
MANIFEST DEL CONSELL DE L’ESCOLTA

Som nois i noies de grups de mediació dels nostres centres i associació i representem també les 
persones amb discapacitat perquè siguin integrades a la societat, perquè tots hi sumem. Tenim en
comú que formem part dels Clubs de l’Escolta i volem representar a tots els nois i noies que no se 
senten escoltats i escoltades.

A través dels nostres lemes, volem i reivindiquem que:

Parlem, escoltem, reflexionem i millorem. Creiem que és important saber escoltar bé, però no només 
escoltar. També és important reflexionar i actuar. De vegades no s’escolta prou un nen o una nena, 
adolescent o jove, només pel fet que som “petits” o “petites”. I els nostres problemes són igual 
d’importants que altres problemes. Per exemple, en algun dels nostres centres també hi ha hagut 
problemes de ciberbullying i ho hem solucionat parlant, escoltant i millorant. Ens agradaria que els 
nens i les nenes per si sols s’adonessin de les coses que estan malament.

Què hi haurà darrere d’aquesta etiqueta? Trenquem motlles, trenquem estereotips. Als centres,
creiem que els problemes més importants que hi ha són els prejudicis entre l’alumnat, entre les
famílies i l’alumnat, entre l’alumnat i les famílies, entre el professorat i l’alumnat... Com podem
solucionar-ho? Proposem que hi hagi una hora a la setmana en què no s’avanci matèria i es doni
temps per parlar entre alumnes i persones que vinguin de diferents realitats. Quan pot ser aquesta
hora setmanal? En algunes comunitats no hi ha tutoria a Primària, i aquesta podria ser una bona raó
per posar-la, perquè si t’eduquen des de petit i petita després pots corregir aquests estereotips.
També podrien ser assemblees als matins o dedicar aquesta hora a jocs o dinàmiques que facilitin el
coneixement de la diversitat, o a xerrades amb fundacions que treballin amb persones que tinguin
diferents realitats o qualitats.

Així reivindiquem que l’educació no és només saber: és convivència, igualtat i diversitat. L’educació
ets tu. Les persones amb discapacitat volem ser integrades a la societat, perquè considerem que hi
ha rebuig, discriminació i carreguem etiquetes al llarg de les nostres vides. Per això, proposem
xerrades en escoles i instituts: per reclamar els nostres drets i sensibilitzar les persones.

En conclusió, creiem que és important conèixer i valorar la diversitat, perquè això ens fa grans. A més,
pensem que seria de gran ajuda comptar amb més docents o personal tècnic d’inclusió social i tenir
més xerrades en valors sobre la diversitat. Reflexionem-hi. Tots i totes som tu.

Ara us toca a vosaltres!

Som alguna cosa més del que veus

Nicky, Sergio, Ariadna, Violeta, Belén, Carlos, Isabel, Pablo, Emma, Iván

En representació de l’Institut Escola Jacint Verdaguer de Barcelona, l’Associació AVAIN de Sevilla i el
Col·legi Santo Domingo de Guzmán de Palència.


