Des d'ASSOTEA i EL GLOBO AZUL ens dirigim a vosaltres per
sol·licitar el vostre ajut a nivell divulgatiu. Volem fer participar a
tots el centres educatius de la ciutat per afavorir la consciència i
comprensió de les persones amb Condició d’Espectre Autista i les
seves famílies amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de l'Autisme el 2 d’abril.
Com que coincideix amb les vacances de Setmana Santa,
hauríem de enllestir-ho just abans, el dia 26 de març.
Us adjuntem el cartell i una breu descripció de com l’heu de fer
amb alguns exemples.
Gràcies per tot.

Salut.

Instruccions:
1. Cada alumne, professor, família…hauran de decorar una mascareta
higiènica blava amb motius que fan referència a l’autisme com:

2. Fareu un cartell tipus pancarta de la mida de mig foli amb una frase,
lema, paraula…relativa a la condició autista del tipus:
*Necessito més passos
*Dóna’m més temps
*Si em col·lapso, dóna’m espai
*Respecte
*Comprensió
*Si em veus malament, tracta’m bé
*Jo també necessito amics
*M’agradaria anar a la teva festa
*M’agradaria que em comprenguessis
*Necessito comprensió
*Autisme no és una discapacitat, és una habilitat diferent
*Tolerància, inclusió, respecte
* Estic al teu món encara que el vegi diferent
* No sóc rar, sóc atípic
*Pots ser amable amb mi?
*Explica’m com et sents per a entendre
*Orgullós del meu amic T.E.A.
*L’autisme és altre habilitat
*Cor pur
*Noblesa
*Sinceritat
*No sé com expressar-me
* Comprèn les meves dificultats
*Perquè encaixar quan vas néixer per a destacar?*
*Veig el món de manera diferent
*Parlo amb el cor
*Troba la meva capacitat no la meva dificultat
*És perfecte ser diferent
* Ser diferent no és ser menys
*Autèntic, Únic, Transparent, Innocent/Imaginatiu, Sensible, Meticulós,
Extraordinari

*Amb Univers Totalment Interior Sense Malicia i Extraordinari
*Autisme, l’amor no necessita paraules
*Ser normal és massa avorrit
*Està bé ser diferent
*Siusplau, tingueu paciència
*És més tragèdia la ignorància que l'autisme
*Vulnerable
*…

3. Fes-te una foto amb la mascareta posada i el cartell amb el lema /
paraula i publica-ho a les xarxes socials amb els hashtags
#cea2abrilassotea #tea2abrilelgloboazul
4. Compartiu-lo i aconseguirem que tothom faci la vida més fàcil a les
persones autistes i les seves famílies.
MOLTES GRÀCIES POR LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I FELIÇ DIA DE
L’AUTISME.

