RECURSOS PER PENJAR A LA WEB
Pensem que és necessari sensibilitzar i fer visible a tota la comunitat educativa
(claustre, monitors, conserges, famílies, alumnes,...) les diferents discapacitats que
pateixen alguns dels alumnes de la nostra escola.
Per això, proporcionem recursos per tal d’informar i afavorir la reflexió sobre la
discapacitat i possibles maneres d’actuar envers aquesta.
Us deixem un vídeo de Silvana Corso per a que es valori i reconegui la diversitat
humana, així com acceptar i lidiar amb les seves pròpies limitacions.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=736254206576502&id=6340958267923
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BIBLIOTECA DE LA DIVERSITAT
Amb aquesta biblioteca ens agradaria arribar a famílies, alumnes, ... per sensibilitzar i
provocar una reflexió sobre la presència d’alumnes amb NEE.

Tots i cadascun de nosaltres som diferents i alhora som iguals.

INFANTIL:

EL PEIX IRISAT
MARCUS PFISTER , 2013

Nº de páginas: 32 págs.
Editorial: BEASCOA
ISBN: 9788448821920
El peix Irisat, gràcies a les seves escates de mil colors, és l’animal més bonic de l’oceà.
Tot i això, es troba sol. Per què els altres peixos no volen jugar amb ell? Un llibre amb
il·lustracions meravelloses que ens ensenya la importància de saber compartir.

PRIMÀRIA
INICIAL
MIMI I LA GIRAFA BLAVA
CECILE DE VISSCHER, MARIA ELLA CARRERA
Editorial: Salvatella
ISBN 978-84-84124696

Mimi, una petita girafa acaba de tenir un germanet, MOLT petit de color BLAU. La Mimi
ha de fer front a la burla dels seus amics i a la desil.lusió de tenir un germanet diferent
que no pot córrer, ni banyar-se al riu… Mimi amb l’ajuda dels seus pares, anirà
descobrint la visió positiva de la discapacitat que la farà gaudir d’altres jocs i vivències
molt enriquidores.

MITJÀ
SUPERHÉROES
ROBERTO ALIAGA 2011
Editorial: Anaya
ISBN | 978-84-678-1363-0

"Desde hace varios meses voy a una escuela de superhéroes. Allí todos tenemos
superpoderes, y la señorita Merche nos enseña a utilizarlos". Así empieza este
sorprendente álbum en el que conoceremos a Susi, capaz de lanzar patadas a
distancia; Andrea, que puede viajar sin moverse de su silla; Johnny, con visión nocturna;
o Darius, capaz de parar el tiempo.

SUPERIOR
ELS PATINS DEL SEBASTIÀ
JOAN DE DEU PRATS , 2003
Nº de páginas: 40 págs.
Editorial: S.A. EDITORIAL LA GALERA
ISBN: 9788424634223

En Sebastià parlava poc. Encara que tenia moltes coses a dir. Però el Sebastià era un
nen tímid. Molt tímid. Si es trobava un veí a l´ascensor i li deia:-Caram, Sebastià, si que
t´has estirat aquest any! Baixava la mirada enrojolat i contestava fent que sí amb el cap.
Però en realitat, es moria de ganes de dir que voldria ser molt alt per fer pessigolles als

peus dels qui prenen la fresca als balcons.

PARES
EL RASTRO BRILLANTES DEL CARACOL
GEMMA LIENAS, 2014
Nº de páginas: 352 págs.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: PLANETA
ISBN: 9788408131991

Un inquietante thriller sobre el ciberbullying.
Sam tiene 16 años y síndrome de Asperger, una forma ligera de autismo. Es un crac de
los ordenadores, pero tiene pocos amigos y le cuesta interactuar con los demás en la
vida cotidiana. Un día conoce a Martina y su mundo cambia. Le gusta mucho pero no
sabe cómo acercarse a ella, y al poco tiempo descubre que un acosador la está
poniendo en un grave peligro. Sam tendrá que esforzarse mucho para superar sus
limitaciones si quiere ayudarla y desenmascarar al culpable.
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