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Volem expressar el nostre reconeixement als 

professionals dels CEIP i IES que ens han fet confiança i 

col·laborat amb nosaltres, així com als més de 4.000 

alumnes que han realitzat el “No passis de roda a roda” i 

“Per l’escola sobre rodes” 
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CRÍTICA VISUAL 

 

       

                     

Claudia Ejimeno. 6è. Col·legi Sant Rafael. La Selva del Camp  
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Enric Fuguet. 6è. Col·legi Sant Rafael. La Selva del Camp  
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Daniel  Tabuyo Díaz.  5è.  CEIP Pràctiques. Tarragona   
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Maria Navarrete. 5 è.  CEIP Pràctiques. Tarragona   
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COMUNICACIÓ  

 

 

Mireia Juncosa.  6è. Col·legi Sant Rafael. La Selva del Camp 
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Elisabeth Racionero. 6è. Col·legi Sant Rafael. La Selva del Camp 
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Mar Muñoz.  5è. CEIP Pràctiques. Tarragona   
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Victor Carvajal. 5è. CEIP Pràctiques de Tarragona   
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MIRALL DE LA INCOMPRENSIÓ 

EL CINTURÓ DE SEGURETAT  

Un dia un noi que es deia Cristian va tenir un accident de cotxe i el 

van portar a l’hospital.  El metge li va dir que no podria caminar, si 

hagués portat el cinturó de seguretat, potser l’accident no hauria 

estat tan greu. Cristian es va posar molt trist,la seva família també. 
 

Van passar setmanes i el van aconseguir una cadira de rodes.  El 

nen no la volia, ell volia posar-se dret i caminar, però els metges li 

van tornar a dir que allò no era possible. 
 

Després d’un temps, els pares van buscar una associació de 

discapacitats, per poder ajudar als seu fill a acceptar el seu 

problema.  Al final, després de molt buscar, van trobar una. 
 

En aquella associació en Cristian va veure que allà també hi havia 

nois i noies amb el seu mateix problema.  Aviat va fer molts amics i 

va començar a practicar esport com: natació, bàsquet, hoquei, tennis 

de taula... 
 

En Cristian es va adonar que el veritablement important era que 

estava viu i que no havia mort a l’accident de cotxe. Llavors va 

decidir que explicaria a la gent el que l’havia succeït i com ho havia 

superat. 
 

De mica en mica, mitjançant la rehabilitació, els pares el van ajudar 

a caminar una mica.  La seva família estava molt preocupada pel 

que s’havia fet a les cames i el braç, però en Cristian no ho estava.  

Ell es divertia fent esport i sortint amb els seus amics. 
 

Aviat va començar a anar als instituts a explicar la seva experièn-

cia. 
 

Des d’aquell moment es pot dir que el Cristian va ser un exemple 

per als seus companys i companyes i va conscienciar-los a tots de la 

importància de ficar-se el cinturó de seguretat. 
Marc Mena Martínez. 5è. Escola Centcelles.  Constantí  
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UN ACCIDENTE, UNA AMISTAD 

 
Había una vez, un niño llamado Tom.  Un día  Tom salía con retraso 

de la escuela.  Quería llegar lo antes posible a casa.  Así su madre 

no lo acribillaría a preguntas como: “¿Dónde has estado? o “¿Por qué 

llegas tan tarde?”.  Cruzó la calle sin mirar a ambos lados, de hecho 

no miró hacia ningún sitio, y en aquel preciso momento, un coche 

que conducía a una velocidad de vértigo atropelló a Tom.  Lo último 

que recordaba, antes de quedarse inconsciente, fue su pierna 

sangrando y dos personas bajando del vehículo, cuyas caras no veía 

con nitidez a causa de que la imagen se desvanecía conforme 

cerraba los ojos. 

 

Al despertar se encontraba en una camilla.  Había varios médicos a 

su alrededor observándolo detenidamente.  Cuando Iba recuperando 

recuerdos se acordó de la pierna que sangraba sin cesar en el 

accidente y clavó la vista en ella, mejor dicho, donde debería estar la 

pierna porque…¿Había desaparecido! Uno de los médicos vio como 

despertaba y dijo: 

 

-Había que amputarte la pierna, chico, no había otro remedio y… 

 

Tom estaba incrédulo ante las palabras del médico: con los ojos y la 

boca abiertos hasta babear, y dándose pellizcos en el brazo para ver 

que no estaba soñando.  Pocos segundos después le dio un ataque de 

pánico, y al rato, se puso muy nervioso.  Cuando al fin se había 

apaciguado, llegó su madre: 

 

-Ay, hijo, me has dado un susto de muerte.  Menos mal que ya estas 

bien. 

 

Tom dirigiéndose a su madre con una mirada sarcástica, alzó la 

pierna que le habían cortado e inició en voz alta una cuenta atrás: 

tres, dos, uno y … 

 

-¡Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh!-Gritó la madre, y se desplomó.  Cuando 

al fin la reanimaron agarró al niño entre brazos y se fue 

murmurando: 
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-¡Dios mío, Dios mío! ¿Pero que te ha pasado? 

 

Tom no contestó.  Al llegar a casa ya era medianoche. Tom estuvo 

tumbado en el sillón de la salita, y allí se quedó durante horas, 

melancólico.  Conforme pensaba en su pierna se deprimía cada vez 

más.  Al ver lo entristecido y hundido que estaba, su madre pensó 

en presentarle alguna persona conocida con una discapacidad  

mayor, a fin de que viese que no era la única persona con 

problemas.  Afortunadamente su madre tenía una amiga con una 

hija llamada Clara, una compañera invidente de Tom a la que el 

niño ignoraba y no se relacionaba mucho con ella.  Al presentársela 

Tom se mostró frío y distante a Clara, ya que estaba en un 

ensimismamiento profundo.  Clara intentó hablar con Tom, y tras 

horas intentándolo, Tom dijo algo: 

 

-¿Es duro estar ciega? 

 

-Yo ya nací ciega- respondió Clara-El único color que he visto 

durante años ha sido el negro. 

 

-Lo interpretaré cómo un “sí”-Dijo Tom un poco más animado. 

 

Pasó el tiempo y Clara notó cómo el niño empezó a tratarla con más 

delicadeza y atención, como si supiera exactamente cómo quería ser 

tratada.  Y cuando al fin tuvo confianza para preguntarle por qué 

había cambiado, Tom respondió divertido: 

 

-Porque me has hecho ver que la felicidad y las ganas de vivir no 

dependen de una pierna o unos ojos, sino el corazón. 
 
Albert Medina. 6è.  CEIP Pràctiques. Tarragona 
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                                        EN  MANEL 

 
En Manel era un nen normal i corrent com tots els altres, però a ell 

li agradava gronxar i gronxar amb la cadira.  Els mestres de l’escola 

el renyien un dia, dos dies, tres dies... encara que ell no feia ni el 

més mínim cas a ningú. 

 

Llavors un dia va caure, el pobre Manel només feia que plorar del 

mal que s’havia fet.  La seva tutora tota espantada va haver de 

cridar a altres mestres perquè l’ajudessin, la directora va trucar a 

l’ambulància, i aquesta en 5 minuts es va plantar a la porta de 

l’escola per recollir-lo. 

 

Quan ja eren a l’hospital li van fer moltes proves, mentre la seva 

tutora que es deia Mònica trucava desesperada als seus pares.  Va 

estar ingressat a l’hospital al voltant d’uns 6 mesos i quan ja li van 

donar l’alta va marxar sense una cosa que al venir si que tenia, les 

cames...  Ell plorava i pensava que mai més tornaria a caminar, a 

saltar, a fer les coses com abans i el que més importava, no es 

podria tornar a posar de peu.  A part d’això moltíssimes coses més.  

Tot això havia passat perquè ell havia fet el burro, per més que li 

diguessin que no es gronxés amb la cadira, ell ho feia. 

 

Al final es va donar compte que la vida no era el mateix si estaves 

en una cadira sense poder caminar.  Llavors es va assabentar de 

que hi havia tota mena d’esports adaptats per als discapacitats, i va 

començar a practicar el bàsquet, ja que li encantava i el practicava 

de tant en tant quan encara podia caminar.  Es va tornar tot un 

expert, fins i tot va voler practicar-ho als jocs olímpics.  Així encara 

que no podia fer res amb les cames, al menys podia practicar un 

esport que li agradés amb altres persones que tinguessin el mateix 

problema que ell. 
 
 
Cristina Bermusell Navarro. 6è. CEIP Prat de la Riba. Reus  
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MIRALL DE LA IGUALTAT 

LA HISTÓRIA DE ROBERTA  

Hi havia una vegada una nena que es deia Roberta.  Sempre es 

queixava que no podia anar a diferents llocs, perquè anava en una 

cadira de rodes. 

 

Roberta tenia una amiga que es deia Marta.  Marta era sorda, però 

era la seva millor amiga. 

 

Un dia, quan estaven a l’escola, Roberta es va ficar a plorar...  La 

mestra li va preguntar: 

- Què et passa Roberta? 

 

Roberta li va contestar, tota trista: 

- Doncs... jo no sóc els demés, jo sóc diferent. 

 

La mestra li va respondre: 

- Tots som iguals, siguis com siguis tots som persones. 

 

La Roberta va aixecar el cap i es va posar contenta. 

Al migdia, quan va sortir del menjador, va agafar una pilota de 

bàsquet la va llançar a cistella i la va encistellar.  Va continuar 

llançant i va veure que cada vegada ho feia millor i que l’agradava.  

Llavors, a la sortida de l’escola, va demanar a la seva mare que 

l’apuntés a bàsquet per a discapacitats. 

 

Li va anar molt bé, va fer molts amics i amigues inclús va guanyar 

un campionat amb el seu equip. Roberta es va adonar que el que 

deia la seva mestra era veritat, era igual que altra persona. 
 
 
Lídia Sànchez Sànchez. 5è. Escola Centcelles. Constantí  
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SOUFIAN, EL NEN QUE VOLIA VOLAR 

 
   Un dia vaig veure que a la televisió que anaven a fer un 

documental d’un nen que es deia Soufian Bouyiza Dabbou que era 

discapacitat, la meva mare em va preguntar que perquè o volia 

veure i jo li vaig contestar que volia veure com viuen les persones 

com ell, que li havia passat, les coses que han de fer i l’ho valent que 

has de ser davant d’aquest problema que va tenir ell i ara os ho 

explicaré tot. 

 

Va a 5è com jo, te els cabells arrissats, els ulls de color marró, les 

orelles normals i el nas el xato, es una mica grasset, els dits de les 

mans les te deformades i no te cames perquè va néixer amb alguns 

problemes i li van amputar les seves cames. Es un lluitador, sempre 

esta content, i diuen els seus professors que no hi ha res impossible 

per al Soufian. El seu somni es poder volar. 

 

Per la nit quan anava a començar el documental, “Soufian el nen 

que volia volar”, vaig encendre la televisió i em vaig ficar còmode 

per veure la historia d’aquell nen.  

 

Tot s’inicia que el Soufian va néixer amb una malaltia que es diu 

“Síndrome l’orin sandrou” i a les mans una que li diuen 

“Sindàctiles”, te problemes a les cames i no podia caminar sense 

una estructura de ferro que li anava per damunt de les seves cames, 

però això li produïen ferides que li feien molt de mal.  

Els seus pares a 3r li van preguntar que volia fer, els metges deien 

que si l’amputaven les cames li marxarien totes les molèsties, mals i 

que podria caminar i ell va decidir que si.  

A partir de que li fiquessin les cames artificials tot li va anar millor, 

perquè ara ja podia caminar  

Els seus professors li van dir que si no volia que no escrigués, per 

un problema que te a les mans, però ell hi va insistir i o va 

aconseguir. 

Les seves aficions son veure Polseres Vermelles, perquè es sentia 

be, perquè veia que no era l’únic que era discapacitat, jugar a 

basquet amb la cadira de rodes, fer natació, el barça i el futbol. De 

gran vol ser arqueòleg.  
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En Messi es el seu gran ídol, ja s’han vist varies vegades i sempre 

que el veu li firma una cama,on porta un pantaló del Messi on hi 

havia el seu numero dorsal el 10. 

Gràcies a aquest documental, en Soufian a fet coses que li han 

agradat moltíssim com ara conèixer al seu ídol i anar a veure un 

partit del Futbol Club Barcelona. 

A mi, aquest documental, m’ha fet arribar a la conclusió de que no 

hi ha res impossible, has de ser valent i fort i mai rendir-te passi el 

que passi. 

Si voleu conèixer tota la història d’en Soufian aneu a You Tube i 

fiqueu “Soufian, el nen que volia volar”, segur que us agradarà molt 

i arribareu a les mateixes conclusions que jo.  

 

 

Artiom Olivar Cabré. 5è. CEIP Pràctiques.  Tarragona                 
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UN NOI ESPECIAL 

 
Aquesta és una història que pot passar en la vida quotidiana, però 

en aquest cas encara no ho passat.  Comença així: 

 

Era un dia tranquil com qualsevol altre.  Estava anant al col·legi 

acompanyada de la meva mare.  Aquell dia la nostra professora ens 

va dir que demà vindria un noi nou i que el tractem bé.  Perquè 

sempre molts nois i noies de la classe ens rèiem d’algun noi nou.  Al 

dia següent anant cap al col·legi vaig trobar una amiga –i li vaig 

preguntar: 

 

-Aquest nen nou com creus que serà?-li vaig preguntar. 

 

-No ho sé-em va respondre. 

 

I així vam arribar a classe i ens vam sorprendre.  Aquell nen estava 

en cadira de rodes.  La professora en va dir que aquell nen 

anomenat Ivan estava en cadira de rodes per un accident de classe.  

Li vam preguntar perquè estava en cadira de rodes.  I ella ens va 

dir que estava així perquè, estava jugant amb la cadira i un 

company el va fer caure.  Des de llavors va amb cadira de rodes, ell 

no ha tornat a ser el mateix. 

 

Tots ens va quedar sorpresos i un nen de classe va tenir una idea.  

Fer-li una benvinguda gran com a símbol de que es noi més de la 

classe.  Així ho vam fer li vam demanar  a la nostra professora si 

podem, ells va respondre que es una bona idea.  Al dia següent li 

vam fer, Ivan semblava molt sorprès.  Ens va dir: 

 

-Moltes gràcies ningun col·legi ha tingut la mateixa idea- ens va dir. 

 

-De res gràcies a tu per vindre- va respondre la professora 

 

Aquell dia vam aprendre que encara que una persona sigui gran o 

petita sempre seria benvingut en la classe o en el nostre entorn. 
 
Marta Mena Canós.  6é.  CEIP Prat de la Riba. Reus  
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