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La Fundació el Maresme i l’escola de música El Carreró signen un acord 

de col·laboració per l’elaboració de materials musicals d’en Santi 

 
 L’experiència, recursos i qualitat musical de l’escola se suma a la professionalitat de 

l’entitat social per generar materials pedagògics, amb l’objectiu de treballar la diversitat 
funcional de les persones amb discapacitat intel·lectual des de la vessant musical. 
 

 En Santi ampliarà així l’oferta de continguts didàctics que es troben a lliure disposició a la 
seva pàgina web. 
 

 

Mataró, 14 de març del 2016. Són ja quatre anys de Santi i moltíssims els materials i activitats que 

s’han dut a terme al voltant d’aquest entranyable personatge que representa la discapacitat 

intel·lectual. La seva vessant més pedagògica fa un especial èmfasi a les escoles de la comarca del 

Maresme, generant des de l’experiència i la professionalitat dels 50 anys de la Fundació el Maresme, 

un seguit de materials pedagògics que tenen com a objectiu que els més petits experimentin, juguin i 

creixin normalitzant la realitat del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

Amb la col·laboració de l’escola de música El Carreró, els continguts musicals d’en Santi i l’oferta 

d’activitats relacionades es veurà enriquida i potenciada; així mateix, l’alumnat podrà participar 

activament en la creació i l’enregistrament de les cançons infantils del personatge. Aquests 

continguts es podran descarregar lliurement a la web d’en Santi (www.ensanti.cat) i acompanyaran 

la futura col·lecció de contes del personatge. 

 

 Per a més informació: 

Lourdes Sellarès 

Comunicació Fundació el Maresme 

93 790 47 48 

 

 

El Projecte Santi va néixer l’any 2012 de la mà de treballadors i voluntaris de la Fundació el Maresme, entitat 

d’iniciativa social que promou la integració social i millora de la qualitat de vida de les persones amb 

discapacitat intel·lectual i les seves famílies.  

L’objectiu principal és donar a conèixer què fan i com viuen les persones amb discapacitat intel·lectual, generar 

una visió positiva i realista per part de la societat vers les persones amb discapacitat, potenciar la inclusió social 

a nivell integral i fer visible la tasca que fa la Fundació el Maresme a favor d’aquest col·lectiu. Per dur-ho a 

terme, es van crear activitats i materials pedagògics i es va presentar en Santi, una nova icona de la Fundació el 

Maresme que representa la il·lusió i possibilitats que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual per 

assolir la plena realització personal i integració social. Les accions del moviment s’acompanyen del lema “Jo sóc 

com tu”. 
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