| Localització |

Les primeres jornades
de punt de trobada

CAIXAFÒRUM
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona

| Inscripcions (fins el 29 d’octubre) |
Les inscripcions es faran només a través
del següent e-mail
jornades@masalborna.org

Les JORNADES-PUNT DE TROBADA en tecnologia i
discapacitat pretenen ser un espai per al coneixement,
per a l’intercanvi i per a la col·laboració entre les
noves tecnologies i sector de la discapacitat
intel·lectual.
Es tracta d’un fòrum de participació que es posa en
marxa com a reacció a la necessitat de posada en
comú de les diferents experiències que s’estan fent
a títol individual al llarg del territori. L'objectiu, doncs,
és articular un centre de coneixement i d'intercanvi
d'experiències.
Impulsades per les fundacions Mas Albornà
( w w w. m a s a l b o r n a . o rg ) i
Maresme
(www.fundmaresme.com) es pretén posar la primera
pedra a una sèrie de trobades periòdiques entre les
entitats del sector de la discapacitat intel·lectual amb
la finalitat de trobar aliances, idees i bones pràctiques.
Dirigida a professionals, empreses, emprenedoria,
administració i sector, marquen un punt d'inflexió
en el futur de l'aplicació de la tecnologia al sector de
la discapacitat intel3lectual, ja que brinden una
excel·lent oportunitat d'intercanvi entre els actors
que configuren el sector.

On s’ha d’indicar: Nom i cognoms ; contacte (mail i telèfon);
organització i càrrec; taller al que es vol assistir (sales 1 o 2 ).

15 de novembre
de 2010

treball en xarxa

aliances
idees

bones pràctiques

coneixement

El preu per persona és de 50€ i inclou: inscripció, esmorzar, dinar
i materials.
Cal fer l’ingrés al següent compte bancari abans del 29 d’octubre
2100 | 0821| 40| 0200578637

Jornades de
punt de trobada

*Després d’aquesta data, l’organització no garenteix les places ni la
possibilitat d’assistència.

noves tecnologies

| Més informació |

intercanvi

Fundació Privada Mas Albornà
t. 902 19 11 04 | jornades@masalborna.org |
www.masalborna.org/ca/jornades.php
Organitza

CaixaForum
Barcelona

Amb el suport

Patrocinen

Jornades de
punt de trobada

En aquesta primera edició, el tema central són les
aplicacions de la tecnologia als Centres Ocupacionals
quedant altres aspectes com a futurs de temes de
debat a properes trobades.
Amb el suport

tecnologia
discapacitat

Les ponències
Santiago Bellido | Llicenciat en Psicopedagogia, diplomat en
Educació Social i Màster en Gestió de Polítiques Educatives a
l’Administració Local i Gestió de Projectes i Serveis Personals
a l’Administració Local. Actualment treballa a la Secretaria de
Telecomnicacions. Ha col·laborat en projectes d’inclusió social,
treball comunitari, orientació laboral, formació i protecció a
la infància i l’adolescència.

BLOC TEÒRIC
MATÍ

9,00h Arribada i acreditacions
9,30h Benvinguda

Esteve Buscà | Diplomat en Treball Social per la Universitat
de Barcelona, és el cap de l’Àrea d’Innovació i Comunicació
de la Fundació El Maresme.Postgraduat en Teràpia Familiar i
Counselling per la Universitat Ramon Llull. Postgraduat en
direcció i gestió d’organitzacions no lucratives i d’economia
social per la Universitat Ramon Llull.

Martí Solé, president de Mas Albornà. Marc Simón, director de
l´Àrea d´integració socia de l'Obra Social "la Caixa". Josep Gomis,
president de DINCAT (Discapacitat intel·lectual Catalunya).

10,00 Xerrada 1
Judit March | Llicenciada en Psicologia i Màster en Logopèdia,
especialitzada en psicopatologia infantil. Actualment és
coordinadora de les àrees d’atenció precoç i Educació de Dincat.
Ha treballat anteriorment com a psicòloga infantil i juvenil en
diferents entitats relacionades amb l’atenció amb nens i nenes
amb necessitats educatives especials.
Carles Martín | Enginyer de Telecomunicacions, creador de la
Fundació SISOSCAT. Va ser Secretari General d'IQUA i també
per a la Societat de la Informació de la Generalitat. Va promoure
i ser el 1r Degà del Col·legi d´Enginyers de Telecomunicacions. Avui
presideix l’associació catalana d’enginyers de Telecomunicació,
és professor associat de la UPF i director de la publicació
tecnològica digital Tecnonews.
Toni Mascaró | Emprenedor i expert en màrqueting i
comunicació on-line, és pioner en el món d'Internet a
Espanya i fundador d'eMascaró Crossmedia, consultora
especialitzada en solucions d'innovació, Internet i
emprenedoria per a organitzacions basades en les noves
tecnologies (www.emascaro.com).

Les tecnologies i la discapacitat vistes des de l’administració
i l’emprenedoria
A càrrec de Santiago Bellido, Judit March, Toni Mascaró i Carles
Martín | Modera: Francesc Almacelles, gerent de DINCAT.

Exposició sobre la introducció de les tecnologies en tots els
aspectes de la vida, incloent l’àmbit de la discapacitat.
Iniciatives existents per a no originar la fractura digital i
l’exclusió. Els recursos existents a l’administració per a la
posada en marxa d’un projecte d’introducció de les noves
tecnologies a les entitats. Experiències des de l’emprenedoria
i possibles aplicacions a les entitats. Visió des del sector per
a l'impuls d'un intercanvi de coneixements.

11.15h-11.45h Coffe break
12.00h Xerrada 2

Les TIC i la discapacitat: fins a on es pot arribar?
Borja Romero | Enginyer tècnic de Telecomunicacions i
director de BJ Adaptaciones, empresa especialitzada en la
creació, producció i distribució de tecnologia de suport a
l'autonomia de persones amb discapacitat (www.bjadaptaciones.com).
Claudia Peñaloza | Licenciada en psicologia, postgraduada
en actualització en psicopatologia clínica per la Universitat
de Barcelona. Actualment n'és professora associada i
membre de l'equip d'investigació sobre l'aplicació de noves
tecnologies en psicologia clínica i de la salut.

A càrrec de Borja Romero, Claudia Peñaloza i Esteve Buscà |
Modera: Carlos Sopeña, gerent de Viver de Bell-lloc.

Les aplicacions de les tecnologies a les activitats adreçades
a les teràpies per a les persones amb discapacitat (punts
forts i punts dèbils). Solucions trobades i desenvolupaments
creats en aquest sentit: productes existents i projectes de
futur. Experiència d’una entitat: Fundació El Maresme.

13.30 – 15.00h Dinar

BLOC PRÀCTIC
TARDA
intercanvi d'experiències
L’espai de la tarda es concep com petits tallers de proximitat on
s’hi exposen experiències d’èxit d’entitats que han desenvolupat
un projecte basat en la tecnologia. Es tracta d’un punt de trobada
pràctic de posada en comú per a plantejar preguntes, dubtes,
idees i iniciar projectes i treball en xarxa entre els participants.

15.00 – 17.00h Bones pràctiques
Sala_1 |
|Messenger visual. Missatgeria instantània basada en la
representació de paraules i conceptes a través d'icones
per a millorar la comunicació. (Fundació El Maresme,
Mataró). A càrrec de Sandra Delgado, Tècnica de l’Àrea d’Innovació.
|Projecte Armoni. Aplicació informàtica tàctil que potencia
l'estimulació cerebral i sensorial a través d'activitats de
memòria, lògica, motricitat fina, coordinació ... (Fundació
Ave Maria, Sitges). A càrrec d'Antoni Reverter, director.
Moderador: Borja Romero.

Sala_2 |
|Taller de comunicació augmentativa "SAC" a través de
la tecnologia implantat al Centre Ocupacional (Fundació
Ginac, Valls). A càrrec de Carme Ferré, directora del Centre
Ocupacional i Sonia Gómez, monitora encarregada de l'activitat.

|“La Productora”. Taller de producció audiovisual i
coneixement de les tecnologies al Centre Ocupacional
(Fundació Mas Albornà, Olèrdola). A càrrec de Josep Vilamajó,

director del Centre Ocupacional i Alexis Masdeu, àrea de comunicació.
Moderadora: Carmen Camacho, directora del Centre Ocupacional
de Tallers Bellvitge.

17,15h Lectura del manifest de les Jornades

Lectura del resum del que han suposat les Jornades i
manifest de les jornades, a càrrec de Joaquim Martrat,
director de Tegar (Tallers especials del Garraf)

17,30h Cloenda

