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Mariona Rodrigo: Tots igual. Joc corporatiu com a mètode d’inclusió a l’escola ordinària 

En aquest treball podem veure tot un estudi sobre les discapacitats i els mètodes 
d’incorporació, que va enfocat a la finalitat de crear uns jocs perquè els nens que tenen 
alguna diversitat funcional puguin fer esport amb els companys a l’hora d’educació física. 
Web: http://totsigual.wix.com/inici 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4wvC1yEhVvM

http://totsigual.wix.com/inici
https://www.youtube.com/watch?v=4wvC1yEhVvM


Pere Valls: Crawl & Roll. Gatejador i Cadira Bascular

El treball es basa en el disseny i la construcció d’un aparell que funciona com a cadira 
bascular i alhora com a “gatejador”, depenent del que l’usuari necessiti en cada moment, 
per tant, he inclòs en el mateix aparell, dues funcions ben útils per aquells qui ho 
necessiten. 

Web: http://crawlandroll.wix.com/inici     

http://crawlandroll.wix.com/inici


Montse Martínez:  I si ho fem més bonic? 
Decoració d'un centre mèdic. 

El treball tracta de la decoració de dos espais del centre privat anomenat Nexe Fundació. 
L'objectiu és que els infants menors de cinc anys no estiguin angoixats pel fet d'estar en 
un centre mèdic o per la presència d'un metge/ssa.

Web: http://isihofemmesbonic.wix.com/inici 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pJlIqdNJrpE 

https://www.youtube.com/watch?v=pJlIqdNJrpE
http://isihofemmesbonic.wix.com/inici


Paula García: Un conte per tothom. 
El meu treball consisteix en crear un conte i adaptar-lo, per a que tothom sigui capaç 
d’entendre, per què al món tots som diferents i molts cops sembla que tot estigui 
dissenyat i pensat per a un tipus de persones a les que considerem “estàndard”.

Web: http://bonicpeixcolorit.wix.com/inici 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9IhVKCBgcTs 

https://www.youtube.com/watch?v=9IhVKCBgcTs
http://bonicpeixcolorit.wix.com/inici


Aleix Rodríguez: Un projecte diferent. Disseny, construcció  i programació d'un dispositiu 
comandat per veu, whatsapp i Telegram

Aquest projecte de recerca, tracta de com crear un sistema de domòtica controlat de 
diverses maneres, amb alguna que altre funció multimèdia, així com la possibilitat per a 
veure vídeos, escoltar musica, fer la llista de la compra i moltes més funcions. 

Web: http://unprojectediferent.ml/ 
versió castellana: www.unproyectodiferente.ml 

http://www.unproyectodiferente.ml/
http://unprojectediferent.ml/

