DOSSIER INFORMATIU DEL PROJECTE

El projecte #Desetiquétame va ser fundat per el
Marc Póo, un jove emprenedor de Barcelona
amb l'objectiu de DESETIQUETAR.

Qui hi ha al darrere
del projecte
#Desetiquétame?

El Marc va ser diagnosticat amb TDAH i
Dislèxia. Gràcies a la seva experiència
personal, desenvolupa diferents vies de projecte
per ajudar a la comunitat educativa a co-crear
una educació més inclusiva.
El que defineix el projecte #Desetiquétame és la
passió i el compromís per crear un sistema
educatiu que abraci la diversitat.

PER QUÈ HO FEM?
La nostra principal preocupació és impulsar un
canvi social en el qual els joves siguin els
protagonistes. Volem co-crear un escenari on
les diferències siguin acceptades i valorades en
comptes de castigades.
L’objectiu de #Desetiquétame és donar veu a
persones

no

només

amb

diferències

d’aprenentatge, sinò també a aquelles amb
diversitat cultural, de gènere, i d’orientació i
identitat sexual. El principal propòsit és treballar
aquestes diferències a les aules amb l’objectiu
de fomentar la creació d'una societat més
comprensiva i habitable.

LÍNIES D'ACCIÓ
El nostre projecte se centra en tres línies d'acció
que tenen com a objectiu promoure la inclusió
social entre els joves a diferents nivells.
Conferències

#Desetiquétame.

Oferim

xerrades sobre la realitat de viure amb
diferències cognitives per a alumnes, pares, i
professionals del món de l'educació. També
tractem temes de rellevant importància
com el bullying, les diversitats culturals, de
gènere, etc.
Curtmetratges d'impacte. Ens associem
amb Ajuntaments per a produir i difondre
peces audiovisuals que exposin diferents
experiències de persones que conviuen amb
diversos tipus de diferències.
Jornades

d'impacte

#Desetiquétame.

L'objectiu és crear un espai on es representin
les diferentes diversitats (gènere, orientació
i identitat sexual, cognitives i culturals) i
es pugui treballar la cooperació i l'acceptació
amb els mes joves.

C O N F E R È N C I E S
# D E S E T I Q U É T A M E

La conferencia #Desetiquétame té com a objectiu treballar les diferències d'aprenentatge a través de
la història de superació d'en Marc Póo, estudiant universitari i emprenedor social que conviu amb
dues diferències d'aprenentatge: TDAH i Dislèxia.
En les seves xerrades, en Marc subratlla als joves la importància d'entendre millor les seves
diferències i a acceptar-les per a poder aconseguir tots els objectius que es puguin proposar en la seva
vida. A més, treballa amb els joves la gestió emocional i l'empatia a les aules.
Les xerrades dirigides a docents i familiars tenen com a objectiu recalcar la importància de tenir en
compte les diferents diversitats, per a evitar sentiments de frustració, desmotivació i confusió entre els
joves.
El nostre objectiu principal és crear un ambient acadèmic, social i familiar que sigui inclusiu i
igualitari.

QUINS TEMES ES TRACTEN
DURANT LA CONFERÈNCIA?
Alumnes:
Acceptació de la diferència.
Autoconeixement i autoestima.
El pes de les etiquetes.
Demanar ajuda: un repte en el qual treballar.
Descobrir el potencial personal.
L'error com a oportunitat.
Fortalesa i resiliència.

Equip docent:
L'equip docent com a impulsor del canvi.
Treball en equip i visió de comunitat.
Concepte de personalització de l'aprenentatge.
El bon professor.
L'aula inclusiva
El pes de les etiquetes.
La relació amb l'alumne des de la Disciplina Positiva.

Famílies:
Cada fill és únic i irrepetible.
El pes de les etiquetes.
Educar i acompanyar en tribu.
Acompanyar des de l'escolta i la mirada.
La sobreprotecció com a desprotecció de la infància.
La relació amb els nostres fills des de la Disciplina Positiva.

O B J E C T I U S

D E L

P R O J E C T E

# D E S E T I Q U É T A M E

Motivar als alumnes a seguir endavant amb les seves
vides acadèmiques.
Normalitzar els trastorns d'aprenentatge tant en
l'àmbit acadèmic com en el social.
Donar veu a persones amb diversitats cognitives i
altres diversitats.
Ajudar a famílies i docents a entendre millor les
necessitats

dels

alumnes

amb

diferències

d'aprenentatge i així ajudar a evitar el possible fracàs
escolar.
Lluitar contra l'exclusió social.
Treballar per una educació igualitària i que abraci la
diversitat.

CONFERÈNCIES PER A
CENTRES EDUCTIUS
Realitzem conferències per a alumnes
des de primer d'ESO fins a segon de
Batxillerat.

COM PODEM
AJUDAR-TE?
ALTRES SERVEIS
Conferències en centres educatius per
al professorat i famílies.
Conferències en universitats.
Conferències per a alumnes de graus
mitjans i superiors.
Conferències per a altres grups
d'interès.
Co-producció de peces audiovisuals
d'impacte
Organització de jornades que inclouen
alumnes, familiars i professionals del
món de l'educació.
AQUESTS SERVEIS ESTAN
DISPONIBLES PER TOT EL TERRITORI
ESPANYOL

IMPACTE
195 CONFERÈNCIES REALITZADES EN TRES ANYS

Zones

Conferències a
destacar

Impacte
presencial

- Barcelona

- Hospital Vall D'Hebron

+9.000 persones

- Girona
- Lleida
- Garraf
- València
- Mallorca
- Madrid

- Jornades de Project Difference
organitzades per la Fundació
Ricardo Fisas Natura Bissé
- Jornades de la dislèxia
organizades per Disfam València
- Jornades de Salut Mental
organizades pel grup Germanes
Hospitalàries Bennito Menni.
- Videoconferències per a públic de
Perú i de Mèxic.
- Conferència al Congrès de la
Diversitat.

MEDIS DE COMUNICACIÓ I PREMSA:

HEM COL·LABORAT AMB:

LES NOSTRES
TARIFES:
Conferències #Desetiquétame per a alumnes = 85€.
Conferències #Desetiquétame per a docents = 120€
Conferències #Desetiquétame per a pares = 120€
Conferències #Desetiquétame per esdeveniments, congressos, etc.= 300€
(Dietes no incloses).
Co-producció de peces audiovisuals d'impacte = (preu a consultar).
Organització de jornades inclusives = (preu a consultar).

INFORMACIÓ
D'INTERÈS
Els nostres serveis estan exempts d'IVA.
Conferències #Desetiquétame tenen una duració 1 hora.
Les conferències #Desetiquétame per esdeveniments / congressos tenen
una durada de 30 - 40 minuts.

CONTACTE:

+34 617 46 84 57 Marc Póo Martínez
info@asociacionadai.org
@des_etiquetame
asociacionadai.org

