
Nota:  

Este folleto está 

diseñado para ser 

impreso. Antes de 

imprimirlo en papel 

grueso, realice una 

prueba en papel 

normal para 

asegurarse de que la 

disposición del texto 

es correcta. 

Es posible que deba 

desactivar la opción 

Ajustar al tamaño del 

papel en el cuadro 

de diálogo Imprimir 

(en la lista 

desplegable 

Diapositivas de 

página completa). 

Consulte las 

instrucciones de la 

impresora para 

imprimir páginas a 

doble cara. 

Para cambiar 

imágenes de esta 

dispositiva, 

seleccione una 

imagen y elimínela. A 

continuación haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición e inserte su 

imagen. 

Les persones amb diversitat funcional, i 

l’entorn que els dóna suport, són sovint 

els primers en crear, amb molta 

creativitat, recursos adaptats a les seves 

necessitats  que poques vegades tenen la 

difusió que es mereixen. 

A la societat digital estan sorgint 

iniciatives, i tecnologies, que  permeten 

aglutinar interessos de col·lectius i fer  

desenvolupaments a petita escala de 

productes personalitzats, més enllà de les 

servituds que imposa la producció 

industrial i la distribució comercial.  

Les xarxes socials, el crowdfunding, 

l’Open design i les eines digitals, que 

enllacen amb pràctiques anteriors  com 

els artesans, el bricolatge i el voluntariat,   

poden ajudar a  resoldre les necessitats 

específiques de les persones amb 

diversitat funcional. 

En aquesta jornada, continuació  de la de 

l’any passat a la FUB,  revisarem l’estat 

de la qüestió i compartirem pràctiques i 

materials  que ens ajudin a crear 

condicions de vida més confortables i amb 

major autonomia. 

 

 

ADREÇAT A: 

Professionals, usuaris, familiars o altres 

persones interessades en el món de la 

discapacitat i el baix cost. 

 

III Jornada de 
Productes de 
suport  de disseny 
obert (baix cost) 

Compartint  
iniciatives i  

coneixements 

PREU 

Jornada 20 €  // Dinar 10 € 

INSCRIPCIONS AMB DESCOMPTE 

(Jornada 12 € //  Jornada + Dinar 22 €) 

 

- Famílies i treballadors Nexe Fundació. 

- Professors i estudiants EUIT, FUB, UVIC. 

- Usuaris de la Federació ECOM. 

- Fisioterapeutes, Logopedes i Terapeutes 
Ocupacionals col·legiats. 

- 2 Membres d’una mateixa família. 

- Treballadors de l’HSJD. 

- Grups de 3 o més persones mateixa entitat. 

 

CALENDARI  HORARI 

16 de maig de 2015 De 9 h a 19 h 

 

INSCRIPCIÓ 

Cal efectuar transferència bancària al número de 

compte corrent de la Caixa: 

 2100-1302-85-0200060856 ( la caixa ). 

enviar el comprovant bancari a:  

Nexe Fundació (formacio@nexefundacio.org) 

T. 93 2853240 

 

DATES D'INSCRIPCIÓ 

Inscripció jornades 7-04-2015 al  10-05-2015 

 

DATES ELECCIÓ  DELS TALLERS 

Elecció dels tallers del 27-04-2015 al 10-05-2015 

(places limitades)  

 

LLOC 

EUIT (Escola Universitària Infermeria i Teràpia 

Ocupacional Terrassa).  

Carrer de la Riba, 90, Terrassa 

www.euit.fdsll.cat/ 

 

INSCRIPCIÓ 

 

https://baixcostcat.wordpress.com/ 

O 

http://form.jotformeu.com/form/50726342397358 
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Programa 

9 - 9:30 h Entrega documentació 

9:30 - 10 h Inauguració oficial  

          Sr. J. Oliva (Diputació Barcelona) 

          Sra. C. de Visscher (Presidenta Nexe) 

          Sra. M. Comellas (Directora EUIT) 

10 - 11 h Taula rodona: 

“Necessitats no resoltes. Treball en Xarxa” 

        Sra. C Cañizares (TO CRMF Albacete) 

          Sra. Y. Calle (TO Hosp. Sant Pau) 

          Red cacharrera 

          Sr. Jordi Ventura (Comissió Baix Cost Nexe Fundació) 

          Sr. J. Fonoll (Comissió Baix Cost Nexe Fundació) 

11 - 11:30 h COFFEE BREAK 

11:30 - 12:45  Franja 1 Taller 

13 - 14:15 h Franja 2 Taller 

14:30 - 15:30  DINAR 

15:30 - 16:45  Franja 3 Taller 

17 - 18 h Conferència final  

        Sr. J. Carlos Martín (TO CRMF Albacete) 

‘18 – 18:30 h “Bailando el silencio”. 

 Rakel R (Arymux) 

18:30 – 19 h Entrega premis i clausura. 

 

Apps Infantils (Carme Roig) Logopeda 

CREDA 

Activitats multisensorials amb Scrash 

(Quim Fonoll) Comissió baix cost Nexe 

Construcció material sensorial (Cristina 

Pérez) Terapeuta Ocupacional Centre Ninaia 

Construcció cortina de perles (Mònica 

Husillos) Família Nexe 

Construcció Hamaca bany (Jordi Ventura) 
fisioterapeuta Comissió Baix Cost Nexe/HSJD 

Creació d'activitats amb TinyTap 

(Lluís  Pérez) C.E.E. Els Àngels 

Cronstuint pel joc (Yolanda Calle) TO Hospital 

Sant Pau 

Dóna llum a les teves idees (Muntsa  

Minguell) Família Nexe 

Impressió 3D i productes de suport (Néstor 

Aparicio) Terapeuta Ocupacional MakerConvent  

Eines mòbils: IPAD – ANDROID (Josep 

Solà) Professor EUIT 

Llibres   sensorials (Marine) Família Nexe 

Makey makey un aport a la imaginació 

(Ricard) Fisioterapeuta  E.E.E. Virolai 

Música reciclada  (Amós Pérez) Escola Pedralta 

Productes de suport vida diària (J Carlos, M 

Carmen ) Terapeutes Ocupacionals CRMF Albacete 

Altres .... 

Tallers simultanis  ORGANITZAT PER 

COL·LABORADORS 


