Tema:

L’ESPORT INTEGRAT

12è RECULL DIBUIX REIS-2016

Bases per participar:
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Poden fer-ho: fills, filles, néts i netes dels col·legiats residents del
COAATT
Edat: de 4 a 10 anys (ambdues incloses). Els nens de 0 a 3 anys podran
rebre el regal del rei facilitant, únicament, les seves dades.
Inscripció: Serà el dibuix, junt amb les seves dades, que el nen farà i
s’entregarà al COAATT
Només un dibuix per participant.
Mida: foli DIN A4.
Dibuixos pintats a mà, amb color o blanc i negre.
Data límit d’entrega: 21 de desembre de 2015 al COAATT
Exposició dels dibuixos: A partir del 2 de gener de 2016
Tots els participants que vingueu, personalment, a la diada de Reis rebreu
un obsequi que us entregarà el vostre Rei Mag.
Els dibuixos passaran a ser propietat de la Fundació per poder-los utilitzar
en properes activitats.

3 Important, darrera del dibuix fer constar les següents
dades:
• Nom i cognom del/la participant:
•
•
•
•
•

Data naixement:
Adreça:
C P i població:
Telèfon de contacte:
Nom i cognoms pare, mare, avi, avia col·legiat/da:

•

Núm. col·legiat/da:

* Es constituirà un jurat per tal de seleccionar el/s dibuix/os finalistes.

El Rei Mag
espera el
teu dibuix

S’entén per esport integrat, aquell esport on hi participen
conjuntament persones amb discapacitat i persones sense
discapacitat. És una activitat de caràcter social i esportiu, que té com
objectiu la integració de les activitats esportives adaptades amb les
activitats esportives ordinàries, entre persones amb habilitats i
capacitats diverses.
Representa el desenvolupament d’un model esportiu dirigit cap a la
integració entre persones amb discapacitat i sense discapacitat, on
tothom, n’és protagonista. Es a dir, un model de promocionar l’esport
com a factor d’integració social.
Aquest model pot iniciar-se o es pot veure reflectit en la forma de
relacionar-se entre els més petits en els jocs al pati de l’escola, on es
pot fer realitat, ja des de un bon inici, un veritable model d’integració
social.
Ara tens l’oportunitat de participar i manifestar amb el teu dibuix la
teva idea sobre el tema proposat. Animat a participar i expressa
lliurament la teva idea.
No doblar el full
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