
Els colors de l’arc de Sant Martí
Tots som únics, diferents i especials



Cada color és únic, bonic i especial, i si els unim, 
tots junts formen una imatge màgica.



L’Arc de Sant Martí

El mateix passa amb les persones: totes som diferents, úniques i especials.



La nostra pell té molts colors i tonalitats, unes persones tenim la pell fosca i
unes altres la tenim més clara. Però tothom tenim un color de pell preciós.



El nostre cabell té formes, mides i colors diferents. Algunes persones el tenim fosc i d’altres clar, 
unes els tenim arrissat, altres llisos i algunes no en tenim. Encara que el nostre cabell sigui curt o llarg 
i ens agradi portar-lo amb trenes, amb una cua o despentinat, tots tenim un cabell molt maco.



Els ulls també poden ser molt diferents. 
Hi ha persones que tenim els ulls rodons i 
altres els tenim allargats, 
algunes els tenim grans i d’altres petits. 
Hi ha ulls de color marró fosc, 
de color mel, blau i fins i tot verds. 
Que macos que són tots els ulls!!!



Totes les persones som diferents, úniques i 
especials. 

Algunes, com jo, som persones amb 
discapacitat. 

Sabeu qui sóc?

Podeu cantar i ballar amb mi 






Jo sóc en Santi i sóc una persona amb 
discapacitat intel·lectual. 

Les persones amb discapacitat intel·lectual 
també som totes diferents i moltes vegades 
tenim dificultats i limitacions per fer algunes 
coses.



Hi ha persones que tenen altres discapacitats. Algunes els costa 
moure’s i caminar i necessiten l’ajuda d’una cadira de rodes o 
d’un caminador.



Altres persones no 
poden escoltar bé i per 
fer-ho necessiten uns 
audiòfons

Les persones amb discapacitat auditiva per parlar utilitzen la 
llengua de signes.



Hi ha altres persones 
que 
no poden veure o que 
veuen molt poc. 

Per moure’s utilitzen 
un bastó o gossos guia.

Aquestes persones per llegir 
utilitzen els seus dits.



Les persones amb discapacitat ens costa una mica més fer 
algunes coses, però amb ajuda podem aconseguir-ho! 

El més important és que cadascú pugui fer el que li agradi més.

Hi ha persones que gaudeixen fent esport...



Altres persones gaudeixen amb el ball i la música...



Hi ha d’altres que prefereixen el teatre, 
pintar i moltes altres coses més...



... com anar a l’escola i aprendre coses noves.



Totes les persones som úniques i diferents, però tenim moltes coses en comú: 

Quan estem contentes, riem. Quan estem tristes, plorem. 

I quan ens abraça algú que estimem, 
ens sentim molt bé!

El que més ens agrada és gaudir i compartir amb els nostres amics i amigues 
i les persones que estimem.



Totes les persones som úniques i diferents i quan ens ajuntem formem un gran 
ARC DE SANT MARTÍ
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