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ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC 

PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA 
DELS USUARIS I USUÀRIES AMB DISCAPACITAT A LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE BARCELONA 
 

 

 
Introducció 

 
 
El programa “per un esport sense barreres”, té com a objectiu general promoure la pràctica 
d’activitats esportives i contribuir a través l’esport en la construcció i cohesió socials de la ciutat. 

Es planteja l’objectiu de fomentar un esport sense límits i sense barreres, és a dir, un esport més 
inclusiu. 
 
És en aquest context on s’inscriu el servei d’assessorament pedagògic per a la inclusió 

esportiva, que aposta clarament per una societat democràtica en defensa de la justícia social i la 
igualtat d’oportunitats de tots i totes els ciutadans i ciutadanes. El fet de poder gaudir de l’oferta 
esportiva municipal, independentment de les característiques individuals, vol dir moltes coses 
més. Compartir les activitats motrius amb la resta d’usuaris i usuàries en l’ambient natural de la 

instal·lació, acostar a tothom l’esport com a us positiu, saludable i creatiu del temps de lleure, 
són elements que poden afavorir el desenvolupament de la comunitat i, per tant, afavoreixen la 
cohesió social. 
 

Però per poder oferir una resposta de qualitat, a banda de la formació dels educadors i tècnics 
esportius, és necessari que aquests tinguin la possibilitat de rebre assessorament per tal de 
poder obtenir recursos pedagògics per a  resoldre aquells casos que presenten més dificultat o 
que, per les seves característiques, mereixen una atenció més especialitzada. 

 
 
A continuació es presenten els objectius , la dinàmica de procediment i l’equip de treball. 
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Objectiu 

 
Proporcionar assessorament pedagògic a les instal·lacions esportives municipals de Barcelona 
respecte a la inclusió dels usuaris i usuàries amb discapacitat en la seva oferta d’activitats 

físiques: 
 
- donant resposta a les demandes de cada educador o tècnic que les sol·liciti: 

- col·laborant en l’avaluació i diagnòstic cas a cas. 

- adequant la programació a les necessitats que presenti l’usuari o usuària amb 
discapacitat tant en grup específic com en situació d’inclusió. 

- col·laborant en el disseny d’estratègies inclusives per facilitar la participació activa i 
efectiva en les sessions ordinàries mitjançant estratègies inclusives. 

 
 

Procediment 

 
1. Recepció de la demanda a l’IBE de l’Ajuntament de Barcelona:  

- Promoció esportiva, a l’atenció de Carles Vallès: isanchez@bcn.cat, 93 4023061 
-Especificar: dades de la instal·lació, persona de contacte, motiu de la demanda i      
observacions. 

 

2. Desplaçament a la instal·lació per part de la coordinadora del programa i avaluació de la 
demanda: 

- entrevista protocol·litzada amb l’educador o tècnic esportiu. 
- recollida de les dades. 

 
3. Anàlisi del cas per part de la coordinadora del programa, elaboració d’un informe i derivació 

a un especialista adequat a la demanda. 
 

4. Estudi del cas per part de l’especialista i primer disseny de l’assessorament. 
 
5. Desplaçament de l’especialista a la instal·lació i anàlisi del cas de manera presencial 

conjuntament amb l’educador o tècnic (2 hores). 

 
6. Elaboració d’un informe del cas. 
 
7. Seguiment mitjançant correu-e amb l’educador o tècnic. 

 
8. En cas que el cas fos molt complexa, es faria una segona visita de seguiment 

mailto:isanchez@bcn.cat
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L’equip de treball 

 
Coordinació: Merche Ríos (AECV i Universitat de Barcelona) 
 
Assessors i assessores principals: 

 
Per a persones amb discapacitat visual: 

Antonio Blanco i David Huguet 
Professors d’Educació Física 

Centre de Recursos Educatius per a persones amb discapacitat visual 
ONCE 

Per a persones amb discapacitat intel·lectual: 

Tate Bonany 
Mestra d’Educació Especial i Educació Física 

Logopeda 
Directora Associació “JOCVIU” 

Per a persones amb Paràlisi cerebral: 

 Àngels Solà 
Directora Tècnica de la FECPC 

Per a persones amb discapacitat motriu i assessorament mèdic en general: 

Dr. Oriol Martínez 

Metge 
Professor de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
Universitat Ramon Llull 

Per a persones amb discapacitat auditiva: 

Jaume Miró 

Professor de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
Universitat Ramon Llull 

Per a persones amb discapacitat motriu: 

 Carles Yepes 
 Mestre d’Educació Física 
 Fundació Institut Guttman 

Estratègies inclusives, programació i disseny d’activitats: 

Merche Ríos 
Professora de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona 
Directora de Formació i Investigació en activitat física adaptada de l’AECV 

 

A aquest equip es sumaran, en funció de la necessitat detectada, altres especialistes vinculats a 
les Federacions Catalanes  d’Esport Adaptat o a Universitats. 


