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 La Fundació Catalana Síndrome de Down és una entitat que treballa per 

millorar la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats 

intel·lectuals, fent possible la seva total inclusió a la societat i l’assoliment del màxim grau 

de dignitat, respecte, autodeterminació i benestar.  

 

Enguany la Fundació ha estrenat la seva nova web www.fcsd.org, més accessible. 

Entenem i compartim la idea que l'accessibilitat passa, entre altres, per la redacció dels 

continguts en format "Lectura Fàcil" (contingut, llenguatge i forma) 

D'aquesta manera, els usuaris poden accedir a tota la informació sobre els Serveis que la 

Fundació ofereix i que resten a la seva total disposició.  Aquests Serveis, en el cas de les 

persones adultes son: Vida Independent, Integració Laboral, Oci, Atenció Terapéutica i 

Formació d'Adults. 

 

Aquest últim, el Servei de Formació d'Adults, ofereix a les persones majors de 16 anys amb 

discapacitat intel·lectual, la possibilitat d'accedir a una formació contínua mitjançant l'oferta 

de diversos cursos i tallers. Aquesta proposta formativa s'adreça a aquelles persones que 

volen incrementar els seus coneixements com a via per millorar les capacitats i habilitats al 

llarg del procés d'aprenentatge. 

D'acord amb les diferents etapes del desenvolupament de l'individu, el Servei de Formació 

proporciona la possibilitat de descobrir i posar en pràctica els coneixements culturals i les 

habilitats necessàries per a ser una persona autònoma, créixer en la societat i formar part 

d'ella com a membre actiu. 

Des del Servei de Formació d’Adults treballa per a: 

 Proporcionar una oferta de qualitat en l'àmbit de l'alfabetització i l'augment de 

coneixements culturals. 

 Promoure les habilitats socials mitjançant l'adquisició de coneixements que donin 

accés a una major autonomia durant el període de jove a adult. 

 Incidir en les persones adultes per a que tinguin consciència que l'accés als 

coneixements els proporcionarà una millor qualitat de vida i més possibilitats en el conjunt 

de la comunitat. 

http://www.fcsd.org/


 
 

 

 Despertar, a partir de les propostes educatives, un major interès per l'entorn i un 

augment en el desig d'experimentar. 

 

Compartim la línia proposada per la UNESCO que defineix la Formació Permanent com la 

millor manera de promoure el dret a la igualtat, entesa com el procés educatiu que ha 

d'acompanyar a la persona al llarg de tota la seva vida. 

Com cada any, el Servei de Formació d'Adults publica la seva oferta formativa mitjançant 

un Tríptic d’Activitats. El fullet d’aquest curs 2011-2012 ha sigut redactat seguint les pautes 

sobre contingut, forma i llenguatge per adaptar-lo al format "Lectura Fàcil". 

http://www.fcsd.org/fullet-16-anys-11-12_75908 

 

 

El PROJECTE del CLUB de LECTURA 

 

 El mes de setembre de 2010 el Servei de Formació d'Adults va posar en marxa la 

proposta del Club de Lectura que va ser inclòsa en l’oferta formativa de cursos i tallers. 

A dia d'avui, aquest projecte segueix vigent i es porta a terme a la mateixa Biblioteca de la 

Fundació: Centre de Documentació "Begoña Raventós". Les sessions del Club de Lectura 

es realitzen un cop per setmana i tenen una durada de dues hores. 

 

 En què consisteix 

El Club de Lectura s'organitza i divideix en dues línies de treball complementàries. 

La primera, fa referència a les sessions presencials en les quals la persona responsable de 

conduir el Club, proposa diferents activitats basades en la lectura conjunta de diferents 

tipos de textos com poden ser; poesia, còmic, biografia, premsa, conte .. etc. D'aquesta 

manera els participants tenen l'oportunitat d'apropar-se i conèixer diversos tipus i formats 

de lectura. 

 

http://www.fcsd.org/fullet-16-anys-11-12_75908


 
 

 

Aquesta primera lectura va acompanyada d’una activitat complementària destinada a; 

aprofundir en la comprensió i la reflexió, formar una opinió, defensar una idea, discutir-la i 

saber expressar-se correctament. 

Les activitats de lectura i reflexió es combinen amb la segona línia de treball que és la que fa 

referència a les sortides a la Biblioteca del Barri. 

El curs anterior la biblioteca de referència del grup va ser la de "Joan Miró". Recentment i 

per motius de proximitat aquest any és la "Agustí Centelles". 

Les sortides a la biblioteca permeten als participants conèixer el seu funcionament i accedir 

al préstec de llibres de Lectura Fàcil. Aquests llibres els llegeixen individualment, fora de les 

sessions establertes. Una vegada que els finalitzen, es destina una sessió del Club de Lectura 

a explicar a la resta dels companys el llibre que han llegit, si els ha agradat, el que els ha 

sorprès i si, amb el seu criteri, recomanen el llibre a la resta.  

 Hem observat que 

- Els nois que han participat al Club de Lectura van a la biblioteca sols, amb 

freqüència i autonomia. Ja no necessiten ningú que els acompanyi.  

- Conèixen perfectament el funcionament de la Biblioteca.  

- Conèixen “l’existència" de llibres de Lectura Fàcil.  

- Llegeixen més i millor.  

- Han après a llegir en veu baixa, per a ells mateixos, i en veu alta, pels altres.  

- Venen al Club de Lectura motivats.  

- Entenen el que llegeixen i han incrementat el gust per la lectura.  

- Han comprovat per ells mateixos que poden i que són capaços. 

Actualment, tots els dilluns, assisteixen 6 persones al Club de Lectura, de les quals dues 

d'elles ja ho feien l'any passat. 

Evidentment, també els hem preguntat a ells, els protagonistes, sobre la utilitat de les 

sessions del Club de Lectura i la seva experiència amb els llibres de Lectura Fàcil. 

 

Al que ells han contestat ... 



 
 

 

“Con estos libros aprendes mucho vocabulario” 

Odile Fernández. 

 

 

“Los Libros de Lectura Fácil se entienden mejor y se 
leen más rápido” 

Vanesa Reinón.  

 

 

“M‟agrada molt llegir, però no sempre entenc els 
llibres. Ara he llegit un de Lectura Fàcil i l‟he entés 
bastant”  

Laura Mitjans. 

 

“He llegit „Romeo y Julieta‟ i he disfrutat molt perquè 
jo vaig estar a Verona. El llibre explica molt bé les 
coses” 

Laia Borràs. 

 

 

“Ara començo a llegir Premsa Esportiva” 

Joan Bonell. 

 

 



 
 

 

 

  

 

 


