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Projecte accessibilitat TIC per a persones amb diversitat funcional 

Projecte de Biblioteques de Barcelona i la Fundació 

Desenvolupament Comunitari, amb el suport de l'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat i amb el patrocini de 

la Fundación Vodafone  

 

Objectius del projecte: 

 Afavorir l’accessibilitat de les persones amb discapacitats a les TIC 

 Promoure la igualtat d’oportunitats en l’ús de les TIC com a via 

d’inclusió social digital 

 Avançar en la supressió de barreres  digitals en el equipaments 

públics i normalitzats d'accés lliure 

 Sensibilitzar a la població entorn a l’accessibilitat i la igualtat 

d’oportunitats  

 Formar als professionals per a una correcta atenció a les persones 

amb discapacitats 
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Accions destacades del projecte 

 Millorar la senyalització: en relleu i en braïlle 

 

 Dotar de perifèrics i programes que  facilitin 

l'accés als ordinadors a    persones amb 

discapacitats (especialment físiques) 

 Alternatives al teclat 

 Altrenatives al ratolí 

 Pantalla tàctil 

 Complements a l'accès visual  

 Programari; jaws, the grid, cacth me, zoom text 

 Linia braïlle 

 

 Formar al personal de les biblioteques del 

projecte en l’ús dels perifèrics 

 

 Formar al personal de les biblioteques del 

projecte per a l'atenció al públic amb discapacitat 
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Barcelona ciutat: bon nivell 

d'accessibilitat 

Usuaris potencials: 116.000 

 

Biblioteques escollides: 
 Biblioteca Vilapicina i la Torre 

Llobeta  

 Biblioteca Gòtic - Andreu Nin  

 Biblioteca Sagrada Família  

 Biblioteca Francesc Candel  

 Biblioteca Poblenou - Manuel 
Arranz 

 

 

 

Projecte accessibilitat TIC a Barcelona 
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El Projecte a la biblioteca 

Ens arriben els aparells 

I ara què? 
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 CAMPANYA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ A NIVELL 

DE CIUTAT (BB) 

 

 Presentació del projecte als mitjans de comunicació 

(2013) 

 Notícia al web i a les xarxes socials 

 Pòster informatiu als espais de les  biblioteques 

 Distribució de la guia del nou servei entre els usuaris 

 Carta informativa adreçada a les entitats del Districte  

(IMD) 

 

 

 

 

Accions 
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 Sessions informatives  a la biblioteca per conèixer els 

perifèrics : adreçades a educadors  

 Mostrem i expliquem els perifèrics durant els Tallers 

de sensibilització vers les discapacitats amb alumnes 

de 1r. d’ESO 

   Autoformació: volem estar preparats per si hi ha demandes  

 Elaboració Guia de recursos web (Bib. Francesc Candel) 

 

 

 

 

Accions que es fan des de les biblioteques 
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+ accions 

 

 Altres públics potencials: discapacitats intel·lectuals, gent 

gran 

 Possibilitats de préstec d’aparells entre biblioteques 

 Difusió del projecte a la resta de biblioteques de la xarxa 

 Formació a tot el personal de BB  
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Però... 

 

El nivell de demandes reals no és el que s’esperava 
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 Es fan algunes sessions informatives a entitats 

 

 Puntualment demandes de particulars 

 

 Préstec dels aparells a alguna altra biblioteca (ocasional) 

 

 

 

Biblioteca Vilapicina: 

Actualment 3 grups de dues de les entitats utilitzen l’Espai Multimèdia setmanalment 

(persones amb discapacitats intel.lectuals) 

 

 

 

 

Respostes /usos 
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 Dificultats per part de les entitats: mobilitat, falta de 

personal... 

 Algunes entitats ja compten amb els recursos 

 

A nivell particular 

 Necessiten un acompanyament : dificultats per 

desplaçar-se 

 Cada discapacitat una necessitat diferent 

 Els no-usuaris, ni de tecnologies, ni de biblioteques... 

 Els usuaris TIC... S’espavilen 

 

 

 

 

 

Buscant el motiu... 
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Pel camí... 

 han sorgit nous usos i noves oportunitats  

Oportunitats 
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PER LES BIBLIOTEQUES: 

 

 Obrir les portes a noves entitats  

 Donar a conèixer altres recursos i serveis de la biblioteca  

 Enfortir les relacions de les entitats amb les que ja s’hi treballa 

 Reforçar la línia de treball iniciada a la biblioteca vers el món de 

les discapacitats 

 

PER LES ENTITATS: 

 

 VISIBILITAT = sensibilització 

 Treballar per la NORMALITZACIÓ com usuari = dignificar 

 La importància d’utilitzar la Biblioteca com un recurs del barri 

 Integració social i digital 

 

ACCES A LES TIC, ACCES A LA BIBLIOTECA 
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Petits passos, grans victòries 
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Eulàlia Carnicer Crous 
carnicerce@diba.cat 

Amb l’ajuda de l’equip de la Biblioteca 
Vilapicina i la Torre Llobeta i la resta de 

biblioteques que han participat al projecte 

Gràcies! 
 
 

www.barcelona.cat/biblioteques 
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