
Sala  Multisensorial a l'Escola Vora del Mar. 

L'Escola Voral del Mar, és una escola municipal d'Infantil i Primària del nostre municipi, on 
estudien 450 alumnes, és un centre que està inscrit al programa Escola Nova 21 i que 
participa en formacions per la millora de l’educació.

L'escola, té com un dels eixos principals treballar per la inclusió de l'alumnat que presenta 
diversitats funcionals  greus i permanents que estan atesos en les dues unitats de suport 
intensiu per l'escolarització inclusiva (SIEI).

Aquest curs 2018-2019 l’escola té  20 alumnes amb necessitats de Mesures i suports 
intensius (SIEI) més altres alumnes amb necessitats de Mesures de suports addicionals 
per l'atenció específica dels aprenentatges.

Des de l'Ampa de l'Escola, s'ha impulsat la comissió de diversitat amb l'objectiu de 
treballar i col·laborar amb el centre per aconseguir una educació inclusiva, entenent 
aquesta com la capacitat de potenciar i valorar la diversitat (valorant i protegint les 
particularitats de cada nen o nena ), promoure el respecte a ser diferent, la qual cosa 
implica aprendre a viure amb els altres, i garantir la participació de tots i totes, en els 
processos educatius.

Des d' aquesta comissió considerem presentar la proposta de dotar d'una sala 
multisensorial a l'escola Vora del Mar, als pressupostos participatius, ja que entenem 
que es un recurs que no solament pot suposar una eina en la millora en tots l'alumnat 
amb Necessitats educatives específiques, sinó que també pot beneficiar a la resta de 
l'alumnat.

Una aula o sala Multisensorial és un "entorn accessible física i cognitivament, dotat 
d'elements que proporcionen estímuls i provoca el despertar dels sentits afavorint la 
comprensió del mitjà i d'un mateix i convida a l'exploració. "

L'objectiu principal de l'estimulació multisensorial és millorar les habilitats i condicions de 
vida de les persones, a través de la compressió dels altres, del món i de si mateix.

En l'àmbit pedagògic i com a escola inclusiva, amb alumnes amb diversitat funcional, tant 
físic com psíquic considerem que pot beneficiar, no solament en la part terapèutica, 
sinó en la part d'aprenentatge cognitiu, ja que per les moltes experiències arreu del 
territori tan català com a la resta de l'estat, està provat els beneficis que aporta aquest 
tipus de sales  amb l'estimulació que comporten.

Posem com a exemple els objectius de la sala Multisensorial "Despertant els sentits" del 
CPEE Alba-Reus

Objectius Generals:

Explorar, descobrir i gaudir dels sentits mitjançant l´ experimentació, percepció
interiorització de sensacions auditives, hàptiques, vibratòries i de moviment.

Afavorir el nivell d'integració sensorial.

Optimitzar les capacitats sensorio-perceptives ajustades a les possibilitats de cada
nen/a.



Promoure la comunicació, la interrelació tant oral com gestual a nivell comprensiu i
expressiu.

Millorar el benestar físic i emocional i la relaxació

Altres Objectius:

Lúdic: es pot utilitzar l'aula com un reforç positiu amb un objectiu lúdic.

Psicològic: control de la impulsivitat o la inhibició

Logopèdic: habilitats d'expressió i comunicació.

Motòric: consciència del propi cos i de les seves possibilitats. L'aula d'estimulació pot ser 
utilitzada pel treball motòric en aquells alumnes que necessiten un ambient estable, segur
i confortable diferent del que ofereixen altres espais del centre"

En el cas de l'Escola Vora del Mar, aquest espai seria adient i possible en l'espai del "Niu" 
dintre de la part d'infantil , que és un espai d'uns 15m2, i que per el seu ús i disposició 
seria ideal per desenvolupar aquest recurs.

Per tant la proposta seria conjuntament amb les mestres de la SIEI i la directora de 
l'escola, valorar i dotar aquesta aula dels elements adients, que integren aquest 
tipus de sales, elements que poden ser del tipus:

Gronxadors vestibulars
Columnes de Tubs de bombolles.
Fibres òptiques
Panells interactius
Piscines de boles.
Boles de miralls.  
Llits d'aigua. 
Elements tàctils--> Cami tàctil, panell de textures, etc
Elements olors--> Aromateràpia 

A continuació passem imatges de tipus de sales multisensorials en aules d'escoles, com a
exemples de disseny. 







PRESUPUESTO

Mini acuario luminoso 14’90
4 lámparas fibra óptica 10’90
Columna burbujas 99’90
Lámpara fibras ópticas negras 7’90
Cabaña espacio blanco 72’90
Cabaña sensación espacio negro 76’90
Esfera nebulosa 39’90
Proyector aurora boreal 33’90
Lamparilla cielo estrellado 11’90
Lámpara fibras ópticas 8’90
Cojínes muy suaves 42’90
Columpio malla 79’90
Peonza gigante 59’90
Piedras erizadas 29’90
Difusor aceites esenciales 43’90
La casa de las cerraduras 119’90
Placas táctiles 72’90
Pelotas sensoriales pequeñas 16’90
Pelotas sensoriales terciopelo grandes 32’50
Cacahuete sensorial 45’90
Cojínes beauboy 79’90
Recorrido equilibrio 89’90
Losas sensibles al tacto 99’90
La casa de las cerraduras 119’90
Placas táctiles 72’90
Bolígrafo arena 12’90
Saco arena 8’90
Superfícies táctiles 30’90
Barras táctiles 66’90
Bolsas sensoriales 47’90
Bandeja descubrimiento 75’90
Piedras luminosas recargables 259’90
Cojínes beaubong 79’90
Lámpara grande acuario 75’90
Kit juegos luminosos 59’90
Lámpara plasma 19’90

TOTAL 2146’90
PRECIOS CON IVA 21% INCLUIDOS

ÁRTÍCULO PRECIO

Mesa luminosa 289 


