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L’ONA, PERSONATGE PER A LA INCLUSIÓ  

Qui és l’Ona?  

L'Ona és una nena alegre que va en cadira de rodes i porta un pegat a l'ull. És 

la protagonista de contes infantils i ens explica les seves aventures.   

L’Ona i el seu aniversari és el primer conte en què la podem conèixer a ella, la 

seva família i els seus amics en la seva festa d’aniversari.  

L’Ona i la pedra màgica és el segon conte en què la protagonista ens explica 

una manera diferent d’anar a la muntanya. Hi surt la cadira Joëlette i una pedra 

màgica… 

 

Quin missatge es vol transmetre amb la protagonista?  

L'Ona creu en la integració. 

En primer lloc, es vol aconseguir que el col·lectiu amb mobilitat reduïda i altres 

tipus de dificultats motrius es tinguin en compte en tots els àmbits i, perquè això 

es pugui dur a terme, primer s’ha de tenir coneixement de la seva existència.  

Mitjançant els contes, els nens i nenes tenen la possiblitat de conèixer aquesta 

altra realitat amb la històries quotidianes de l’Ona.  

En segon lloc, vol que aquells nens i nenes que van en cadira de rodes vegin 

que ells també poden ser els protagonistes de contes infantils. 
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Qui és la creadora de l’Ona? 

L'Anna Garcia Galceran, la seva creadora, va néixer l’any 1979 i és de 

Barcelona. Es va llicenciar en filologia catalana a la UAB i feia de professora de 

català a Sardenya, a la Universitat de Càller (Itàlia). El 2006 va patir una 

hemorràgia cerebral i actualment té la mobilitat reduïda, va en cadira de rodes i 

porta un pegat a l’ull. Manté tots els coneixements i capacitats cognitives i l’any 

2013 va decidir que volia crear el personatge de l’Ona i fer contes infantils.  

 

Com sorgeix la idea de crear el personatge de l’Ona?   

L’Anna veia que els nens i nenes se la quedaven mirant pel carrer, i va tenir la 

idea de crear un personatge que anés amb cadira de rodes i portés un pegat a 

l’ull (com ella) i així els petits lectors coneguessin aquesta altra realitat des 

d’una mirada simpàtica com la de l’Ona. 
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ACTIVITAT PER TREBALLAR LA INCLUSIÓ A LES 

ESCOLES AMB EL PERSONATGE DE L’ONA  

 

DADES GENERALS: 

Responsables de l’activitat:  

 Anna Garcia Galceran (autora) 

 Cristina Garcia Galceran 

 

Correu electrònic: elscontesdelona@gmail.com 

Web: www.elscontesdelona.cat  

Xarxes socials: www.facebook.com/onasetanys 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Titol de l’activitat: Coneix l’Ona 

Descripció de l’activitat: 

Aquesta activitat és una xerrada que té per l’objectiu que els nens i nenes 

coneguin l’Ona i l’Anna. L’activitat és molt dinàmica i es busca la participació 

per part dels alumnes amb l’autora del conte. Mentre es fan les explicacions de 

la història de l’Anna i l’Ona, es busca una resposta constant dels alumnes per 

conèixer les seves opinions, reflexions, aportacions i que se sentin partícips en 

l’activitat. 
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Contingut de l’activitat: 

 Explicació de la història de l’Anna, com passa de ser professora a ser 

escriptora 

 Com sorgeix la idea de crear l’Ona 

 Procés de creació del conte  

 Com d’una petita idea poden sorgir coses molt grans 

 Els contes de l’Ona 

 Lectura dels contes 

 Torn de preguntes  

 Fitxes dels contes de l’Ona per pintar  
 

Durada de l’activitat: 45-60 minuts 

 

Públic al qual va dirigit:  

Segons les edats adaptem els continguts de la xerrada.  

En l’activitat que va dirigida des d’alumnes d’infantil fins a primària, el fil de la 

xerrada es fa mitjançant el personatge de l’Ona.  

En el cas d’instituts i centre educatius superiors, enfoquem la xerrada a 

l’experiència vital de l’Anna. L’enfrontament a un canvi de vida, l’adaptació i la 

cerca de noves motivacions personals. 

 

Requeriments de l’espai:  

- Espais accessibles 

- Projector i pantalla  

 

Per a més informació contacteu a: elscontesdelona@gmail.com 


