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1. Què és ECOM? 

 

ECOM és una entitat fundada el 1971 i que actualment compta amb més de 180 

associacions de persones amb discapacitat física federades a tot l’Estat Espanyol.  

La missió d’ECOM és promoure una major inclusió i qualitat de vida per a les persones 

amb discapacitat física, impulsar la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, 

fomentar l’exercici dels propis drets, i treballar per una major cobertura i qualitat dels 

serveis i prestacions del col·lectiu. Per un altre costat, ECOM representa i defensa els 

interessos de les entitats membres i de les persones amb discapacitat física davant de 

l’administració pública, com també, es coordinen les actuacions de les entitats 

membres per a que tinguin un major impacte i efectivitat.  

Per assolir aquests objectius, ECOM treballa les següents àrees d’actuació: 

- Accessibilitat 

- Educació 

- Salut 

- Laboral 

- Sensibilització 

- Vida independent 

Pel que fa a l’àrea educativa, que és la que ens concerneix més, ECOM advoca per la 

inclusió escolar dels alumnes amb discapacitat física en el sistema d’ensenyament 

ordinari i encamina les seves actuacions a l’impuls d’un procés de transformació que 

afavoreixi que els centres educatius es desenvolupin en resposta a la diversitat dels 

alumnes que hi tenen escolaritzats, identificant i eliminant les barreres que aquest 

entorn posa a l’aprenentatge, socialització i participació de les persones amb 

discapacitat.  

Les àrees d’Educació i Sensibilització d’ECOM duen a terme des de fa anys una tasca 

d’estreta col·laboració amb els centres educatius per tal de potenciar i normalitzar la 

inclusió escolar de les persones amb discapacitat física. Així mateix, s’ofereix també 

assessorament i recolzament a aquells pares que vulguin optar, o hagin optat, per 

l’escolarització dels seus fills amb discapacitat física en el sistema d’ensenyament 

ordinari. 

Entre les funcions de l’àrea d’Educació estan les següents funcions: 

- Gestionar el Servei de Monitors per a la Inclusió Escolar.  



   
- Fer el seguiment de les normatives en matèria d’educació, del seu compliment i 

fer propostes de millora; especialment de la Llei d’Educació de Catalunya i el 

Pla d’Acció “aprendre junts, per viure junts”.  

- Assessorar a pares i mares en aquells casos on hi ha dificultats per la inclusió 

escolar.  

- Fer accions per garantir que s’avança en la inclusió escolar de qualitat de 

l’alumnat amb discapacitat física.  

- Participar activament en la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a 

Catalunya.  

 

  



   
2. Per què un projecte de suport a famílies i infants i joves amb discapacitat 

física? 

 

Històricament l’atenció a les persones amb discapacitat física, que necessiten un 

suport per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (AVD), ha recaigut i 

segueix recaient, principalment, en les famílies. 

Avui en dia, ja ningú discuteix la necessitat de la família i/o cuidador principal en tenir 

un espai de formació, informació, de trobada i de respir, ja que s’està legislant en 

aquest sentit. Malgrat estem a l’era de la informació i comunicació, les persones amb 

discapacitat i les seves famílies segueixen manifestant dificultats per satisfer aquesta 

necessitat reconeguda.  

 

La realitat quotidiana ens demostra que és bàsic i necessari aprofundir en la formació i 

informació, dirigida tant a la persona amb discapacitat, com a la família i/o cuidador 

principal, per ser l’entorn més immediat de la persona.   

 

Ha augmentat l’esperança de vida, la incorporació de la dona en el món laboral i els 

canvis de rols i estructures familiars tradicionals. Creiem que el nou repte a plantejar-

se és millorar la qualitat dels suports i que aquests garanteixin la millora de la qualitat 

de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies.  

 

Som conscients que una bona atenció a les famílies és fonamental per la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat física. La família és part de la solució i no part 

del problema, ja que molt sovint són els únics recursos i suports amb els que compta 

la persona amb discapacitat. Una atenció adequada a la família, suposa un factor de 

prevenció de futurs problemes i d’un deteriorament de la qualitat de vida de la persona 

amb discapacitat. I això és especialment important o significatiu quan parlem de nens i 

joves amb discapacitat.  

Aquesta idea està relacionada amb el concepte de salut que defensa la OMS, basat en 

un model Bio-Psico-Social de salut, en el qual es dóna tanta importància als aspectes 

biològics o físics, com als psicològics i els socials o de l’entorn. 

 

Cal no oblidar que la família i/o el cuidador/a principal molt sovint està 

sobrecarregat/da i amb un alt desgast i nivell d’estrés. No s’ha d’oblidar tampoc el 



   
carácter de cronicitat de la discapacitat que suposa que l’atenció sigui constant i 

duradera.  

 

En aquest context i amb la voluntat de seguir treballant per la millora de la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat física i per extensió la de la seva família, 

plantegem un projecte amb un nou enfocament en la cura de la família. 

 

ECOM creu que la família requereix una atenció en la seva tasca de cura però que 

aquesta intervenció, suport i assessorament ha de ser des d’una visió de família com 

agent actiu amb capacitats, aptituds i actituds que li permetran gestionar qualsevol 

situació d’estrés, cansament…  

 

A part de la informació, formació, assessorament, considerem que s’ha de col·laborar 

amb les famílies en el seu procés d’empoderament, a fer-se més independents dels 

recursos existents i potenciar la seva relació amb l’entorn, amb altres persones, 

aprofitant els beneficis del suport o ajuda mútua resultants del intercanvi amb altres 

persones en situació similar. 

 

Amb la família és important treballar la relació vers la persona amb discapacitat per 

afavorir l’autonomia personal i el projecte de vida de la pròpia persona amb 

discapacitat i el projecte de vida personal de la família. La importància rau, sobretot, 

perquè aquestes famílies a les quals ens volem adreçar tenen en el seu sí infants i 

adolescents que poden assentar una bona base per a ser futurs adults i adultes 

independents i empoderats i empoderades.  

 

En aquest projecte, també, creiem interessant  endinsar-nos en el suport entre iguals 

entre adolescents i joves amb discapacitat, la qual cosa és enriquidora i afavoreix que 

es creïn xarxes que poden traspassar els propis grups formals, potenciant una visió i 

una actitud més positiva davant la vida.  

Com ja s’ha dit, els conceptes bàsics com autonomia personal, empoderament, vida 

independent són especialment rellevants quan parlem de nens i joves amb 

discapacitat física i les seves famílies. En aquest sentit, la Federació ECOM gestiona 

un Servei de Monitors per a la Inclusió Escolar (SMIE) que consisteix en facilitar un 

monitor de suport per afavorir la inclusió d’alumnes amb discapacitat física i problemes 

de mobilitat reduïda en activitats d’excursions i colònies escolars en centres educatius 



   
ordinaris. Això ens permet tenir una visió i contacte amb els alumnes amb discapacitat 

física i poder analitzar les dificultats i l’evolució de la inclusió escolar. En 

conseqüència, fa anys estem observant que, sovint, les famílies d’alumnes amb 

discapacitats escolaritzats en centres educatius ordinaris es senten sols. A més, no 

podem oblidar que el model social de la discapacitat i el paradigma de l’autonomia i la 

vida independent habitualment requereix tot un treball amb les famílies i amb les 

pròpies persones amb discapacitat. 

 

3. Objectius 

 

1. Oferir informació, formació, orientació i assessorament a les famílies de nens, 

adolescents i joves amb discapacitat física. 

2. Crear espais on les famílies puguin trobar el suport entre iguals amb altres 

persones que es troben en situacions similars a la seva. 

3. Fomentar el suport entre iguals entre adolescents i joves amb discapacitat física. 

 

 

4. Proposta concreta 

Pretenem crear un espai de pares i mares d’alumnes amb discapacitat física on 

aquests puguin compartir la seva vivència i trobar informació i formació que els pugui 

ser d’utilitat.  

Per altra banda, volem aprofitar aquests espais per recollir la seva experiència pel que 

fa a la inclusió escolar, amb la qual poder planificar alguns materials que puguin ser 

d’utilitat per altres famílies. 

Els grups s’estructuraran en 3 sessions de 2 hores cadascuna, les quals es duran a 

terme els dimecres, de 17h. a 19h. Ens plantegem fer 3 sessions per grup entre maig i 

juny i 3 sessions més, amb grups nous, entre setembre i novembre. El lloc on es 

desenvoluparà l’activitat és l’escola Calderón, ubicada al C/Nil, 27-29. Les parades 

de metro properes són Virrei Amat (L5) i Llucmajor (L4), també hi ha parades de busos 

a prop (122, 32, 47, 50, 51, 82, 34, 132, H6, V27...). Comptarem amb un servei de 



   
ludoteca per facilitar la participació de les famílies que tinguin infants a càrrec les 

tardes en les quals es facin els grups.  

Tant la participació en aquests grups com el servei de ludoteca són completament 

gratuïts, però és imprescindible inscriure’s enviant un correu electrònic a l’adreça 

monitors@ecom.cat. En cas de necessitar fer ús del servei de ludoteca us preguem 

que ens indiqueu l’edat del/s infant/s pels quals ho sol·liciteu, per tal d’organitzar bé 

el servei. 

Per tal que en aquests grups es generi una dinàmica i clima que fomenti la participació 

i el suport entre iguals, creiem que el més adequat és que els grups estiguin formats 

per un mínim de 4 persones i un màxim de 20. 

Grups de famílies: 

 1 grup de pares i mares de P4 i P5. 

 1 grup de pares i mares de 1r a 5è de primària. 

 1 grup de pares i mares 6è de primària i ESO.  

A continuació plantegem l’organització dels 3 grups: 

1r grup: pares i mares de P4 i P5 

Aspectes a plantejar a les 
sessions 

• Evolució del concepte de discapacitat. 

• Algunes idees sobre l’escola inclusiva.  

• Iniciar-se en l’escola.  

• Eines i instruments que faciliten la inclusió escolar. 

• Aspectes que fomenten l’autonomia del vostre fill/a. 

• Habilitats per afrontar i resoldre conflictes. 

 

Organització de les sessions 

1r  grup 

4 de maig 

2n grup 

21 de setembre 

11 de maig 28 de setembre 

18 de maig 5 d’octubre 
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2n grup: pares i mares de 1r a 5è de primària 

3r grup: pares i mares de 6è de primària i ESO 

Aspectes a plantejar a les 
sessions 

• Com valoreu el pas o experiència del teu fill/a a 

l’escola ordinària?  

• Reflexionar sobre 3 aspectes positius i 3 aspectes a 

millorar del seu pas per escola ordinària? 

• Aspectes positius i/o facilitadors del seu procés 

d’inclusió escolar?  

• Com us sentiu enfront l’autonomia i independència 

del vostre fill/a? 

• Quins recursos penseu que us faltarien com a pares 

per poder acompanyar al vostre fill/a en aquest 

procés? Des d’ECOM us podem acompanyar a nivell 

grupal o a nivell individual. 

Índex de continguts per la 
formació 

• Evolució del concepte de discapacitat. 

• Aspectes de l’autonomia personal i fomentar la vida 

independent. 

• Habilitats per afrontar i resoldre conflictes. 

• Eines per tenir cura d’un mateix. 

• Recursos i serveis per persones amb discapacitat. 

 

 

Organització de les sessions 

Pares i mares de 1r 

a 5è de primària 

 

1r grup 

25 de maig 

2n grup 

19 d’octubre 

1 de juny 26 d’octubre 

8 de juny 2 de novembre 

Pares i mares de 6è 
de primària i ESO 

1r grup 

15 de juny 

2n grup 

9 de novembre 

22 de juny 16 de novembre 

29 de juny 23 de novembre 

 

  

  



   
Pel que fa als grups de joves i adolescents amb discapacitat física, volem crear un 

espai on reflexionar conjuntament sobre temes que són del seu interès. Igual que amb 

les famílies, voldríem aprofitar aquests espais per recollir la seva experiència pel que 

fa a la inclusió escolar, amb la qual poder planificar alguns materials que puguin ser 

d’utilitat per altres alumnes. 

Plantegem fer 2 grups al juliol i 2 grups més entre els mesos d’octubre i novembre. Els 

grups assistiran a tres sessions, que es duran a terme els dimarts de 17h. a 19h. 

Organització dels grups d’adolescents i joves 

1 grup de nois i noies amb 
discapacitat física de 12 a 

16 anys. 
1r grup 

5 de juliol 

2n grup 

4 d’octubre 

12 de juliol 11 d’octubre 

19 de juliol 18 d’octubre 

1 grup de nois i noies amb 
discapacitat física de 16 a 

19 anys. 
1r grup 

6 de juliol 

2n grup 

8 de novembre 

13 de juliol 15 de novembre 

20 de juliol 22 de novembre 

 

 

 


