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Estimats membres del centre UNESCO de 

València: 

Per a tota la comunitat Educativa del 

centre públic d'educació especial Carmen 

Picó d'Alzira, va ser una glopada d'aire 

fresc, el rebre la proposta de participar en 

la Jornada de la Ruta de la Seda. 

Han estat molts els mesos transcorreguts 

amb mesures summament restrictives de contingència per les circumstàncies viscudes 

(crisi sanitària per COVID). 

A partir de la seva invitació, es va crear en el nostre centre un record d'emocions, 

alegria, il·lusió, entusiasme. De manera unànime, el professorat va planificar i va 

organitzar una gran varietat d'activitats didàctiques, tant prèvies com posteriors, per a 

la sortida d'aquesta jornada. 

Activitats lúdiques i adaptades a la diversitat funcional del nostre alumnat, amb 

la finalitat de generalitzar aprenentatges, partint sempre de la seva realitat més pròxima 

(aprenentatge vivencial centrat en la persona). 

Els nostres alumnes, els principals protagonistes, ens recordaven diàriament que 

calia ratllar amb una creu un dia més del calendari, cada vegada ens acostàvem més al 

dia 8 d'octubre, el gran dia i fins i tot les seves famílies així ens ho han fet arribar. 

Tots ho recordarem com un dia diferent, únic i especial, en el qual el nostre 

alumnat va gaudir enormement dels tallers oferts d'expressió artística en totes les seves 

dimensions. 

Va ser un còctel de cultura, joc i emocions enmig d'un espai històric i únic (La 

Llotja, Museu de la Seda i Plaza del Pilar). Un engranatge perfecte per a continuar 

potenciant i participant del turisme accessible, inclusiu i socialment responsable. 

Finalment, agrair-los enormement la gran atenció i afecte amb el qual se'ns va 

tractar, el desplegament de persones de l'organització, que realment són els que fan  

brillar als col·lectius de persones amb diversitat funcional i fan que  la inclusió social siga 

una  realitat. 

Moltes Gràcies. 
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