O CONCELLO E FUNDACIÓN REPSOL IMPULSAN AS XORNADAS
DE DEPORTE INCLUSIVO DO PROXECTO ENKI
PARA 1.000 ALUMNOS DE ARTEIXO


A ACTIVIDADE ESTÁ DESEÑADA PARA ALUMNOS DOS ÚLTIMOS CURSOS DE PRIMARIA E DA ESO
PARA VISIBILIZAR E MOSTRAR CONCIENCIA ANTE A DIVERSIDADE FUNCIONAL, CON ACTIVIDADES
INTERACTIVAS CON FIGURAS DO DEPORTE ADAPTADO QUE ACUDIRÁN AOS CENTROS.



ESTE PROXECTO ACHEGASE A DIVERSIDADE FUNCIONAL A MÁIS DE 1000 ALUMNOS DE PRIMARIA E
SECUNDARIA PERTENCENTES A TODOS OS CENTROS EDUCATIVOS DE ARTEIXO.



ESTÁN PREVISTAS UN TOTAL DE 21 SESIÓNS NO CURSO 2016-2017, NAS QUE OS ESCOLARES
PODERÁN COÑECER AS HISTORIAS DE SUPERACIÓN DE DEPORTISTAS CON DIVERSIDADE
FUNCIONAL E PRACTICAR UN EXERCICIO DENOMINADO 'PONCHE NO SEU LUGAR', CO OBXECTIVO
DE COÑECER DIFERENTES REALIDADES.

A Coruña, 25 de novembro de 2016.- O CEIP Ponche dous Brozos acolleu esta mañá a presentación da
Xornadas de deporte inclusivo do Proxecto Enki‐Fundación Abrente, que impulsan o Concello de Arteixo
xunto a Fundación Repsol e que se desenvolverá en todos os centros educativos do municipio.
As concelleiras de Benestar Comunitario, Inés Ramos e de Deportes, Purificación Zas, a directora da
área social de Fundación Repsol, Dores Zamarra, xunto á presidenta da Fundación Abrente, Carmen
Touza e a subdirectora de persoas e organización da Refinería, Dácil Suárez, deron a coñecer esta
iniciativa na que van participar case un milleiro alumnos de Arteixo.
Os obxectivos destas xornadas son dar visibilidade e practicar deportes adaptados, concienciar sobre a
discapacidade, así como recoñecer, desde as experiencias de deportistas adaptados como son Anxo
López, Ivan Manoel e Martín Varela, os seus logros conseguidos e as dificultades que tiveron que
superar.
O programa vai desenvolver en dúas fases. A primeira inclúe 12 xornadas, que abarcarán os 4 centros
de educación primaria e 3 de educación secundaria de Arteixo. E unha segunda fase de 9 sesións
adicionais. En total participarán máis de 1000 escolares.
A actividade está deseñada para alumnos de 5º e 6º curso de educación primaria e de educación
secundaria nunha xornada dividida en tres fases diferentes: presentación, actividades deportivas e
historias de superación. Tras unha explicación sobre a diversidade funcional e como o deporte pode
servir como medio de integración, os escolares realizaron un exercicio denominado Ponche no seu lugar,
deseñado para que os menores empaticen coas persoas con diversidade funcional a través do xogo.
Trátase de que, a través de actividades deportivas e diferentes circuítos, poidan comprobar por si
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mesmos as dificultades de accesibilidade que existen no medio, en rotacións duns 20 minutos cada unha
polas diferentes probas: circuíto en cadeira de rodas, percorrido con bastóns e antefaces con pavimento
táctil e demostración de deporte adaptado: tenis, handbike, cadeira de atletismo, baloncesto e fútbol a
cegas...
Con estas xornadas de sensibilización realízase unha primeira posta en contacto para sensibilizar aos
mozos ante a discapacidade través da práctica deportiva. Segundo o Centro de Estudos sobre Deporte
Inclusivo (CEDI), para lograr este cambio de mentalidade é fundamental que se produza un contacto
directo entre todos, para o que o deporte móstrase como unha das ferramentas máis adecuada. Desta
forma, aos colectivos con discapacidade motora, a práctica deportiva permite a readaptación física e
psicolóxica, así como a reintegración social; en caso de discapacidade psíquica, permite relacionarse con
outras persoas e a contorna social, e ás persoas con discapacidade sensorial obteñen mediante o
deporte maior información da contorna onde conviven, para coñecelo e poder dominalo.

Proxecto Enki
O proxecto Enki nace dunha iniciativa da Fundación Abrente, no ano 2014. O seu obxectivo é a
integración e a visualización de todos os colectivos e todas as persoas, independentemente da súa
condición física e mental, mediante a práctica deportiva. O nome Enki procede da mitoloxía
mesopotámica. Era un deus que nunca se daba por vencido, convertendo as desvantaxes das persoas en
algo útil para a sociedade e a súa contorna, nun reflexo da loita pola inclusión das persoas con algún tipo
de diversidade funcional.

Para máis información:
Refinería Repsol A Coruña
Comunicación
Telf. 981.181734/1400
www.acoruna.repsol.com

Fundación Abrente, 698 19 27 24
Web: http://www.proyectoenki.com/
Twiter: @enkicoruna
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/enkicoruna/291616154380281
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