
Avui, com cada any, ens trobem tots i totes aquí, per commemorar el Dia Internacional de les 
Capacitats, el 3 de desembre.

 R.R.: - Tenir capacitats és que es pot.

 R.E. / J.C.: - Nosaltres tenim capacitats.

 R.R.: - Jo també una mica.

 J.C.: - Jo sé fer coses. Sé fregar, escombrar i fer-me el llit. També tinc facilitat per jugar a 
futbol, a ping-pong, cantar i tocar la guitarra flamenca i ajudar els companys.

 R.R.: - Jose, recorda que també balles bé!

 J.C.: - És veritat, gràcies.

 R.R.: Jo tinc bones capacitats per jugar a futbol. Soc molt bo rematant de xilena, escrivint i 
somrient. Ah!, i també tinc capacitats per cuidar el meu pare i estimar la meva família i els meus 
companys de l’escola.

 D.D.: - Jo tinc capacitats per estimar molta gent. També m’agrada cuidar molt la meva imatge i 
soc molt capaç de fer-ho sense ajut. I tinc facilitat per fer les coses de casa.

 O.R.: - Doncs jo per a totes aquestes coses necessito ajuda perquè em costa. Però m’agrada ajudar 
amb el que puc a casa. M’agrada dir coses maques als companys i mestres i fer riure els altres.

 R.E.: - Jo tinc facilitat per fer tangrams i les mates. Però tinc problemes en una mà i això no m’agrada. A 
vegades me la canviaria, però tinc capacitat per esforçar-me molt i fer moltes coses sol.

 J.C.: - Doncs sobre les discapacitats jo sé que a casa meva hi ha uns papers que diuen: “el nen 
té discapacitat” i per això hi ha coses que no puc fer sol i m’ajuda la meva família.
 
Finalment, també volem assenyalar, que la capacitat és voler fer coses o activitats que una 
discapacitat o problema físic et dificulten de fer amb normalitat. Encara que et costi mai et 
rendeixis per molt que et diguin que no pots fer-la lluites fins al final per aconseguir-ho amb ajuda o 
per tu mateix.

Bon dia de les Capacitats!
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