NOTA DE PREMSA

L’Institut Guttmann celebra unes jornades amb
escoles per al foment de l’educació física
inclusiva
• L’Institut Guttmann celebra els dies 18 i 19 d’abril la XV edició de
les jornades d’educació física inclusiva Mou-te i... veuràs!
• Més de 3.500 infants han participat ja en aquestes jornades que
promouen les activitats físiques i de lleure per a tots,
independentment de les capacitats de cada nen o nena.
• Estudiants i futurs mestres de la Universitat Ramón Llull treballen
en col·labració amb l’Institut Guttmann en aquesta iniciativa.
Basades en l’ensenyament-aprenentatge cooperatiu, i tenint en compte que l’educació
física té un paper socialitzador fonamental com a espai d’acollida i d’igualtat
d’oportunitats, les Jornades “Mou-te i...veuràs!” inclouen a diferents escoles de nens
que estiguin realitzant tractament a l'Institut Guttmann, i es treballen dins del programa
de rehabilitació infantil amb l’objectiu que el nen o nena amb discapacitat pugui
participar en sessions d'educació física en el seu entorn immediat.
Les activitats estan dirigides per experts en treball cooperatiu i persones amb
discapacitat, encarregades de promoure l'esforç col·lectiu per a que cap infant quedi
exclòs de qualsevol activitat en el seu entorn immediat mitjançant camins de
coneixement, ensenyament, aprenentatge i assessorament. Enguany el fil conductor
serà “Jocs i danses d’Àfrica” a través d’un disseny d’activitats per compartir i aprendre
junts.
El Mou-te i...veuràs! és de gran interès per a tots aquells que formen part de la
comunitat educativa, i per això es realitza en col·laboració amb la Universitat Ramón
Llull, de manera que els seus estudiants i futurs mestres d’educació física participen
activament en la organització de l’activitat, incorporant ja des del seu procès de
formació, la sensibilitat i coneixement que es requereix per a la inclusió dels infants
amb discapacitat física.
Amb aquesta edició es compleixen ja 15 anys de celebració d’aquesta jornada a
l’Institut Guttmann, per la qual han passat ja més de 60 escoles i de 3.500 alumnes
participants. A l’Institut Guttmann l'àmbit de l'educació física i l'esport ha tingut durant
els seus més de 52 anys d’història un paper molt rellevant, amb l'objectiu sempre
d’afavorir la participació de les persones amb discapacitat en els camps de l'educació i
l'activitat física i dins del seu entorn immediat. Per a això, cal dotar dels recursos
necessaris per aconseguir que aquesta inclusió es realitzi de manera satisfactòria,
millorant les seves capacitats funcionals i les seves habilitats motrius, afavorint que

1

trobin el gust per la pràctica física.
L’activitat “Mou-te i... veuràs!” forma part de la promoció de l’activitat social de l’Institut
Guttmann que no només té com a missió oferir a les persones amb discapacitat la
millor atenció mèdico-quirúrgica i neurorehabilitadora possible, sinó tan important o
més, vetllar per construir i impulsar una societat inclusiva, igualitària i equitativa pel
que fa a les oportunitats i drets socials de tots.

Per a més informació:
Elisabet González · Natalia Jurado
Institut Guttmann – Comunicació i RSC
Tel. 93 497 77 00 Ext. 2280
rrpp@guttmann.com
www.guttmann.com

2

