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Edit orial
At en eu Diver s. BARCELONA

Benvolgudes famílies;
Aquest mes de maig volem compartir algunes novetats que anem tenint sobre la gestió de l'entitat:

Gr àcies a les gest ion s d'u n a m ar e de l'Associació, la Pilar San ch o, l'em pr esa VARADOR 2000 S.A,
h a r ealit zat u n don at iu de 2.000? a l'At en eu Diver s. Aqu est su por t econ òm ic ser vir à per cr ear
u n a n ova pàgin a w eb de l'en t it at , i així poder millorar la comunicació externa de l'associació.
Iniciarem les gestions de millora de la pàgina web en breu, us informarem quan estigui enllestida.

També us avancem que en breu l'Ateneu Divers reempendrà en breu les act ivit at s col·lect ives de
gr an f or m at , degut a la flexibilitat en les mesures de protecció i prevenció de la COVID19. Així que
durant els propers dies rebreu la carta informativa d'aquesta convocatòria. Us preguem que feu el
possible per poder-nos retrobar novament.

Per últim, VOLDRIEM APROFITAR AQUESTA EDITORIAL PER AGRAIR-VOS LA VOSTRA PARTICIPACIÓ
EN LA CAM PANYA SOLIDÀRIA DE SANT JORDI. REALM ENT SOU UNS VERITABLES ESPERITS
ATENEISTES!
Fins aviat!
Lau r a Gon zález.
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Què signif ica l a Lectura Fàcil ?
Maite Ruiz. BARCELONA
Acabem de passar la
festa de Sant Jordi,
dia del llibre, i suposo
que heu sentit parlar
dels llibres en lectura
fàcil.

La Lectura Fàcil és una metodologia que
permet crear i adaptar documents perquè
siguin més fàcils d?entendre.

Us faig una ressenya
del que significa la

Crec, que moltes vegades, als nostres fills
els hi costa aficionar-se a la lectura per
que no comprenen bé el que llegeixen,
aquests llibres permeten seguir millor el
contingut i facilitar la comprensió i son
una bona excusa per facilitar l?accés a la
lectura. No es troben a tot arreu, però si
feu una recerca per internet, trobareu
algunes editorials tant en castellà, com en
català que han publicat llibres amb
aquesta metodologia de lectura fàcil.

Lectura Fàcil.
Els libres de Lectura Fàcil són llibres
elaborats amb especial cura per poder ser
llegits i entesos per totes aquelles
persones que tenen dificultats lectores i
que segueixen les directrius internacionals
de
l?IFLA
(Federació
Internacional
d?Associacions i Institucions Bibliotecàries)
i d?Inclusion Europe quant al llenguatge, el
contingut i la forma.
S?identifiquen amb un logotip LF que
avala que el llibre ha estat revisat per
l?Associació Lectura Fàcil i que segueix les
pautes de l?IFLA i d?Inclusion Europe.

No tan sols afecta el text, sinó que també
afecta les il·lustracions, el disseny i la
maquetació.

Segur que trobareu aquell títol que pot
iniciar a la lectura, amb
lectura fàcil.

La Biblio Digital és la plataforma de préstec

digital de les biblioteques públiques
catalanes.
Hi pots accedir de forma gratuïta amb el teu
carnet de biblioteca.
Ara, la plataforma ha canviat el disseny i la
navegació per fer-la més accessible i
visual.
També ha incorporat més llibres de Lectura
Fàcil. Els pots trobar tots de manera fàcil
en el menú especial dedicat als llibres LF.
Fes click AQUÍ
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Nova llei per reconèixer l'accessibilit at cognit iva
Maite Ruiz. BARCELONA

-

El 31 de març l'Estat espanyol va
aprovar la Llei 6/2022 per regular
l'accessibilitat cognitiva i com s'ha
d'aplicar. Aquesta llei modifica la Llei
General de drets de les persones amb

-

discapacitat i de la seva inclusió social.
Què diu aquesta nova llei?
La Llei 6/2022:
-

-

-

-

-

Defineix l?accessibilitat cognitiva
com un conjunt de normes i
requisits
que
faciliten
la
comprensió i la interacció de les
persones amb discapacitat amb
tots els entorns,serveis, processos
i procediments.
Indica
que
per
garantir
l?accessibilitat cognitiva caldrà fer
servir la lectura fàcil, els
pictogrames
i
els
sistemes
alternatius de comunicació, entre
altres.
Manté la possibilitat d?aplicar
ajustos raonables quan siguin
necessaris en un cas concret, per
garantir el ple gaudi i l?exercici
dels drets de la persona amb
discapacitat
en
igualtat
de
condicions.
Obliga al govern a crear el Centre
Especial
de
l?Accessibilitat
Cognitiva i a aprovar el segon Pla
d?Accessibilitat Universal.

Reconeix el paper fonamental de
l?accessibilitat
cognitiva
dins
l?accessibilitat universal. És a dir,
l?accessibilitat universal inclou, no
només l?accessibilitat física i
comunicativa sinó també la
cognitiva.
Situa en primer lloc les necessitats
del col·lectiu de persones amb
discapacitat cognitiva i amb
dificultats de comprensió.
Consolida un model social real
d?igualtat d?oportunitats i de drets
que inclou a tothom i no deixa a
ningú endarrere.

I a partir d?ara què?
A partir de l?aprovació d?aquesta llei
caldrà desenvolupar-la i fer-la efectiva.
Per això es preveu que l?Estat:
-

-

Aprovi un Reial Decret que
estableixi les mesures i actuacions
concretes per garantir que els
serveis, els entorns, els processos
i
els
procediments
siguin
accessibles a nivell cognitiu.
Creï el Centre Especial de
l?Accessibilitat Cognitiva.
Elabori i aprovi el segon Pla
d?Accessibilitat Universal.

Podeu consultar el text complert de la
Llei 6/2022, de modificació del Text
refós de la Llei General de drets de les
persones amb discapacitat i la seva
inclusió social, fent click AQUÍ

Perquè és tant important aquesta
llei?
És important perquè:
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Ràdio Caliu de l'At eneu Divers , en direct e
Dijous 26 de MAIG a les 18.30h !
Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers , us convida a escoltar un nou programa que farem
en directe el proper dijou s 26 de M AIG a les 18.30h al local i pel canal de
You t u be de l'Ateneu Divers.
Com sempre amb les seccions habituals i la presència en directe, via telefònica, de
Jose Luis Adserías, director d'ImproShow a l'entrevistat del mes.

El vostre suport i difusio ens engresca a fer-ho cada dia millor. No podeu faltar.

Si feu click AQUÍ podreu veure el programa en directe i la resta de progames , i si
feu click sobre l'imatge , podreu veure i escoltar el passat programa del mes de
febrer.
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Tornem als jocs de t aul a
Maite Ruiz. BARCELONA
En relació als jocs, les noves tecnologies
s?estan imposant i de ben segur que
porten molts beneficis, però crec que no
hem d?abandonar aquelles estones amb
família i amb amics que ens han aportat
bons moments de convivència i diversió,
jugant tots junts.
I pensant amb aquests beneficis us faig
una petita relació dels que ens aporten:
-

Permeten treballar l?atenció i la
concentració.
Fomenten la memòria visual i la
velocitat.
Afavoreixen la creativitat.
Potencien la capacitat de deducció,
la lògica i l?enginy.
Permeten treballar la tolerància a la
frustració i la paciència.
Potencien el treball en equip i
afavoreix les habilitats de relació
social.

-

-

Treballen els valors del joc: respectar
les normes, saber guanyar i saber
acceptar una derrota, saber esperar
el torn.
Potencien
el
desenvolupament
psicològic i emocional de les
persones.

Reivindico la importància de jugar a jocs
de taula:
Cartes, parxis , dòmino, l?uno, rummikub,
intelect, monopoli, dames, l?oca, memori ...
i molts més que vosaltres recordareu.
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