
Què sabem sobre la 
discapacitat?



Les persones amb discapacitat
Fixeu-vos en les següents
imatges. 
Què observeu?



Què és la DISCAPACITAT?

DIS- CAPACITAT
• DIS Vol dir que hi ha una dificultat

• CAPACITAT Es refereix a tot allò que 
la persona és capaç de fer



Tipus de discapacitat

Quan una persona no sent 
bé o no sent res diem que 

és una persona amb
discapacitat auditiva

• Poden utilitzar audiòfons perquè els ajudi a 
sentir.

• Per comunicar-se utilitzen la llengua de 
signes



Quan una persona veu poc o no 
veu gens diem que és una persona 

amb discapacitat visual

Tipus de discapacitat

• Per moure’s poden utilitzar un bastó o un gos guia
• Per llegir utilitzen el llenguatge Braille



Quan una persona li costa o no pot
caminar i moure’s diem que és una 

persona amb discapacitat física 

Tipus de discapacitat

• Per desplaçar-se poden utilitzar cadires de rodes, caminadors, 
crosses i altres suports



Quan una persona té una 
funció intel.lectual

significativament inferior a la 
mitjana, diem que és una 
persona amb discapacitat

intel.lectual.

Tipus de discapacitat



La discapacitat intel·lectual

SABEU QUI SÓC?

• El meu nom és SANTI

• Sóc una persona amb discapacitat intel·lectual



Tipus de discapacitat intel.lectual

Us presento altres persones amb
discapacitat intel.lectual com jo.

Ella és una persona amb
paràlisis cerebral

Ella és una persona amb
síndrome de Dawn

Ell és una persona amb
Síndrome X-fràgil

Ell és una persona amb
Síndrome de Prader Willi



Dificultats
Hi ha alguna cosa que us costi 
fer?
Quines són aquestes coses?

Sabeu què ens costa fer a les 
persones amb discapacitat 

intel.lectual?

A vegades em costa més temps aprendre les coses 

Quan estic fent alguna activitat o m’expliquen
alguna cosa em distrec amb facilitat.

No totes les persones amb discapacitat intel·lectual som iguals. No sempre ens costen
les mateixes coses ni de la mateixa manera.

A vegades no em se expressar bé

Em costa pronunciar bé algunes paraules

Em costa concentrar

Em costa entendre el que em diuen

Necessito que em parlin a poc a poc



Quines coses podem fer?

Encara que tinguem dificultats 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual podem fer moltes 

coses

Podem fer esport

Podem treballar

Podem fer teatre i ballar



Quines coses podem fer?

Podem viure sols

Podem tenir parella

I moltes coses més!

A vegades necessitem suport...
Com tothom



Conceptes negatius de la discapacitat 
intel·lectual

A vegades les persones es 
refereixen a la discapacitat amb 

paraules negatives com 
aquestes. Son paraules que ens 

fan mal i ens posen tristes

Tontos

Subnormals
Imbècils

Retrassats mentals

Mongòlics

Bojos

Inútils

Dèbils

• Penseu que són paraules 
agradables?

• Les dieu alguna vegade als vostres 
companys o companyes?

• A què us referiu quan les dieu?
• Com us sentiu quan us les diuen a 

vosaltres?



Conclusions

• La discapacitat intel·lectual no és una malaltia
• Les persones amb discapacitat intel·lectual tenim drets i deures com qualsevol 

persona
• Les persones amb discapacitat intel·lectual som tan diverses i diferents entre 

nosaltres com tothom
• Cal millorar la visió que la societat té de la discapacitat per aconseguir una 

integració a la societat (escoles, món laboral, espais i activitats d’oci, etc)

No ens ha d’espantar parlar de la discapacitat 
intel·lectual només cal fer-ho amb respecte  
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