
The California Rotary Club allows two (2) 

players per family in the game. Both are 

also eligible to join our $10,000 raffle, and 

are treated to an exclusive club banquet.

CONTACTE  I  

INFORMACIÓ

645 70 51 89 

oratge.associacio@gmail.com 

www.associaciooratge.com

QUI  SOM?

Oratge és una associació sense 

ànim de lucre que té la finalitat de 

donar resposta a les necessitats 

socioeducatives, d’oci i temps 

lliure de les persones amb 

discapacitat intel·lectual 

Tot això, perquè estem 

convençudes que tots/es les 

membres de la nostra societat, 

independentment del nostre nivell 

cognitiu o necessitat de suport, 

hem de tenir la oportunitat de 

gaudir d’una qualitat de vida digna 

dins la comunitat de la qual 

formem part. 

JUGUEM, 
CREIXEM 

 i APRENEM am
b la

 di
ver

sit
atEL  PROJECTE .  QUÈ  OFERIM?

Aquest projecte neix de la necessitat 

de que totes i tots coneguem i 

estiguem sensibilitzats vers la 

diversitat existent dins la nostra 

societat, ja que només així, 

aconseguirem una societat realment 

inclusiva, mitjançant el coneixement 

i la solidaritat. 

Degut a que la nostra tasca principal 

al llarg d'aquests nou anys ha estat 

treballar per donar resposta a les 

necessitats de lleure de les persones 

amb diversitat funcional, la nostra 

tasca de sensibilització va doncs, en 

aquest mateix sentit. 

A continuació, us oferim un petit tast 

de les activitats que oferim, totes 

 elles pensades per a sensibilitzar 

infants, joves i adults  vers la 

diversitat, les capacitats, les 

necessitats i les vulnerabilitats de 

cadascún de nosaltres, ja que només 

a través de la pròpia experiència i la 

coneixença mútua podrem generar 

l'empatia, la col·laboració i el 

respecte necessari per a aconseguir 

aquesta societat inclusiva que 

perseguim.



(7-10 anys)  

Mitjançant el Joc del Robot, 

coneixerem les diferents formes de 

comunicació que poden haver-hi 

entre les persones.. (llenguatge oral, 

pictogràfic, llengua de signes, ...)

JOIN  OUR  CLUB

HOME  ADDRESS

SPOUSE 'S  NAME

(4-7 anys) 

A partir del conte d'El Blau i el Groc, 

coneixerem  diferents capacitats de 

cadascú ii identificarem les conductes 

discriminatòries. 

(5-12 anys) 

A través d'una activitat cootidiana com 

per ser l'esmorzar, vivenciarem les 

dificultats amb les que es troben les 

persones amb ceguesa o discapacitat 

visual. Al mateix temps, prendrem 

consciència de l'agudesa de la resta de 

sentits. 

(a partir de 8 anys)  

El Goallball és l'unic esport paralímpic 

específicament creat per a persones 

invidents o amb deficiència visual. 

Explicarem la normativa, hi juagrem i 

després reflexionarem plegades sobre 

l'experiència.

(a partir de 8 anys)  

A partir d'una història, dinàmiques i jocs, 

viurem el fet de no poder expresar-nos 

amb el llenguatge oral, buscarem altres 

maneres de comunicar-nos i veurem la 

importància que té la comunicació entre 

les persones i les altrenatives disponibles. 

(Llengua de signes, llenguatge 

pictogràfic)

(a partir de 10 anys)  

Experimetarem en primera persona el 

fet de portar i ser portat en una cadira 

de rodes. Experimetarem les 

dificultats i problemàtiques amb les 

que poden trobar-se les persones amb 

mobilitat reduïda.

(per a totes les edats) 

Vivenciarem una activitats tant 

cootidiana com cantar, des d'altres 

perspectives. Farem ús dels diferents 

Sistemes de Comunicació Alternativa i 

Augmentativa per tal que totes puguem 

participar.

(per a totes les edats) 

A partir de la visualització de diversos 

materials audiovisuals, coneixerem 

diferents experiències que ens 

aproparàn a la realitat de les persones 

amb diversitat funcional.(de 3 a 12 anys) 

Mitjançant diferents petits jocs, 

dinàmiques i tallers, vivenciarem com 

és jugar des d'una cadira de rodes, o 

sense veure-hi, o amb diverses 

dificutats. Ho passarem bé jugant 

totes juntes i acabarem descobrint 

que si hi pensem una mica, tothom té 

cabuda en tots els jocs.

M'ENTENS?

GOALBALL

EL ROBOT

EL BLAU I EL GROC

BATERIA DE JOCS

CINEFÒRUM

ESMORZAR A CEGUES

TOTES CANTEM!

ANEM A FER UNA 

VOLTA?

MÉS PROPOSTES A:

www.associacioratge.com


