Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educació per al desenvolupament, sensibilització i participació
social 2015/2016
Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social
2015/2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Tània Vicent Martin
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: Alumna Grau en Turisme
Categoría/cargo

Centre/departament: EPSG
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Disseny i implementació de rutes guiades (ruta de la naranja y ruta Castillo Montesa) per a
persones amb discapacitat sensorial i intelectual
Título del proyecto o acción

Data de començament: 20 de setembre de 2016
Fecha de inicio

Data d’acabament: 03 de novembre de 2016
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: EPSG , Associació ASAEM (Gandia) i Castell de Montesa (Montesa)
Lugar de desarrollo
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(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora: Associació de malalts mentals de la Safor (ASAEM)
Institución colaboradora

País: Espanya
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora: Ajudar en la preparació de l’activitat, orientació i
coordinació del grup.
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica

Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas



Reunió de coordinació entre el centre ASAEM, tutora EPSG i alumna, al centre ASAEM
(Gandia)



Taller amb els alumnes de l’EPSG per a confecció de la ruta adapatada, elaboració de
panells, compra de materials…



Taller amb els alumnes de l’EPSG per a la distribució de les tasques.



Visita guiada adaptada al Castell de Montesa, amb els alumnes de l’EPSG i els usuaris
del centre ASAEM. Total de participants:

o 8 estudiants del Grau de Turisme
o 2 professores del Grau de Turisme
o 28 usuaris d’ASAEM
o 5 monitors del centre ASAEM
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)
La major part de la subvenció, es va utilitzar en la compra de material per a la visita.
Una altra part, es va destinar a les entrades del castell, i ens el van facilitar exclusivamente per a la nostra visita durant les 3 hores
que va durar.
Autobús que es va destinar per al desplaçament dels usuaris d’ASAEM i els alumnes de turisme des de Gandia, fins a Montesa.

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
L’objectiu principal era permetre que persones amb diversitat funcional sensorial i intelectual, poderen interpretar el patrimonio,
en aquest cas, el Castell de Montesa, amb facilitat i de la mateixa manera que ho fan les persones que no tenen diversitat
funcional.
Un altre dels objectius, era vincular als estudiants de turisme en la visita per tal de sensibilitzar-los amb el públic i que prenguen
consciència per a que quan siguen guies en un futur, tinguen en compte els diversos tipus de públic que poden tindre i de quina
manera poden gestionar la seua visita, per tal de que el missatge arribe a tot el món.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
El resultat va ser molt positiu, donat que era la primera vegada que realitzàvem una visita per a gent amb diversitat funcional
intel·lectual.
Per als usuaris, disfrutaren molt la visita, perquè fou molt il·lustrada i varen poder seguir la visita, sense complicacions.
Els monitors dels usuaris, valoraren molt positivament la visita, perquè era la primera vegada, que visitaven un lloc i la visita era
adaptada. Estos usuaris solen fer eixides cada dues setmanes. En molts casos visiten monuments i no tenen guia i en els casos que
tenen guia, no està preparat, ni té material adaptat, per tal de poder condicionar la visita per a que aquest públic no tinga
dificultat de seguir-la.
Per als estudiants de turisme, alguns era la primera vegada que feien de guies, però varen trobar un públic molt obert i receptor i
estan dispostos a continuar a preparar visites adaptades, donat que han vist que és un sector que està discriminat i que és
responsabilitat de tots, fer arribar el patrimoni que tenim a qualsevol persona, siguen les que siguen les seues condicions.
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Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
Material:


Disfresses, per tal d’escenificar la visita guiada (2 de frares i dues de cavallers).



4 panells en cartó ploma, on es mostraven parts del castell, que estaven completament en ruines.



4 plànols en A3 plastificats, de la planta del castell



Goma eva per a la realització de 50 creus, que es van regalar a cadascun dels participants.
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