiva de una hora i mitja 
 
Recursos: 
 
     Humans: 
      Coordinadors (entitat) 
      Responsable del grup (escola) 
     Materials: 
      Material general del projecte (entitat) 
      Ordinador i projector (escola) 
       
 
Per portar a terme el programa, els col·lectius 
interessats, rebran, prèviament, informació sobre les 
diverses opcions o modalitats del programa, es 
fixarà la data de realització del programa en base a 
la disponibilitat de les persones que porten a terme 
l’activitat i de la modalitat escollida, així com les 
activitats complementàries. 
 
Totes les activitats d’aquest programa son gratuïtes. 

 
Els Centres que vulguin col·laborar en fer possible 
la continuïtat del programa escolar, ”IGUALS EN LA 
DIFERÈNCIA” de la Federacio Mestral Cocemfe 
Tarragona poden fer les seves donacions al compte 
corrent número: 
 

2059 0832908000093928 (UNNIM) 
 



 


