
Les persones amb diversitat
funcional, i l’entorn que els dóna

II Jornada de 
Productes de 

MODALITAT DURADA
Presencial 8 h

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

Productes de 
suport  de disseny 
obert (baix cost)

Compartint les 

PREU
Jornada 15 € // Jornada + Dinar 25 €

Membres de les entitats organitzadores  FUB, 
UVIC, NEXE Fundació, ECOM
Jornada 10 € //  Jornada + Dinar 20 € 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

Compartint les 
iniciatives i el 
coneixement

Grups de 3 o més persones mateixa entitat
Jornada 10 € //  Jornada + Dinar 20 €

CALENDARI HORARI
10 de maig de 2014 De 9 h a 19 h 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.

10 de maig de 2014 De 9 h a 19 h

MATRICULACIÓ
Cal efectuar el pagament per TPV o bé
mitjançant transferència bancària al número de
compte corrent de Catalunya Caixa:

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

IBAN: ES85 2013-6010-17-0201776030, BIC:
CESCESBBXXX i enviar el comprovant bancari a:
Escola de Formació Contínua efc@fub.edu
T. 93 875 73 48 F. 93 875 73 55

Ó
voluntariat, poden ajudar a
resoldre les necessitats específiques
de les persones amb diversitat
funcional

En aquesta jornada, continuació de

DATES D'INSCRIPCIÓ
Inscripció del 21-03-2014 al 9-05-2014
Elecció de tallers del 23-04-2014 al 9-05-2014

LLOC
Fundació Universitària del Bages q j ,

la de l’any passat a la UVIC,
revisarem l’estat de la qüestió i
compartirem pràctiques i materials
que ens ajudin a crear condicions de
vida més confortables i amb major

Fundació Universitària del Bages.
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

INSCRIPCIÓ
vida més confortables i amb major
autonomiahttp://xurl.es/baixcost2014fub

ORGANITZAT PER:ORGANITZAT PER:



Tallers simultanis 

ADREÇAT A:

Persones interessades per la 
fisioteràpia, la logopèdia, la teràpia 
ocupacional, l’educació, l’atenció 

• Tablets i Apps (Lourdes Espejo E.E.E. 
Pedralbes)

• Projecte Taicoms: tauler interactiu per 

p , ,
socio sanitaria, els productes de 
suport,  la tecnologia i el disseny 
obert  siguin professionals, 
usuaris, familiars o voluntaris

a  jocs digitals  col·lectius, motrius i 
sensorials  (Joaquim Fonoll)

• Joguines adaptades (Grup de Baix Cost 
Nexe Fundació)

Programa
9’00  Recollida documentació

• InTIC comunicador per PC i tablet
(Pont del Dragó)

• El boli màgic i la PDI de baix cost  
(Jesús Arbues  IES Vilatzara)

- 9’00  Recollida documentació.

- 9’30 Inauguració 

-10’00  Taula rodona. “El què, el per què i 
el com dels productes de suports de baix 

(Jesús Arbues, IES Vilatzara)

• Contes   sensorials  de roba i paper 
(Marine Zimmer, Nexe Fundació)

•
- 11’00 Esmorzar

- 11’30 -13’00  Tallers simultanis (Franja 1) 

- 13’00 -14’30  Tallers simultanis (Franja 2) 
el com dels productes de suports de baix 
cost.”  coordina Joaquim Fonoll

• Què aporta el baix cost a Nexe Fundació? 
(Jordi Ventura,  Fisioterapeuta Pediàtric 
Nexe Fundació)

- 14’30 Pausa per dinar

- 16.00 - 17’30 Tallers simultanis (Franja 3) 

- 17:30 – 18’30 Conferència  “Redes de 

• Tecnologia lliure i els projectes 
d’aprenentatge servei  (Jesús Arbues, 
IES Vilatzara)

apoyo en España, y otras partes del 
mundo, para la autoconstrucción de 
productos específicos que necesitan las 
personas con diversidad funcional”. Reyes 
Noya Terapeuta Ocupacional CEAPAT, 

(Muntsa Minguell, mare i dissenyadora)

• Open design,  tecnologia lliure i 
accessibilitat  (Montserrat García  

y p p ,
Madrid

- 18’30 Cloenda

accessibilitat  (Montserrat García, 
Accessibilitat ECOM)

(Jannick Niort, FUB)
Psico-Art Dansa adaptada  integradora

•
Fisioterapeuta Escola Virolai)
Taller sobre el Makey Makey (Ricard Barnés

Els tallers s’escolliran a partir del 23-04-
2014

• Impresores 3d (Maker Shop BCN)

Per què de vegades he optat pel baix cost?•


