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Introducció

La diversitat funcional és una de les causes principals de dependència. Dins
del col·lectiu de persones amb diversitat funcional, les persones amb diversitat
funcional física, que és el col·lectiu que veureu en aquesta unitat, representa el
60% d’aquesta població.

La diversitat funcional física està dividida bàsicament en diversitat motriu i
sensorial, i dins la sensorial, en visual i auditiva. Malgrat que sembli, doncs, que
podem fer tres grans distincions d’aquest col·lectiu això no és així, perquè hi ha una
gran diversitat de malalties, trastorns, afectacions o situacions que poden produir
que una persona no tingui plena funcionalitat dels seus sentits o del seu sistema
motriu. Això farà que cada persona segons les seves característiques, situació i
entorn es vegi afectada d’una manera o d’una altra i visqui, entengui i afronti la
situació d’una manera diferent.

Com a professionals haureu d’atendre aquesta gran diversitat, conèixer les afec-
tacions, entendre les característiques personals i desenvolupar una acció indivi-
dualitzada adaptada a les possibilitats de cadascú. La vostra intervenció com a
tècnics en atenció a les persones en situació de dependència ha de ser la de vetllar
perquè la persona pugui desenvolupar de la manera més autònoma possible totes
les activitats derivades de les seves necessitats, per tal d’assolir una bona qualitat
de vida i una participació com a ciutadà de ple dret, amb igualtat d’oportunitats.

En aquesta unitat coneixereu els tipus d’afectacions i característiques per tal de
poder tenir aquesta intervenció personalitzada.

En el primer apartat, “Persones amb diversitat funcional física motriu” veureu,
en primer lloc, la gran diversitat d’afectacions que poden produir una diversitat
funcional motriu, i entendreu, així, les diferents característiques d’aquest tipus de
col·lectiu. En segon lloc treballareu tots els tipus de suports, facilitadors i ajudes
que es poden utilitzar per aconseguir adaptar-se al màxim a les característiques
de cada persona i facilitar-li l’autonomia i la independència. I finalment aplicareu
tots aquests coneixements per tal de satisfer els diferents tipus de necessitats que
tenen les persones amb diversitat funcional motriu.

En el segon apartat, “Persones amb diversitat funcional física sensorial, treba-
llareu cadascuna de les parts anteriors: diversitat d’afectacions i característiques,
suports i facilitadors i tipus de necessitat, però centrats en el col·lectiu de persones
amb diversitat funcional sensorial. En primer lloc estudiareu el col·lectiu de per-
sones amb diversitat funcional visual i seguidament el col·lectiu de persones amb
diversitat funcional auditiva, per acabar, finalment, amb una petita introducció a
la sordceguesa.

Veureu també com s’ha arribat a aquest paradigma d’atendre la diversitat i al
concepte de diversitat funcional, ja que durant anys les persones amb discapacitat
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han estat estereotipades i sovint excloses socialment, se les ha tractat com a malalts
o persones a les quals calia rehabilitar socialment.

En aquesta unitat, treballareu aquest canvi de paradigma cap a la diversitat, aquesta
visió de que la discapacitat és relativa, en la mesura que depèn de l’entorn, un canvi
de mirada que farà que la vostra intervenció com a professionals estigui centrada en
la persona, per desenvolupar una metodologia de treball que fomenti l’autonomia
i la independència i oferir una atenció integral de qualitat basada en el respecte a
la dignitat de la persona.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Reconeix les característiques de les persones amb discapacitat física
relacionant-les amb els nivells de dependència i l’ajuda requerida.

• Relaciona l’evolució del concepte de discapacitat física amb els canvis
socials, culturals, econòmics i cientificotecnològics.

• Caracteritza les malalties que poden causar discapacitat física per la seva
influència en l’autonomia personal de la persona malalta.

• Relaciona els diferents tipus de discapacitat física amb les dificultats que
impliquen en la vida quotidiana de les persones.

• Descriu les principals necessitats psicològiques i socials de les persones
amb discapacitat física.

• Relaciona diferents tipologies i nivells de discapacitat física amb el grau de
dependència i el tipus de suport necessari.

• Identifica els principis de la vida independent de la persona amb discapacitat
física.

• Descriu les necessitats d’orientació i suport als cuidadors no professionals
de la persona amb discapacitat física.

• Argumenta la importància de l’eliminació de barreres físiques per afavorir
l’autonomia de les persones amb discapacitat física.

• Argumenta la importància de respectar les decisions i els interessos de les
persones amb discapacitat física.

• Mostra seguretat en determinar els tipus de suport a la persona amb
discapacitat i la seva família.
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Drets de les persones amb
discapacitat

Podeu consultar el text de la
Convenció dels Drets sobre les
Persones amb Discapacitat de les
Nacions Unides, en el següent
enllaç: tinyurl.com/yyogxm98.

1. Persones amb diversitat funcional física motriu

La diversitat funcional engloba tres grans tipus de diversitat: la diversitat física,
la psíquica i la sensorial. La diversitat funcional física és una de les causes
principals de dependència. Per això, com a tècnics en atenció a les persones amb
situació de dependència, haureu de conèixer bé els tipus de diversitats funcionals
motrius que hi ha i quines característiques tenen. D’aquesta manera podreu
dissenyar la vostra intervenció i determinar els suports més efectius personals per
a cada usuari.

Conèixer cadascun dels enfocaments i paradigmes del concepte de discapacitat
i de diversitat funcional us ajudarà a portar a terme la vostra tasca professional
en aquest àmbit de la millor manera possible, vetllant per la satisfacció de les
necessitats bàsiques de les persones amb diversitat funcional física des d’un
posicionament que tingui en compte la seva intimitat, així com el dret a la
pròpia presa de decisions i a l’autonomia personal, ajudant-les a tenir una vida
independent de màxima qualitat.

1.1 Definició i conceptualització de la discapacitat

El 13 de desembre de 2006 es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat, per la qual els governs que la signaven
es comprometien a garantir-los. S’estableixen principis com ara el respecte i la
dignitat, l’autonomia i la llibertat, la igualtat d’oportunitat i la no-discriminació,
que han de centrar les bases de les polítiques i la gestió social dels països signants.

Així, s’entra en un nou paradigma, en el qual la discapacitat és relativa, en la
mesura que depèn de l’entorn: “La discapacitat és el resultat de la individualitat
(restriccions permanents) en relació amb les exigències que l’entorn planteja”.
Aquest punt és un pas important en la percepció del concepte de discapacitat, un
canvi de mirada; i tot i que avui en dia la realitat encara està lluny de garantir
tots els drets i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat, s’ha de
reconèixer que això és un gran avenç.

Però el camí fins arribar a aquest model, a aquest paradigma, ha estat ple de
dificultats i menyspreu cap a les persones amb discapacitat. Històricament, la
discapacitat ha estat estigmatitzada i lligada a diverses formes d’exclusió social:
eliminació, aïllament, institucionalització o beneficència, fins ben entrat el segle
XX.

La percepció, el concepte i la classificació de la discapacitat han evolucionat al
llarg de la història, com també la visió que se’n tenia, que ha estat condicionada
per les estructures sociopolítiques, econòmiques i culturals de la humanitat.

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
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La percepció de la discapacitat ha evolucionat al llarg del temps
condicionada per les estructures sociopolítiques, econòmiques i culturals de
la humanitat.

La visió que s’ha tingut de la discapacitat la podríem classificar en tres grans blocs,
segons tres models de tractament que s’ha donat a les persones amb discapacitat
al llarg de la història (A. Palacios; 2008): el model de prescindir, el model
rehabilitador i el model social.

1.1.1 El model de prescindir

Aquest model se situa des de l’aparició de l’ésser humà a la prehistòria, fins a finals
del segle XIX i començaments del XX, i és el model característic de l’antiguitat
clàssica i de l’edat mitjana.

En aquest període de temps, es considera que les persones amb discapacitat no
podien aportar res a la comunitat, al contrari, dificultaven el funcionament dels
seus membres. Se suposava que la discapacitat tenia un motiu religiós, que els
déus o els esperits s’havien enutjat i havien castigat d’alguna manera aquestes
persones. Així que s’assumia que les vides de les persones amb discapacitat no
tenien ni sentit ni valor i resultaven un obstacle per al bon funcionament del grup,
i en conseqüència no valia la pena que visquessin, per tant se’n podia prescindir.

Hi havia dues maneres de prescindir de les persones amb discapacitat, dos
submodels:

• El model eugenèsic. Va ser aplicat sobretot a l’antiguitat clàssica; a partir
de la base que aquestes persones no aportaven res, no valien res i podien ser
una càrrega social, als infants que naixien amb alguna discapacitat s’optava
per matar-los. L’infanticidi o l’abandonament, per exemple, a l’antiga
Grècia era una pràctica comuna en casos de nounats amb discapacitat. Si
la diversitat funcional apareixia posteriorment, en la vida adulta, portava
aquestes persones a ser perseguides i discriminades, i en ocasions a haver de
guanyar-se la vida sent objecte d’exhibició i de burla per la seva discapacitat.

• El model de marginació. Aquest segon submodel es situa més endavant,
cap a l’edat mitjana, i com diu la paraula consisteix bàsicament en separar,
rebutjar, excloure les persones amb diversitat funcional, les quals per
sobreviure havien de recórrer a la caritat o a ser objecte de diversió i burla.
És l’època també en què hi ha un pes religiós molt fort, i hi havia la creença
que estaven posseïdes pel mal i se les havia de salvar amb la fe i rituals
religiosos. Pel que fa als infants, si bé no es practicava l’infanticidi, sí que
molts morien per aquesta falta d’atenció i abandonament.
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1.1.2 El model assistencial i rehabilitador

Aquest model es basa en el tractament mèdic de les persones amb discapacitat,
és a dir, la discapacitat ja no es considera un càstig diví, sinó que s’entén que la
persona té una malaltia, i que per tant ha de rebre tractament, ha de ser curada.
Això comporta un canvi important, ja que les persones amb diversitat funcional no
seran considerades inútils i innecessàries per a la societat, sinó que, si poden ser
curades i rehabilitades, podran aportar alguna cosa a la comunitat. Així doncs, les
persones amb discapacitat seran tractades com a pacients en centres assistencials
que combinen el tractament mèdic amb l’educació.

Algunes de les crítiques que es fan a aquest model (A. Palacios; 2008) són:

• L’objectiu del model rehabilitador és curar la persona, o bé modificar la
seva conducta amb la finalitat d’amagar la seva diferència perquè pugui ser
incorporada a la societat.

• Es tracta d’una pràctica que no té en compte el respecte a la diferència i que
intenta “normalitzar” segons els paràmetres establerts socialment.

• El fet que les persones amb discapacitat estiguin confinades en centres
assistencials per ser tractades acaba transformant aquestes institucions en
centres de marginació i malaltia.

Malgrat aquests punts negatius, sí que és cert que amb l’arribada d’aquest model
comencen a aparèixer polítiques socials per atendre aquestes persones, tot i ser
des d’una vessant de beneficència.

Per A. Palacios, el model rehabilitador es basa en una actitud paternalista que
subestima les persones amb diversitat funcional, i porta a la discriminació. En
conclusió, i segons Pérez Bueno (2010), podem afirmar que el model rehabilitador
considera la discapacitat com un problema de la persona, produït per una malaltia,
accident o condició negativa de salut, que requereix cures mèdiques proporciona-
des per professionals, amb tractaments individuals.

1.1.3 El model social

El model social considera que les causes que originen la discapacitat no són ni
religioses, ni mèdiques, sinó que són, en gran mesura, socials. Des d’aquesta
filosofia s’insisteix que les persones amb discapacitat poden aportar a la societat
en la mateixa mesura que la resta de persones, però no canviant la seva manera de
fer o ser, sinó sempre des de la diferència.

La transició del model rehabilitador al model social ha estat llarga, i, si bé
normativament i jurídicament s’ha anat plasmant en les diferents normatives, en
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l’àmbit social, i observant la realitat del dia a dia podem dir que a la pràctica encara
no hem acabat de fer el canvi de paradigma.

Avenços en l’àmbit legislatiu

Però, tot i que queda per fer molta feina en la vida quotidiana, sí que s’ha avançat en l’àmbit
legislatiu, com es pot veure en el següent recull de documents publicats:

• Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses (CIDDM);
publicada per l’OMS l’any 1980.

• Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut; aprovada per
l’Assemblea Mundial de la Salut, l’any 2001.

• Convenció Internacional sobre les Drets de les Persones amb Discapacitat, signat el 13 de
desembre de 2006 a la seu de les Nacions Unides a Nova York. L’Estat espanyol la va signar
el 30 de març de 2007.

• Diversitat funcional i vida independent; el moviment de vida independent neix als anys
seixanta a la Universitat de Berkeley i la filosofia del moviment queda recollida actualment
per l’Oficina de Vida Independent.

Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i Minusvalideses
(CIDDM)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) publica el 1980 laClassificació In-
ternacional de les Deficiències, Discapacitat i Minusvalideses (CIDDM) i
s’introdueix per primera vegada el concepte discapacitat, que inclou la condició
de “persona amb discapacitat”.

Un dels aspectes més rellevants d’aquesta classificació va ser el d’establir la
diferència entre deficiència, discapacitat i minusvalidesa, que corresponen als tres
nivells en les conseqüències derivades de la discapacitat:

• Nivell biofisiopsicològic (biològic, fisiològic, anatòmic i psicològic). Li
correspondria la deficiència, entesa com a conseqüència permanent de les
malalties i els accidents en el nivell corporal, fisiològic o orgànic. Una
persona deficient és aquella que presenta trastorns, sovint d’origen genètic,
més o menys importants, que alteren l’activitat intel·lectual, emocional o
física. La deficiència es pot definir com limitacions greus que afecten de
forma duradora l’activitat i que tenen l’origen en una pèrdua total o una
anormalitat d’una estructura o funció psicològica o anatòmica.

• Nivell personal. Li correspondria la discapacitat, entesa com a restricció
en l’activitat d’un individu deguda a qualsevol deficiència. La discapacitat
és la limitació de la capacitat humana que fa impossible o dificulta l’activitat
de la persona i que ve definida per la salut física o mental i els seus factors
personals respecte de la mitjana de la població.

• Nivell social. Li correspondria la minusvalidesa, entesa com a situació
de desavantatge, derivada de les deficiències o discapacitats que limiten
o impedeixen la participació social. Una persona minusvàlida és aquella
que presenta un trastorn físic o mental que li impossibilita o dificulta un
desenvolupament normal de l’activitat.
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Cal recordar que estem
revisant uns conceptes que
en el seu moment, als anys
vuitanta, van suposar un
canvi important, però en
l’actualitat aquests
conceptes han quedat
desfasats, i la terminologia
que s’utilitza és la de
discapacitat en alguns
casos, tot i que es tendeix al
concepte de diversitat
funcional.

A la taula 1.1 teniu una comparació dels conceptes deficiència, discapacitat i
minusvalidesa entre les definicions de l’OMS de 1980 i 2001, en un cas concret
de sordesa. És un exemple per entendre i situar aquests tres conceptes en el nivell
corresponent.

Taula 1.1. Comparació entre les definicions de l’OMS de 1980 i 2001

Terme segons la Classificació Internacional de... En quin nivell es dona Exemple

Deficiències,
Discapacitats i
Minusvalideses (OMS,
1980)

Funcionament (OMS,
2001)

Deficiència Estructures i funcions
corporals

Biofisiopsicològic (òrgan) Aparell auditiu: la deficiència es podria donar en algun
dels òrgans de l’aparell auditiu (còclea, martell...).

Discapacitat Activitat Personal Aquesta dèficit auditiu li provoca una dificultat per
escoltar/sentir, potser té restes auditives o potser no pot
sentir res.

Minusvalidesa Participació Social o entorn Si va a una conferència tindria minusvalidesa per
escoltar/captar bona part de la informació, si és tota
oral. Això podria fer que depengués d’una altra persona
per poder entendre la informació.

Per tant, la definició dels conceptes per la CIDDM seria el següent:

• Deficiència: tota pèrdua o anormalitat, permanent o temporal, d’una
estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica. Inclou l’existència
o aparició d’anomalies, defectes o pèrdues orgàniques, o defectes en el
sistema funcional o mecanisme del cos. Origina un trastorn orgànic, que
produeix una limitació funcional en la vida diària. Distingeix deficiències
físiques, sensorials, psíquiques o de relació.

• Discapacitat: restricció o absència (deguda a una deficiència) de la capaci-
tat de realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera
normal per a l’ésser humà.

• Minusvalidesa: situació desavantatjosa en la qual es troba la persona, com
a conseqüència d’una deficiència o discapacitat, que li limita o li impedeix el
compliment d’una funció normal, segons l’edat, el sexe, els factors socials
i les característiques de la seva cultura.

En la classificació de CIDDM encara hi ha una base del model rehabilitador,
mèdic, en què la “anormalitat” de la persona l’acabarà portant a una situació de
“menys validesa”. El CIDDM emfatitza la persona, les seves discapacitats. El
canvi de visió es dona quan s’entén que el problema no és l’individu sinó el context
on viu, que és el que posa les limitacions i les barreres. Així, l’any 2001, s’aprova
la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut.
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Document CIF

Podeu consultar la Classificació
Internacional del Funcionament,

de la Discapacitat i de la Salut en
el següent enllaç:

tinyurl.com/y4e68qh5.

Trobareu més informació
sobre el model

biopsicosocial a l’apartat
“Necessitats humanes,
comportament humà i
cicle vital”, dins de la

unitat “Autonomia
personal i dependència”.

Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la
Salut (CIF)

L’Assemblea Mundial de la Salut va aprovar, l’any 2001, la Classificació Inter-
nacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF), que estableix
una conceptualització i una terminologia estandarditzats que responen a una visió
universal de la discapacitat que es basa en la capacitat d’interacció de les persones
amb l’entorn.

El terme que l’OMS estableix per fer referència a les limitacions funcionals i
corporals dels individus és discapacitat (en anglès, disability); parla de persones
amb discapacitat en lloc de minusvàlids o persones amb minusvalidesa.

Aquesta nova classificació inclou els principis d’interacció entre la persona i
l’entorn i la integració psicosocial, relacionats amb el model biopsicosocial.

Així doncs, la discapacitat ja no és la causa, sinó el resultat de la interacció de
les característiques de la persona amb l’entorn i el context social, com es pot veure
a la figura 1.1

Figura 1.1. Interacció entre els components de la CIF

Font: www.imserso.es

La CIF defineix la discapacitat com un terme genèric que inclou deficiències,
limitacions de les activitats i restriccions a la participació. Per discapacitat s’entén
la interacció entre les persones que tenen alguna malaltia i els factors personals i
ambientals.

Aquesta classificació, promou un canvi de model conceptual:

• La discapacitat ja no és la causa, sinó el resultat de la interacció de les
característiques de la persona amb l’entorn i el context social.

• Elimina les connotacions negatives del terme discapacitat i el substitueix
pel terme activitat.

• Les circumstàncies negatives d’aquesta dimensió es passen a denominar
limitacions de l’activitat.

• Canvia minusvalidesa per participació i les circumstàncies negatives es
passen a denominar restriccions en la participació.

https://aspace.org/assets/uploads/publicaciones/e74e4-cif_2001.pdf
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També s’introdueixen nous conceptes, com el de les barreres i facilitadors:

• Les barreres són els factors de l’entorn d’una persona que quan són presents
o absents limiten el funcionament i generen discapacitat. Les barreres poden
ser de l’ambient físic inaccessible, actituds negatives de la població respecte
a la discapacitat i/o de serveis, o sistemes i polítiques que o no existeixen o
dificulten la participació de les persones amb una condició favorable en tots
els àmbits de la vida.

• Els facilitadors són els factors de l’entorn d’un individu que, quan estan
presents milloren el funcionament i redueixen la discapacitat. Poden preve-
nir que un dèficit o limitació a l’activitat es converteixi en una restricció a
la participació. Així es contribueix a millorar el rendiment real per dur a
terme una acció independentment del problema que es tingui.

Segons la nova definició de la CIF, la discapacitat «engloba les deficiències, les
limitacions en l’activitat i les restriccions en la participació»; d’aquesta manera
deixa d’utilitzar-se només com una part de les conseqüències d’una malaltia i es
té una visió més àmplia.

Però en la CIF encara falta un tractament de les persones amb discapacitat,
vinculat al respecte dels drets humans, i és quan apareix, al 2006, la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
(2006)

Aquest model pren com a base els valors dels drets humans. Així mateix, posa
èmfasi en l’autonomia de la persona amb discapacitat per decidir respecte de la
seva pròpia vida, i per això se centra en l’eliminació de qualsevol tipus de barrera,
per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Tal com diu el text, el propòsit d’aquesta convenció és promoure, protegir i
assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i les
llibertats fonamentals de totes les persones amb discapacitat, i promocionar el
respecte de la seva dignitat inherent.

Dins les persones amb discapacitat s’hi inclouen les que tenen deficiències
físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb
diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat,
en igualtat de condicions amb les altres persones.

Principis de la convenció

• El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les
pròpies decisions i la independència de les persones.

• La no-discriminació.

• La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat.
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Moviment de Vida
Independent

Trobareu més informació sobre
el Moviment de Vida

Independent al seu web:
ncil.org/about/aboutil.

• El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la
diversitat i la condició humanes.

• La igualtat d’oportunitats.

• L’accessibilitat.

• La igualtat entre l’home i la dona.

• El respecte a l’evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i al seu dret a
preservar la seva identitat.

La Diversitat Funcional i la Vida Independent

Malgrat tots els avenços en els paradigmes i conceptes, des del mateix col·lectiu
de persones amb diversitat funcional, s’ha manifestat la necessitat de substituir
el terme discapacitat, ja que terminològicament es continua considerant que la
discapacitat és la conseqüència d’un defecte, i la persona amb discapacitat, per
tant, s’ha de tractar i se li ha de donar suport perquè pugui funcionar d’una manera
normalitzada.

Així, neix el terme diversitat funcional, amb el qual no es parla de persones amb
menys discapacitats o limitacions, sinó que es fa referència a que hi ha diversitat
de situacions o de formes de funcionar.

Tot i que encara no s’ha arribat a cap conclusió sobre quin dels dos termes és
més adient per definir el col·lectiu, l’expressió de diversitat funcional és la més
demanada pel mateix col·lectiu. Tal com indiquen J. Romañach i M. Lobató,
introduir aquest canvi era necessari:

“Aquest terme s’ajusta a la realitat en què una persona funciona de manera diferent de la
resta de la societat. Aquest terme té en compte la diferència de la persona, i la falta de
respecte de la majoria, que en els seus processos de construcció social i d’entorn no han
tingut en consideració les diferents formes de funcionar.”

Romañach, J. i Lobató, M. (2005). Diversidad funcional, nuevo término por la lucha de la

dignidad de la diversidad del ser humano.

Segons el concepte diversitat funcional, cada persona té unes capacitats concretes,
fruit de les seves característiques i de la seva relació amb l’entorn. Si les persones
es troben amb problemes per afrontar la seva vida quotidiana, és el medi social el
“discapacitat”, el que no està preparat per acollir totes les persones que hi viuen.

El concepte de diversitat funcional és proposat en primer terme pel Moviment
de Vida Independent (en anglès, Independent Living Movement). Es tracta
d’un moviment social que va néixer en el marc de la lluita pels drets civils de
finals dels anys seixanta als Estats Units (Universitat de Berkeley). El moviment
va ser impulsat per l’acció d’un grup de persones amb diversitat funcional que
necessitaven assistència personal per fer les seves activitats diàries. La lluita es
va desenvolupar des de les organitzacions civils, universitats i associacions de
veterans de guerra.

Els quatre pilars bàsics en els quals es basa el moviment són:

https://ncil.org/about/aboutil/
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1. Tota vida humana té el mateix valor;

2. Tothom, independentment de la seva diversitat funcional, és capaç de realitzar eleccions;

3. Les persones amb diversitat funcional ho són per la resposta de la societat a la diferència
física, intel·lectual i sensorial, i tenen dret a exercir el control de les seves vides;

4. Les persones amb diversitat funcional tenim dret a la plena participació en la societat.

Jenny Morris, 1993.

L’objectiu del moviment era que les persones discriminades per la seva diversitat
funcional poguessin sortir dels hospitals i les institucions i fins i tot de casa, on es
trobaven recloses, perquè poguessin viure i participar en la comunitat.

El lema que defineix la filosofia del Moviment de Vida Independent és “res
de nosaltres sense nosaltres”. Així és reflecteix la lluita de les persones
amb diversitat funcional, pel dret a decidir sobre qualsevol tipus d’acció que
els afecti ja que ells són els que coneixen millor les seves necessitats.

El terme vida independent seria entès com la situació en la que una persona
controla la seva vida i pren les seves pròpies decisions.

Principis del Moviment de Vida Independent

• Desinstitucionalització

• Autodeterminació

• No-discriminació

• Desmedicalització

• Autogestió dels suports

• Suport entre iguals

Les entitats i grups que formen part del Moviment de Vida Independent i que
lluiten per aconseguir el dret a la vida independent són:

• Foro de Vida Independiente y Divertad. Es crea el 2005; la pa-
raula divertad és una paraula inventada, síntesi de dignitat i llibertat:
forovidaindependiente.org/que-es-el-fvid.

• Oficina de Vida Independent de Barcelona: ovibcn.org/ca/moviment-de-
vida-independent.

1.2 Tipus de diversitat funcional física

Si prenem com a referència el concepte de diversitat funcional, o ens situem
en el concepte actual de discapacitat, que posa èmfasi en l’entorn, hem de

http://forovidaindependiente.org/que-es-el-fvid/
https://ovibcn.org/ca/moviment-de-vida-independent/
https://ovibcn.org/ca/moviment-de-vida-independent/


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 18 Persones amb diversitat funcional física

considerar la diversitat funcional com un estat que, derivat de la interrelació entre
la individualitat i els factors contextuals, suposa una limitació en l’activitat i la
conseqüent restricció en la participació en igualtat de condicions amb tots els
ciutadans.

En aquest sentit, com a tècnics en atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, a les persones amb diversitat funcional, a l’hora d’atendre-les haureu de tenir
coneixements sobre les característiques i els tipus de diversitat funcional física, i
els recursos i les eines per donar suport a les persones afectades i al seu entorn i
així garantir al màxim la igualtat d’oportunitats.

El col·lectiu amb diversitat funcional física és molt ampli. Les característiques
depenen del tipus d’afectació. Dins de la diversitat funcional física podríem fer
dues grans divisions: diversitat funcional física motriu i diversitat funcional física
sensorial.

La diversitat funcional física motriu pot ser:

• Diversitat funcional física derivada de dèficits en les estructures musculars
relacionades amb el moviment de les extremitats i de la pèrdua de capacitat
de moviment per diverses causes (malformacions, accidents o lesions
cerebrals).

• Diversitat funcional física derivada de malalties orgàniques, d’aparells o
sistemes com l’aparell respiratori, digestiu, urinari i els sistemes metabòlic
i immunològic (malalties coronàries, renals o pulmonars).

La diversitat funcional física sensorial pot ser:

• Visual: derivada d’una pèrdua total o parcial de visió, com a conseqüència
d’afeccions o malalties oculars i/o neurooftalmològiques.

• Auditiva: derivada d’una pèrdua total o parcial d’audició; pot anar acompa-
nyada de discapacitat de la comunicació i la parla.

1.3 Característiques de les persones amb diversitat funcional física
motriu

La diversitat funcional física motriu agrupa les dificultats en el funcionament de
l’aparell motor a causa de problemes en el sistema nerviós central, del sistema
muscular, del sistema ossi o de la interrelació entre ells. Sigui quina sigui la
causa, les persones amb diversitat funcional física motriu presenten dificultat o
impossibilitat de moure una o diferents parts del cos. Tal com indiquen Basil,
Bolea i Soro-Camats (2003)...
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La discapacitat motriu és l’alteració de l’aparell motor causada per un
funcionament deficient del sistema nerviós central, del sistema muscular,
del sistema ossi o d’una interrelació de tots tres sistemes que dificulta o
impossibilita la mobilitat funcional d’una o diverses parts del cos.

1.3.1 Classificació de la diversitat funcional motriu

Hi ha una gran diversitat de malalties, trastorns, afectacions o situacions que poden
produir que una persona no es pugui moure amb la plena funcionalitat del seu
sistema motriu. Això posa de manifest la gran varietat individual que hi ha dins
d’aquest col·lectiu, des de persones amb mobilitat reduïda en una part del seu cos,
fins a persones amb afectacions en la majoria de les seves funcions.

Els tipus de diversitat funcional motriu es poden classificar de diverses maneres.
A la taula ?? podeu veure un resum amb els diferents paràmetres de classificació
i exemples d’aquests. Aquestes diferents classificacions són complementàries, i
cal tenir en compte que tota alteració motriu pot anar acompanyada de trastorns
sensorials, cognitius, de la comunicació i llenguatge o de comportament i apre-
nentatge.

Taula 1.2. Classificació discapacitats motrius

Paràmetre de classificació Origen / Tipus Explicació / Exemple

Segons l’origen de la discapacitat Origen en el sistema nerviós
central

Exemples: la paràlisi cerebral, els
traumatismes cranioencefàlics,
els tumors...

Origen medul·lar Exemples: l’espina bífida, la
poliomielitis, els traumatismes
medul·lars...

Origen muscular Exemple: les miopaties.

Origen osteoarticular Exemples: amputacions,
l’artrogriposi, l’osteogènesi
imperfecta...

Segons les parts del cos
afectades

Monoplegia/monoparèsia Impossibilitat/dificultat per moure
una extremitat.

Hemiplegia/hemiparèsia Impossibilitat/dificultat per moure
la meitat del cos (el dret o
l’esquerre).

Paraplegia/paraparèsia Impossibilitat/dificultat per moure
les dues extremitats inferiors.

Triplegia Impossibilitat/dificultat per moure
tres extremitats.

Tetraplegia/tetraparèsia o
quadriplegia

Impossibilitat/dificultat per moure
les quatre extremitats.

Diplegia Afectació de les quatre
extremitats, amb predomini de les
inferiors.

Doble hemiplegia Afectació de les quatre
extremitats, amb predomini de les
superiors



Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 20 Persones amb diversitat funcional física

Tota alteració motriu pot
anar acompanyada de

trastorns sensorials,
cognitius, de la comunicació

i d’aprenentatge.

A l’apartat “Autonomia
personal i dependència”

podeu veure el vídeo
Dependència i autonomia:
dues cares de la mateixa
vida, on Xavi Cosano ens

parla de la seva
discapacitat provocada

per una paràlisi cerebral.

Taula 1.2 (continuació)

Paràmetre de classificació Origen / Tipus Explicació / Exemple

Segons el moment de l’adquisició Congènita Apareixen en el naixement.

Adquirida S’adquireixen en el transcurs de
la vida.

Segons la durada Temporal L’afectació és transitòria.

Permanent L’afectació és per a tota la vida.

Segons l’evolució que segueixi Degenerativa La discapacitat augmenta amb el
temps.

Permanent o no degenerativa Les condicions de la discapacitat
no es modifiquen.

Font: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/d233/modul_1/

A continuació veureu ampliades algunes de les alteracions més freqüents, com
són les lesions cerebrals, les lesions a la medul·la espinal i les lesiones a la
musculatura.

Lesions cerebrals. Dins de les lesions cerebrals cal destacar el dany cerebral
adquirit i la paràlisi cerebral:

• Dany cerebral adquirit (DCA). El DCA és l’afectació de les estructures
encefàliques en persones que, havent nascut sense cap tipus de dany cerebral,
pateixen en un moment posterior de la seva vida lesions cerebrals que
comporten una afectació del funcionament cognitiu, emocional, conductual
i/o físic. En les alteracions provocades a causa d’un DCA hi influeixen
diversos factors, cosa que fa difícil determinar un patró general d’afectació.
Els dèficits depenen del tipus, la localització i la severitat inicial de la lesió,
així com de les característiques pròpies de cada pacient, com l’edat, la
personalitat o capacitats prèvies.

• Paràlisi cerebral. Es tracta d’una afectació crònica originada durant el
desenvolupament cerebral del fetus o el nadó. Així doncs, les causes
d’aquesta malaltia són bàsicament prenatals: malalties infeccioses de la
mare (rubèola, xarampió, herpes, alcoholisme, etc.) o perinatals (anòxia,
ús de fòrceps, part perllongat, etc.). Produeix greus efectes en la motricitat,
com ara la rigidesa, agitació, convulsions o fins i tot una paràlisi completa
de la musculatura. Tot i que l’afectació és permanent, hi ha algunes
capacitats i habilitats susceptibles de rehabilitació. Moltes persones amb
paràlisi cerebral presenten dificultats en la parla, en la manipulació, en el
desplaçament, en el control postural.

Per concretar les característiques de l’afectació de la paràlisi cerebral s’utilitzen
les variables de:

• Topografia de l’afectació: parts del cos afectades (que ja heu vist en la taula
resum: hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, diplegia i doble hemiplegia).

• Tipus d’alteració del moviment:
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Per saber-ne més...

Podeu consultar i ampliar
aquesta informació al web de
l’Observatori de Discapacitat
Física (ODF):
www.observatoridiscapacitat.org/ca.

– Espasticitat: increment marcat del to muscular fins i tot en repòs
que es tradueix en moviments rígids, bruscs i mal coordinats. La
musculatura espàstica mostra un gran nivell d’excitabilitat davant de
qualsevol estímul.

– Atetosi: apareixen moviments involuntaris que comporten dificultats
per controlar i coordinar els moviments voluntaris, de vegades fins i
tot els moviments que estan implicats en la parla.

– Atàxia: alteració de la precisió dels moviments i l’equilibri, amb
dificultats per mesurar la força, la distància i la direcció.

– Mixta: poden aparèixer combinats els tres moviments.

Lesions a la medul·la espinal:

• Lesió medul·lar. Una lesió a la medul·la espinal es produeix quan aquesta
rep massa pressió i/o se li talla el reg de sang i oxigen, i sovint causa una
discapacitat física permanent. Pot portar a una disfunció motriu i sensorial.

• Espina bífida. L’espina bífida és una formació incompleta del tub neural
durant la gestació, que fa que la medul·la espinal quedi sense protecció
òssia. Els símptomes són variables, i en els casos greus pot comportar
discapacitats físiques com paràlisi a les cames.

• Esclerosi múltiple. Dany a la capa de mielina que recobreix la medul·la
espinal i que pot ocasionar una gran diversitat de símptomes; entre ells, la
pèrdua de control motriu i la disfunció del sistema locomotor.

• ELA. L’esclerosi lateral autotròfica és una malaltia neurodegenerativa pro-
duïda per la mort de les motoneurones o neurones motrius del cervell i de
la medul·la espinal. Es manifesta en forma de paràlisi progressiva que va
afectant la majoria de músculs, inclòs el diafragma.

Lesions en la musculatura:

• Miopaties o distròfies musculars: malalties d’afectació progressiva dels
diferents músculs, que condueixen a la debilitació i la pèrdua de massa
muscular, amb la conseqüència d’una pèrdua progressiva de la força. Els
símptomes poden incloure dificultat per caminar, per respirar o empassar,
restriccions en la moció conjunta i problemes al cor i altres òrgans.

1.4 Atenció a les persones amb diversitat funcional física motriu

La diversitat funcional motriu pot comportar una disfunció permanent o temporal
de l’aparell motriu i en alguns casos pot anar acompanyada d’altres afeccions:
sensorials (visuals i/o auditives), cognitives (de memòria, percepció, raonament)

https://www.observatoridiscapacitat.org/ca
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La intervenció amb
persones amb diversitat

funcional física motriu s’ha
de dur a terme de manera

personalitzada.

i comunicatives i lingüístiques (comprensió, expressió), que s’han d’abordar
conjuntament.

La discapacitat motriu es pot classificar en funció de l’origen, la durada, l’evo-
lució, la part del cos afectada, els efectes funcionals sobre el to muscular i la
coordinació de moviments. Com a professionals heu de tenir present que aquests
aspectes es poden concretar de forma diferent en cada persona, i és per això que
la intervenció amb aquestes persones es durà a terme de manera personalitzada.

El trastorn motriu pot afectar les persones de maneres diverses: es poden tenir
dificultats en tots els moviments, o en alguns, i es poden tenir afectades alguna o
moltes parts del cos. Cal valorar cada persona per saber quines funcions pot fer
millor, per potenciar-les.

Des del paradigma de la diversitat funcional hem de vetllar perquè la persona pugui
desenvolupar de la manera més autònoma possible totes les activitats derivades de
les seves necessitats per tal d’assolir una bona qualitat de vida i una participació
com a ciutadà/na de ple dret, amb igualtat d’oportunitats.

Actuació dels tècnics

Com a tècnics d’atenció a persones en situació de dependència, cal basar la intervenció
en aquestes tres actuacions que s’expliquen a continuació:

• (A) Valorar les característiques i afectacions de cada usuari,

• (B) determinar-ne el tipus d’intervenció tant amb la pròpia persona com amb l’entorn, per
potenciar la seva autonomia i aconseguir

• (C) satisfer les seves necessitats, garantint així que pugui exercir els seus drets.

A la figura 1.2 podeu veure la interrelació d’aquestes variables en la intervenció:

Figura 1.2. Esquema d’intervenció

Segons l’esquema de la figura 1.2, com a tècnics d’atenció a persones en situació de
dependència, la vostra intervenció amb l’usuari seguirà el següent ordre:

1. (C) satisfer les necessitats malgrat les dificultats que puguin derivar-se de les...

2. (A) afectacions valorades, determinant...

3. (B) els canvis en l’entorn, els facilitadors, les ajudes i els suports necessaris.
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Entorn accessible

Segons la publicació European
Concept for Accessibility (ECA,
2003), un entorn accessible ha
de ser:

• Respectuós

• Segur

• Saludable

• Funcional

• Comprensible

• Estètic

La finalitat és que els usuaris tinguin una vida tan autònoma i independent com sigui
possible, garantint així la igualtat d’oportunitats i els drets de les persones amb diversitat
funcional.

Així doncs, caldrà tenir en compte les característiques i tipus d’afectacions pel
que fa a:

• Control postural

• Control de les extremitats: manipulació, deambulació i desplaçament.

• Control i autonomia dels sistemes (digestiu, excretor, circulatori, sexual...)

• Afectació de la parla i la comunicació

En funció de la situació de cada persona caldrà determinar les necessitats, que
poden ser de diferents tipus, per exemple:

• Necessitat en l’execució i l’assoliment de les activitats de la vida diària

• Necessitat de comunicació i ús de les tecnologies

• Necessitat d’aprenentatge i inserció laboral

• Necessitat de desplaçament i accessibilitat

• Necessitat social i afectiva, i d’oci

I, finalment, caldrà determinar els canvis i adaptacions en l’entorn, els faci-
litadors, les ajudes i els suports necessaris. Els canvis en l’entorn passaran
inevitablement per aconseguir suports i modificacions amb els quals les persones
amb diversitat funcional motriu puguin desenvolupar les accions necessàries per
cobrir les seves necessitats: productes que facilitin les accions, suport personal
en la vida diària i en l’àmbit professional, i supressió de barreres per l’accés a la
informació, a l’oci, a la feina i als espais comuns i públics. És a dir, aconseguir
entorns accessibles.

1.4.1 Accessibilitat per a tothom

El primer pas per entendre com ha de ser l’entorn és tenir la visió general d’un
entorn que faciliti les accions de totes les persones en general, un entorn que
atengui la diversitat funcional, entesa com a diversitat personal. S’ha de partir
de la base que és l’entorn que està al servei de les persones i que s’ha d’adaptar a
aquestes persones i no les persones que s’han d’adaptar a l’entorn.

Per establir com l’entorn ha de facilitar les accions i la participació normalitzada
de les persones amb diversitat funcional motriu, aquest entorn s’ha d’habilitar
perquè pugui ser funcional per a tothom. En aquest sentit, és parteix de la base
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Decret 1/2013

Podeu consultar el Decret 1/2013
sobre persones amb discapacitat

i inclusió social en el següent
enllaç: tinyurl.com/y6pnjhxm.

de dos conceptes importants que estan inevitablement interrelacionats: el disseny
universal i l’accessibilitat universal.

En la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapaci-
tat del 2006, el disseny per a tothom, també denominat disseny universal, s’entén
com “el disseny de productes, entorns, programes i serveis que puguin utilitzar
totes les persones, en la major mesura possible, sense necessitat d’adaptació ni
disseny especialitzat”.

Criteris del disseny per a tothom

• Respectuós: ha de respectar la diversitat de tots els usuaris, de manera que cap persona se
senti marginada.

• Segur: ha d’evitar situacions de risc per als usuaris, per tant, tots els elements que formen
part d’un entorn han d’estar dissenyats sota la perspectiva de la seguretat.

• Saludable: no ha de constituir cap risc per a la salut ni ocasionar inconvenients a aquelles
persones que pateixen alguna malaltia o al·lèrgia.

• Funcional: s’ha de dissenyar de manera que la funció per a la qual ha estat creat la pugui
dur a terme tothom, sense cap problema o dificultat.

• Comprensible: qualsevol usuari ha de poder orientar-se sense dificultat dins d’un determinat
espai, per això és imprescindible.

• Informació clara: ha d’utilitzar icones habituals en els diferents països i evitar la utilització de
paraules o abreviatures de l’idioma local.

• Distribució espacial: ha de ser coherent, funcional i no segregadora o excloent.

• Sostenible: ha de garantir que no es malbaraten els recursos naturals i que les generacions
futures tindran les mateixes oportunitats que nosaltres de preservar el nostre planeta.

• Assequible: que tothom tingui l’oportunitat de gaudir-ne.

• Atractiu: s’ha de procurar un resultat emocional i socialment acceptable, però tenint sempre
present els set punts anteriors.

En el decret BOE 1/2013 sobre persones amb discapacitat i inclusió social, es
determina que l’accessibilitat universal és la condició que han de complir els
entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments,
eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les
persones en condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i
natural possible. Es basa en el «disseny universal o disseny per a tothom», i s’entén
sense perjudici dels ajustaments raonables que s’hagin d’adoptar.

Així doncs, l’accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar
i utilitzar les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions, in-
dependentment de la seva condició física, psíquica o sensorial. Aquest concepte és
aplicable a dues formes bàsiques d’activitat humana: la mobilitat i la comunicació.
Totes dues poden estar subjectes a limitacions com a conseqüència de l’existència
de barreres.

Serà a partir de l’accessibilitat i el disseny universal des d’on començarem a
treballar en els productes de suport i facilitadors.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
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1.4.2 Determinació de facilitadors i productes de suport

Segons la classificació internacional del funcionament de la discapacitat i de la
salut els facilitadors són els factors de l’entorn d’un individu que, quan estan
presents milloren el funcionament i redueixen la discapacitat. Poden prevenir
que un dèficit o limitació a l’activitat es converteixi en una restricció a la
participació; així es contribueix a millorar el rendiment real per dur a terme una
acció independentment del problema que es tingui. Dins dels facilitadors, ens
trobem els productes de suport.

Els productes de suport es defineixen com qualsevol producte (inclosos
dispositius, equips, instruments o software) fabricat especialment o
disponible en el mercat, utilitzat per o per a persones amb diversitat
funcional, destinat a:

• facilitar la participació,

• protegir, donar suport, entrenar, mesurar o substituir funcions o
estructures corporals i activitats o

• prevenir deficiències i limitacions en l’activitat o la participació.

Els productes de suport tenen, per tant, la finalitat de:

• Prevenir: donar seguretat, evitar caigudes i accidents, evitar lesions a la pell
o altres, i especialment per al manteniment de la salut i de l’autonomia més
temps.

• Millorar l’autonomia: compensar o suplir la limitació funcional i facilitar
la participació de la persona en l’activitat.

• Facilitar la tasca del cuidador: evitar esforços en la cura de la persona amb
discapacitat.

Un cop definits i establerts els facilitadors i suports, ja podem dissenyar la
intervenció per tal de satisfer les necessitats de les persones amb diversitat
funcional motriu.

Catàlegs i entitats on trobar diferents productes de suport

En els darrers anys s’ha ampliat significativament el material disponible i es poden
trobar una gran varietat d’equipaments tecnològics que possibiliten la realització
d’activitats de la vida quotidiana: mobilitat, atenció i cura personal, realització
d’activitats bàsiques de la vida diària, deambulació, trasllats i desplaçaments; així
com material que facilita la tasca dels cuidadors.
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Exemples de productes de
suport

Podeu cercar-los en el catàleg del
CEAPAT (tinyurl.com/y62pc4r4)

i al web del SIPA
(tinyurl.com/y5ojlrwg); a més,

en aquest vídeo en podeu veure
alguns exemples:

tinyurl.com/y45sq6te.

El CEAPAT (Centre de Referència Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tèc-
niques) té en funcionament un catàleg de productes de suport, amb el qual es
poden fer cerques dels productes de suport en diferents àmbits i categories. Aquest
catàleg serà substituït properament pel SIPA (Sistema d’Informació de Productes
de Suport), que té un sistema de recerca per categories molt més avançat.

També es poden trobar altres entitats amb productes de suport, com:

• La SIRIUS de la xarxa pública a Catalunya, que disposa de productes de
suport, solucions d’entorns accessibles i productes per a la comunicació i
l’accés a l’ordinador (tinyurl.com/w7lodmv).

• La Fundació Llar a Terrassa (tinyurl.com/y5pyvwrn).

• L’associació de Vida Independent de Barcelona (tinyurl.com/y54jesoz).

La tecnologia assistida: un sistema integrat de suports

La tecnologia assistida és com s’anomena el sistema integrat de suports per a
l’accés, l’acció i la comunicació (accés a la informació, sistemes de comunicació,
mobilitat, control i gestió d’aparells com els comandaments, escales, ascensors,
realització de tasques en les activitats de la vida diària, utilització del transport
privat...). Així, aquesta tecnologia permet controlar aparells elèctrics (com
ventiladors, cafeteres, etc.) o sistemes altament sofisticats que permeten un alt
grau d’autonomia a persones amb greu afectació motriu: control de la posició del
llit, de les persianes, del televisor, de les portes, dels llums, etc.

En general, ens referim a tota aquella tecnologia aplicada a qualsevol tipus de
necessitat, des de l’ajuda a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària
, fins a l’adaptació del lloc de treball amb suports tecnològics, per tant, aquesta
tecnologia adaptativa i d’assistència integra tots els suports tecnològics destinats
a assistir la persona, garantint així l’accessibilitat universal a la informació i la
comunicació.

En el següent vídeo podeu veure diversos exemples de tecnologia assistida en la
vida quotidiana:

https://www.youtube.com/embed/xa-3Up4-q7c?controls=1

1.4.3 Suport de tipus personal: l’assistent/a personal

D’alguna manera, es podria parlar de l’assistent personal com un tipus de suport,
però per la importància i l’especificitat que té aquesta figura professional, que

https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/cat_apo/catalogo/index.htm
https://sipaceapat.imserso.es/sipa_01/prod/index.htm
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/centres-per-a-lautonomia-personal/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/accessibilitat_i_autonomia/sirius/
https://www.lallarfundacio.cat/ortopedia/
http://cvi-bcn.org/productes-de-suport-2/
https://www.youtube.com/embed/xa-3Up4-q7c?controls=1
https://www.youtube.com/embed/xa-3Up4-q7c?controls=1
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Llei 39/2006

Podeu consultar la llei a l’enllaç
següent: tinyurl.com/yyuhz2ue.

Normativa d’assistència

Podeu consultar el text íntegre
sobre la normativa dels
professionals d’assistència a:
tinyurl.com/y3vtrjv4.

podríeu desenvolupar com a tècnics en atenció a persones en situació de depen-
dència, hi dediquem un punt a part. La figura de l’assistent personal és una figura
reivindicada sobretot des del Moviment de Vida Independent. Tot i que es recull
a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència (Llei 39/2006, del 14 de desembre), la seva implementació no ha
estat gaire extensa.

Segons la normativa d’assistència, l’assistència personal és el servei
prestat per l’assistent personal, que consisteix en un suport personal
realitzat durant un determinat nombre d’hores, a una persona amb capacitat
d’autodeterminació i en situació de dependència.

Aquest suport està destinat a la realització de les activitats bàsiques de la vida
diària o a la col·laboració en el desenvolupament d’altres activitats per promoure
l’autonomia personal, fomentar la vida independent i facilitar l’accés a l’educació
i al treball.

L’assistència personal a Catalunya té dues modalitats:

• Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats labo-
rals, ocupacionals i/o formatives. Té per objecte el suport en l’acompa-
nyament de la persona en situació de dependència en els desplaçaments a
les activitats de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu, realitzades de
forma habitual i regular i fora de la seva llar habitual.

L’activitat laboral s’ha de desenvolupar en un centre especial de treball, en
una empresa privada, a l’Administració pública, o en l’exercici d’un treball
com a professional autònom.

Les activitats ocupacionals s’han de desenvolupar en serveis de centres
ocupacionals inscrits en els registres oficials corresponents.

La formació s’ha d’impartir en una entitat o centre públic o privat legalment
autoritzat i en modalitat presencial.

• Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i
comunitària. Té per objecte el suport en el desenvolupament d’activitats de
la vida diària i el suport en les activitats que la persona fa de forma habitual i
regular de caràcter laboral, ocupacional, formatiu, de relació social, cultural,
de participació associativa i, en general, que afavoreixin el desenvolupament
de la vida autònoma i independent.

Les activitats compreses en aquesta modalitat poden tenir lloc, indistinta-
ment, dintre i fora del domicili habitual de la persona beneficiària.

Aquesta modalitat inclou, com a mínim, les accions següents:

– Atenció personal (suport a la higiene personal, l’alimentació, la
mobilitat i la cura de la salut, entre d’altres).

– Suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar.

– Acompanyament i suport en gestions personals fora de la llar.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=555980&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=559016&action=fitxa
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Nou perfil professional: els
assistents personals

En aquest reportatge de TV3,
podeu veure com és la feina

d’aquest professional i com ho
viu la persona amb diversitat

funcional: tinyurl.com/y6bzshvy.

– Acompanyament i suport en les activitats laborals, ocupacionals, for-
matives, culturals, de participació associativa, comunitària i/o social i
econòmica.

– Altres accions que formin part del Pla d’activitats de la persona
beneficiària.

Les activitats culturals, de voluntariat i/o inserció comunitària s’han de desen-
volupar en entitats inscrites en els registres oficials corresponents. Aquestes
activitats han d’estar prèviament definides i concretades en el Pla d’activitats que
recull el projecte de vida autònoma de la persona.

Des de l’OVI, Oficina de Vida Independent de Barcelona, la figura de l’assistent
personal correspon, doncs, a una persona que de manera professional i remunerada
realitza, o ajuda a realitzar a una altra persona, aquelles activitats que aquesta vol
fer i que no pot fer per ella mateixa en funció de la seva diversitat funcional.

La persona que faci d’assistent personal ha de tenir una sèrie de característiques, de
les quals les principals són la capacitat per entendre quin és el seu paper, entendre
que és una relació laboral i que, si bé pressuposa una confiança mútua, no és
una relació d’amistat sinó professional. Per això, es requereix discreció, respecte,
correcció, capacitat per transmetre seguretat i, no menys important, la capacitat
per no substituir l’altra persona i prendre decisions en nom seu, sense perdre però
la implicació personal.

1.4.4 Suport a cuidadors no professionals de les persones amb
diversitat funcional física

Els suports serveixen per cobrir les necessitats de les persones amb diversitat
funcional física d’una manera directa, però cal esmentar la importància dels
cuidadors no professionals com un dels suports més importants que tenen les
persones amb diversitat funcional física.

S’anomena cuidador o cuidadora informal o no professional, o curador o
curadora, aquell familiar o persona que atén de forma continuada una persona
en situació de dependència i amb la qual està vinculada afectivament.

La família és normalment la xarxa de suport més important que tenen les persones
amb diversitat funcional. La relació, la proximitat i l’afectivitat fan que esdevingui
clau en la satisfacció de les necessitats no només físiques i instrumentals, sinó
socials i emocionals. Dins dels familiars, la persona que acaba assumint la
responsabilitat i les tasques de cuidadora principal acostuma a ser una dona
(mare, germana, esposa) que sovint no té formació ni remuneració econòmica per
desenvolupar aquesta tasca.

“Vuit de cada deu persones cuidadores no professionals són dones, de les quals, un 52%
té entre quaranta-cinc i seixanta-quatre anys. De fet, el 60,4% de les dones enquestades
es considera la màxima responsable de la persona dependent i un 65,4% veu la cura com
una tasca natural”

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/nou-perfil-professional-els-assistents-personals/video/5878704/


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 29 Persones amb diversitat funcional física

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Podeu consultar el seu web aquí:
tinyurl.com/y2rvdbcg.

Fundació Pere Tarrés (2020). Calidad de vida de las personas cuidadoras no profesionales.

(bit.ly/33Zo7Wo).

La responsabilitat de tenir cura d’una persona dependent pot ocasionar esgotament
físic i emocional més o menys continuat. Per proporcionar a la persona amb
diversitat funcional física una atenció òptima és necessari que la persona cuidadora
no professional mantingui el seu equilibri personal i rebi suport per desenvolupar
la seva tasca en les millors condicions possibles.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat
de Catalunya, es promouen diverses actuacions adreçades al suport físic i/o
emocional i de caràcter formatiu per atendre les necessitats de les persones
cuidadores no professionals.

També hi ha altres associacions i entitats que ofereixen programes de formació,
activitat i ajudes econòmiques per donar suport als cuidadors no formals.

1.5 Necessitats de les persones amb diversitat funcional motriu i
productes de suport

En aquest apartat veureu les diferents necessitats de les persones amb diversitat
funcional física i com poder dur a terme la intervenció com a professionals per tal
de satisfer aquestes necessitats mitjançant totes les ajudes i suports que heu vist
en els apartats anteriors.

La intervenció està dividida en les següents necessitats:

• en l’execució i l’assoliment de les activitats de la vida diària,

• de comunicació i ús de les tecnologies,

• d’accessibilitat,

• d’aprenentatge i inserció laboral i

• de tipus social, afectiva i d’oci.

1.5.1 Necessitat en l’execució i l’assoliment de les activitats de la
vida diària

Les persones amb diversitat funcional motriu necessiten poder-se desenvolupar
en les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), de la millor manera possible.
No poder satisfer aquestes necessitats, tant les bàsiques (higiene, alimentació,
vestit...) com instrumentals (activitats a la llar, maneig de diners...), produeix
una certa negació, ràbia o fins i tot frustració, i afecta en gran mesura el seu
estat de benestar integral, no només de manera particular a les persones amb

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/persones_cuidadores_no_professionals/
https://bit.ly/33Zo7Wo
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Origen dels exemples

Alguns d’aquests exemples han
estat extrets de “Bones

pràctiques: serveis residencials
per a persones amb discapacitat

física”. ICASS, Col·lecció Eines,
núm. 7 (tinyurl.com/y5k2sjkz).

diversitat funcional, sinó també de manera general a les persones que les envolten.
El desenvolupament d’aquestes tasques amb la mínima ajuda és un indicador
important del grau d’autonomia assolit per la persona i potencia l’autoestima.

Així, poder satisfer aquestes necessitats de la manera més autònoma possible,
augmentarà els nivells de confort i de comoditat, millorant l’estat de benestar i
la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, dels seus familiars i
les persones que els envolten.

Per un cantó és important potenciar totes aquelles capacitats de moviment i
execució preservades. Tots aquells moviments que pot realitzar la persona seran
potenciats i utilitzats per poder desenvolupar la majoria de tasques amb les
modificacions que calgui i dotant la persona dels mitjans per a la resolució de
problemes durant l’execució d’aquestes tasques.

Dins d’aquest àmbit, la persona ha de poder cobrir les necessitats de menjar i beure,
eliminar adequadament les substàncies de rebuig i secrecions de l’organisme,
vestir-se i desvestir-se, mantenir la higiene corporal correcta, descansar i dormir
adequadament així com realitzar les tasques domèstiques com la neteja, la cura de
la llar i la roba.

Productes de suport

Un dels més importants és el suport de tipus personal que porta a terme l’assistent
personal, que ajudarà a realitzar aquelles activitats que la persona amb diversitat
funcional motriu vol fer i que no pot fer per ella mateixa. I per a tot allò que
la persona sí que podria fer, es pot adaptar l’entorn i trobar facilitadors. A
continuació teniu alguns exemples de diversos suports classificats en categories
que es poden utilitzar:

Productes de suport a la mobilitat, la postura corporal i per a les transferèn-
cies i trasllats:

Ajuden a mantenir una bona higiene postural i tenir cura del cos, així com canviar
de posició a la persona i traslladar-se. Els caminadors poden ajudar a mantenir la
marxa; hi ha caminadors amb diferents suports, per estabilitzar la pelvis o donar
equilibri al tronc. Per a persones més afectades es poden utilitzar diferents tipus
de cadires i per a casos de persones que no caminen, però que amb poca ajuda es
poden posar dretes, hi ha diferents suports per a l’ajuda al trasllat, des de tot tipus
de grues fins a material com coixins o discos.

Productes de suport a la mobilitat, postura corporal, transferències i trasllats

Bastons amb tres potes o més, caminadors amb seient i suports posturals, cadira de
rodes amb seient basculant i suports posturals, cadires de rodes amb seient i respatller
modular, cadira de rodes amb motor elèctric, fustes de transferència, estores lliscants,
discos de transferència, cinturons i arnesos, ajudes per al trasllat, grues estàndard, grues
de bipedestació (figura 1.3) i grues de sostre.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/eines/num_7/EINES-7.pdf
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Figura 1.3. Bipedestador

Font: www.imserso.es

Productes de suport a la higiene i cura personal:

Ajudes a l’excreció i a la col·lecció d’orina en casos en què es necessita, per rentar-
se, banyar-se, dutxar-se, o per a la cura de la pell, dental i dels cabells, així com
ungles mans i peus. L’evacuació, per exemple, és una activitat complexa i heu de
tenir en compte tots els passos: com fa la persona la transferència, si teniu l’espai
suficient, heu de valorar la posició en què s’ha de fer i quin suport es necessita,
posició durant l’evacuació; al mercat, hi ha barres laterals i frontals i respatllers
amb controls de tronc per poder deixar la persona sola sense perill.

Per a la dutxa i higiene general cal valorar la posició en què s’ha de fer l’activitat:
assegut o estirat, per així decidir els tipus de suports necessaris. Cal valorar també
l’altura, el tipus d’aixeta i tenir els objectes a l’abast amb el suport necessari per
agafar-los i utilitzar-los (sabó, raspall de dents, pasta, raspall d’ungles, tovallola,
pintes o raspalls per als cabells...). Hi ha també suports per evitar danys a la pell,
per evitar caigudes, com ara les colzeres o les taloneres.

Productes de suport a la higiene i cura personal

Recol·lectors i canalitzadors d’orina i excrements, seients elevadors per al lavabo, taules,
cadires i seients per a la banyera, barres agafadores i recolzaments per al lavabo i bany,
estoretes antilliscants, raspalls i esponges adaptats, dispensadors de sabó, estris per
afaitar-se o aplicar-se el maquillatge, talladors d’ungles, coixins per evitar úlceres per
pressió, termòmetres, trituradors de pastilles o l’estora per netejar-se els peus (figura 1.4).

Figura 1.4. Estora per netejar-se els peus

Font: www.imserso.es
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Productes de suport per vestir-se i despullar-se:

Per tal d’aconseguir la màxima autonomia en aquesta activitat cal tenir en compte
la postura estable, el lloc (llit, cadira, terra...) i les tècniques individuals per a
cada persona, juntament amb adaptacions de la roba i els suports. Al mercat, hi
ha roba amb un disseny especial per facilitar l’activitat de vestir-se i despullar-se
de manera autònoma o dissenyada per facilitar la tasca als cuidadors, o bé perquè
la persona estigui còmoda si s’ha d’estar asseguda tot el dia en una cadira de rodes.
També es fa més fàcil si s’utilitzen materials elàstics, amb el coll i les cises amples,
amb gomes, sense botons o amb estiradors a les cremalleres.

Productes de suport per vestir-se i despullar-se

Suports per posar-se els mitjons, calçadors, penjadors per subjectar la roba, ganxos o
barnilles, botonadors (cordabotons com el de la figura 1.5).

Figura 1.5. Cordabotons

Font: www.imserso.es

Productes de suport a l’alimentació:

Poder-se preparar un àpat o el sol fet de menjar i beure són activitats complexes
que requereixen una sèrie de moviments i accions coordinades i precises. Depèn
de les afectacions que hi hagi en la mobilitat i si hi ha poca funcionalitat en les
extremitats superiors, pot ser força complicat. Tot i així, hi ha suports que ajuden
a substituir algunes funcions de les mans.

Els gots amb nansa, els engruixidors, els coberts adaptats, els ganivets d’angle o
les cintes per agafar poden facilitar, millorar o permetre la prensió del got i dels
coberts a les persones amb problemes per agafar-los.

Per substituir la funció d’una mà, en cas que la persona tingui una sola mà
funcional, hi ha tapets antilliscants, plats amb vora per substituir l’acció d’ajuda
per recollir el menjar del plat, o plats amb punxes per fixar l’aliment mentre tallem
amb el ganivet.

Si la persona no té prou força per portar el menjar a la boca, hi ha suports
d’avantbraç amb un sistema de basculació que substitueixen aquest moviment
actiu. En casos de persones amb doble amputació, persones sense mobilitat en



Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 33 Persones amb diversitat funcional física

extremitats superiors o amb mans molt poc funcionals, hi ha un aparell que, amb
un petit moviment, en pressionar un commutador, substitueix l’acció de recollir el
menjar del plat i portar-lo a la boca.

Productes de suport per a l’alimentació

Coberts adaptats (com els coberts amb subjecció palmar de la figura 1.6), plats
antivessament, gerres amb mesurador de nivell, taules per tallar, peladors.

Figura 1.6. Coberts amb
subjecció palmar

Font: www.imserso.es

Productes per a les activitats domèstiques i cura de la llar:

Es tracta de productes de suport per a la cura, endreça, manteniment i neteja de la
casa, dels mobles i de la roba.

Productes de suport per a les activitats domèstiques i de cura de la llar

Raspall per netejar gots (figura 1.7), taules de planxar abatibles, fregones amb mànecs
adaptats, galledes amb rodes i amb sistema automàtic per escórrer, o enfiladors d’agulles.

Figura 1.7. Raspall netejador de gots

Font: www.imserso.es
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Trobareu més informació
sobre els SAAC a la unitat

“Comunicació
augmentativa i alternativa”

del mòdul “Suport a la
comunicació”, d’aquest

mateix cicle.

1.5.2 Necessitat de comunicació i ús de les tecnologies

Les alteracions motrius, poden provocar dificultats per un cantó en l’ús de les
extremitats superiors, la qual cosa podria afectar l’escriptura, i en la parla a causa
de trastorns de l’articulació. Els trastorns de la parla per causa orgànica més
comuns són la disàrtria i la disglòssia:

• La disàrtria és un trastorn de l’expressió oral provocat per una alteració
en el control muscular dels mecanismes de la parla. L’origen de la disàrtria
sempre és neurològic (en el cervell o en els nervis que controlen els músculs
que participen en el procés de la parla).

• La disglòssia consisteix en una dificultat en la producció de la parla oral
deguda a alteracions anatòmiques i/o fisiològiques dels òrgans articulatoris
a causa de malformacions congènites, trastorns en el creixement o lesions
adquirides en què es veu afectada part de la musculatura orofacial.

Productes de suport

En aquest casos, a més de fomentar de manera especial la possibilitat de comunicar-
se amb els recursos gestuals i l’expressivitat emocional pròpia de la interacció
entre les persones, pot resultar de gran utilitat l’ús dels sistemes de comunicació
augmentativa i alternativa per substituir o per complementar i sonar suport a la
parla. L’ús de la comunicació augmentativa no està renyit amb la rehabilitació de
la parla quan aquesta és possible.

Així doncs, la millora de la comunicació per a les persones amb diversitat
funcional motriu que tenen afectada la parla i/o el moviment es fa de dues maneres:

• Per un cantó amb el tractament dels trastorns de la parla mitjançant teràpies
i programes de rehabilitació o estimulació ajustats a les necessitats
individuals de cada persona, on la reeducació ha de ser realitzada per un
especialista. El logopeda és el professional que determina quines àrees
estan afectades i estableix un pla terapèutic per aconseguir una millor
intel·ligibilitat i una comunicació eficaç. No obstant això, el tractament
normalment requereix un equip multidisciplinari que pot incloure neuròlegs,
fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals o psicòlegs.

• En moltes ocasions, però, la millora de la comunicació requereix l’ús de
sistemes alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC).

El científic Stephen Hawking va ser
un dels usuaris de tecnologia
assistida (AAT) més coneguts

(Wikimedia).

Aquests sistemes cada dia tenen un desenvolupament més individualitzat i adaptat
a les necessitats específiques de cada persona gràcies al que es denomina en anglès
adaptative and assistive technology (AAT).

La tecnologia adaptativa i d’assistència sovint es refereix específicament a l’accés
a la tecnologia electrònica i de la informació, basant-se sobretot en els sistemes
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Comunicació augmentativa
i alternativa

Fa referència a formes de
comunicació diferents del
llenguatge oral que s’utilitzen
per substituir i/o complementar o
millorar la parla natural.

UTAC

Podeu trobar més informació
sobre la UTAC al seu web:
www.utac.cat.

alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC), en els quals és important
distingir dos conceptes:

• La comunicació alternativa: és la que substitueix el llenguatge oral,
s’utilitza quan la persona no pot parlar, el seu llenguatge és incomprensible
i no pot tampoc fer gestos facials o manuals.

• La comunicació augmentativa: és la que complementa o millora el
llenguatge oral, s’utilitza en els casos en què la parla de l’usuari per si
mateixa no és prou eficaç per comunicar-se de manera comprensible.

Sistemes de signes propis del SAAC

La comunicació augmentativa i alternativa inclou sistemes de signes molt diversos, com
ara:

• Els gestos.

• Els signes manuals.

• Els signes tangibles.

• Els signes gràfics, que inclouen, entre d’altres:

– Imatges.

– Pictogrames.

– Signes Bliss.

– Escriptura ortogràfica.

L’ús de signes gràfics per a la comunicació requereix ajuts tècnics on es troben ubicats
aquests signes per tal que la persona usuària els pugui seleccionar i transmetre als
interlocutors. Els ajuts tècnics poden ser:

• De baixa tecnologia:

– Plafons i llibretes de comunicació.

• D’alta tecnologia:

– Comunicadors amb parla artificial.

– Ordinadors personals amb perifèrics especials i programes de comunicació.

Font: Basil, C.; Soro-Camats, E. i Rosell, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas
para la comunicación aumentativa y la escritura.

En aquesta obra podeu ampliar informació sobre aquests recursos i les seves aplicacions
a una diversitat de poblacions d’infants i adults.

A Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té una conveni
amb la UTAC, la Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, un
servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. La UTAC
és un servei adreçat a persones que es poden beneficiar de l’ús de comunicació
augmentativa, a professionals que els donen suport i a les seves famílies.

Des de la UTAC, es defineixen els sistemes augmentatius de comunicació com a
formes d’expressió alternatives a la parla per a persones que no l’han adquirida o
que l’han perduda per causes diverses. Dins de la UTAC s’inclouen suports com:

https://www.utac.cat/inici
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• Recursos tecnològics, com els comunicadors electrònics que estan dotats
de veu digital o sintetitzada i s’adapten a les diferents formes d’accés que
cada persona necessita i els ordinadors personals que són un gran ajut per
a la comunicació, a distància o presencial. Hi ha múltiples adaptacions del
teclat i del ratolí i també de programes específics per facilitar-ne l’accés
adaptat per tal que puguin utilitzar-los fins i tot persones sense ús funcional
de les mans.

• Altres formes de comunicació basades en els gestos i els signes manuals.

• Productes de suport de baixa tecnologia, com els plafons de comunicació.
Es tracta habitualment de superfícies de metacrilat, plàstic, paper, etc., de
formes (plafó, llibreta, etc.) i mides diverses.

• Sistemes d’accés a l’ordinador que inclouen tota mena de perifèrics,
cobertors per al teclat convencional de l’ordinador; teclats ampliats o
reduïts; ratolins que permeten el moviment del cursor mitjançant una bola,
una palanca de control, etc.; commutadors que, juntament amb sistemes de
simulació de teclat i de ratolí, permeten controlar l’ordinador mitjançant
un sistema d’encerclament en pantalla. També programes especials per a
l’accés alternatiu al programari estàndard que permeten l’ús de l’ordinador
a persones amb discapacitat motriu, fins i tot en casos d’extrema gravetat,
amb l’objectiu que puguin fer funcions com l’escriptura, el dibuix, el joc, la
formació o el treball. També fan possible l’accés a les xarxes d’informació
per a la consulta i la comunicació a distància.

• Jocs adaptat i sistemes de control de l’entorn que permeten a la persona
amb mobilitat i manipulació reduïdes la participació en activitats lúdiques
i domèstiques, com ara l’activació de joguines, el control d’alarmes i
elements de la llar com el llit, finestres i portes, la gestió del televisor i
altres electrodomèstics, etc.

• La mobilitat assistida, que consisteix en l’ús de diversos ajuts per al
desplaçament, com ara el comandament de cadires de rodes amb joysticks
(figura ??) adaptats a la mà, el peu o el mentó, o amb sistemes d’un o
diversos commutadors.

Figura 1.8. ‘Joystick’ per a la utilització del teclat de
l’ordinador

Font: www.imserso.es
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Guia d’atenció a les
persones amb
discapacitat...

Podeu consultar la Guia
d’atenció a les persones amb
discapacitat als serveis públics
en el següent enllaç:
tinyurl.com/yxbyqfz9.

Sistema alternatiu de la comunicació

En el vídeo següent podeu veure com actua el sistema alternatiu de la comunicació
segurament més complex que s’ha dissenyat fins ara. Es tracta del sistema que posava
veu a un dels científics més importants del nostre temps: el cosmòleg Stephen Hawking.

https://www.youtube.com/embed/ii7dspx6oCs?controls=1

Per altra banda, en la vostra relació personal amb les persones que tenen
la comunicació afectada, i com a professionals tècnics que atendrem les
persones amb diversitat funcional motriu, heu de tenir en compte una
sèrie de pautes de comunicació generals. Des de la Guia d’atenció
a les persones amb discapacitat als serveis públics (2015), elaborada
pel Departament de Benestar Social i Família, es donen una sèrie de
recomanacions per establir una millor comunicació amb les persones
amb diversitat funcional motriu.

Recomanacions en la comunicació per a les persones amb diversitat funcional
motriu

• Ens hem de dirigir sempre a la persona per davant, cara a cara, i si és possible, posar-nos a
la mateixa altura que ella.

• Hem de respectar les dificultats en la parla, hem d’escoltar sense presses, sense acabar
nosaltres les frases ni el missatge.

• Si algú actua d’intèrpret, hem de mirar l’usuari en donar la nostra resposta.

• Si no l’entenem, li hem de dir que sentim molt no entendre’l i li hem de preguntar si té alguna
altra manera de comunicar-se: amb un abecedari, un plafó o quadern de comunicació. I
facilitar-li si escau.

• Quan la persona no pot parlar i utilitza un sistema alternatiu de comunicació (plafó, quadern
de comunicació, comunicador, etc.), pot dur un escrit explicatiu del funcionament del seu
sistema comunicatiu. Mireu el document uns moments i verbalitzeu que heu entès com
funciona.

• Donar-li el temps necessari per expressar-se amb un sistema alternatiu és important, ja que
sovint requereix més temps de l’habitual.

Font: Guia d’atenció a les persones amb discapacitats als serveis públics (2015).

1.5.3 Necessitat d’accessibilitat

Per poder tenir una vida autònoma i poder fer totes les tasques i accions, les
persones amb diversitat funcional motriu han de poder desplaçar-se i accedir
a qualsevol tipus d’espai, sigui virtual o físic.

L’accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar i utilitzar
les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions. Aquest

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/17accessibilitatiautonomia/normativa_relacionada/destacats_dreta/guia_atencio_persones_amb_discapacitats_als_serveis_publics.pdf
https://www.youtube.com/embed/ii7dspx6oCs?controls=1
https://www.youtube.com/embed/ii7dspx6oCs?controls=1
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Llei 20/1991

Podeu consultar la llei de
promoció de l’accessibilitat i de

supressió de barreres
arquitectòniques, en aquest

enllaç: bit.ly/35YYDvj

Les barreres
arquitectòniques són tots

aquells impediments o
obstacles físics que

dificulten o impedeixen la
llibertat de moviment de les

persones.

concepte és aplicable a dues formes bàsiques d’activitat humana: la mobilitat i la
comunicació. Totes dues poden estar subjectes a limitacions com a conseqüència
de l’existència de barreres.

Amb tots els suports de la tecnologia assistida, inclosos els SAAC, l’accés a la
informació i a les noves tecnologies és possible, i es pot adaptar perfectament a les
necessitats de cada persona individualment, per tal de garantir aquesta necessitat
d’accés a l’espai virtual i a la comunicació superant les barreres comunicatives
que hi pugui haver.

També es pot garantir tota la mobilitat, entesa com el conjunt de desplaçaments que
les persones han de fer per motius laborals, formatius, sanitaris, socials, culturals
o de lleure, o per qualsevol altre. La promoció de l’accessibilitat en l’àmbit de la
mobilitat comporta la supressió de les barreres arquitectòniques.

En aquest sentit, la normativa vigent, la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, inclou
aquesta accessibilitat; malgrat això, de vegades encara ens trobem amb barreres.

Hi ha de tres tipus de barreres:

• Barreres urbanístiques als carrers i espais públics.

• Barreres arquitectòniques en l’accés a l’interior d’edificis públics o
privats.

• Barreres a la mobilitat en les diferents formes de transport.

En el següent vídeo de l’Observatori de Discapacitat Física (ODF), podeu veure
una petita explicació dels tipus de barreres.

https://www.youtube.com/embed/TzgCTjjUCqU?controls=1

Barreres urbanístiques als carrers i espais públics

Aquestes barreres es localitzen en espais i vies públiques. Són obstacles que
limiten i/o impedeixen la deambulació autònoma pel carrer de les persones amb
diversitat funcional motriu. Alguns exemples poden ser:

• Carrers massa estrets per al pas de persones amb cadira de rodes,

• Carrers amb desnivells amb pendent massa pronunciat per a persones amb
cadira de rodes,

• Escales sense adaptació o vores sense una petita rampa que permeti el pas
entre la vorera i la calçada,

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1991/11/25/20
https://www.youtube.com/embed/TzgCTjjUCqU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/TzgCTjjUCqU?controls=1
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• Obstacles enmig de la vorera com ara senyals, semàfors, fanals, etc. que no
deixen espai per al desplaçament normal de les persones,

• Paviments discontinus o amb enfonsaments, forats i trencats, absència
d’espais reservats per a l’aparcament de les persones amb mobilitat reduïda,
o cotxes aparcats que ocupen part de la vorera.

Productes de suport:

L’eliminació d’aquestes barreres està recollida a la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Malgrat això, encara
són molts els municipis i poblacions en què no s’ha instaurat del tot la normativa
i caldria ampliar voreres, pavimentar els carrers malmesos, rebaixar els passos de
la vorera a la calçada o construir més rampes; com es pot veure a la figura 1.9.

Figura 1.9. Pas de vianants obstruït

Font: imatge lliure Google

Barreres arquitectòniques en l’accés a edificis o a l’interior d’edificis
públics o privats

Aquestes barreres serien impediments a la mobilitat que es poden trobar a l’accés
d’un edifici o a l’interior, i també inclourien els problemes d’accessibilitat del
propi habitatge. Alguns exemples serien:

• Tiradors rodons o mànecs de portes difícils d’agafar.

• Accés principal amb escales o pendents massa pronunciats.

• Portes amb un ample que no arriba al mínim de 80 cm o giratòries.

• Zones de pas massa estretes perquè una persona en cadira de rodes o
caminador pugui passar o realitzar un gir.

• Paviments discontinus, relliscosos o amb catifes que no estan enganxades a
terra.

• Taulells o recepcions a una altura massa elevada i que impedeix una correcta
visió de les persones en cadira de rodes.

• Interruptors, polsadors, o poms, que han d’estar a una altura assolible.
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• Taules fixes a les zones de menjar massa baixes per allotjar una persona
que utilitza una cadira de rodes o seients fixos a les zones de menjar
que impedeixen que una persona que utilitzi una cadira de rodes es pugui
col·locar sota la taula.

En els nostres habitatges particulars també podem trobar diferents factors que
suposen un problema per a l’accés lliure:

• Moltes comunitats de veïns disposen d’un petit desnivell amb escales abans
d’arribar a l’ascensor.

• Una barrera comuna és la presència d’escales i canvis de nivell no adaptats.

• Espai insuficient per a l’accés en cadira de rodes o per fer girs.

• Mobles o obstacles diversos que poden dificultar el desplaçament.

• Interruptors, endolls o polsadors situats a una altura incorrecta.

• Catifes o cables solts.

• Lavabos no adaptats i sense passamans.

• Portes inferiors a 80 cm d’ample.

Productes de suport:

Productes com les cadires de rodes, cadires de rodes elèctriques i amb sistemes de
tecnologia integrats són suports essencials per a l’accessibilitat física. De vegades
els suports seran més simples per ajudar bàsicament a la deambulació, com bastons
o caminadors, crosses que faciliten el desplaçament de la persona quan conserva
un cert grau d’estabilitat.

També es consideren productes de suport les adaptacions de l’entorn:

• Plataforma salvaescales o un elevador de curt recorregut que permetin salvar
el desnivell, o les escales abans d’arribar a l’ascensor.

• Posar una porta corredissa o bé fer l’espai de la porta més gran (l’ideal seria
de 70 cm d’amplada.)

• Pel que fa a la zona de dutxa es recomana fer una dutxa arran de terra i sense
mampara, pensar en un concepte de bany obert, on es tingui espai suficient
per maniobrar i poder dutxar-se amb comoditat.

• El plat de dutxa que no sigui arran de terra, s’ha d’adaptar posant una rampa
amb pendent adequat per accedir-hi amb una cadira de dutxa.

• Posar una rampa en l’accés a la via pública per salvar l’esglaó.

Dins de l’adaptació de l’habitatge propi i en relació amb la tecnologia de l’assis-
tència, tindríem el que anomenem domòtica. Tots els mecanismes i components
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que integren un edifici domòtic es basen en l’accessibilitat universal i el “disseny
per a tothom”.

::important: La domòtica aplicada tant a l’habitatge particular com a l’edifici,
converteix els elements en “intel·ligents”, perquè les persones que en fan ús
puguin minimitzar els esforços, facilitant l’exercici de les tasques, i millorant la
comunicació amb les persones de l’entorn.

Alguns dels elements de les cases domòtiques podrien ser:

• Tancament i obertura automàtica de portes: les portes dels portals solen
ser pesades i solen tancar-se ràpid després del pas. A això s’hi suma el fet
d’haver d’introduir la clau al pany mentre s’obre. La domòtica facilita la
tasca mitjançant l’obertura automàtica de portes mecanitzades amb pressió
o acostament d’objectes al pany, que ha d’estar situat a una altura màxima
de 120 cm.

• Cadires elevadores: per a aquells edificis desproveïts d’ascensors en els
quals hi hagi un desnivell en l’accés al portal o a dins (figura 1.10).

• Intèrfons amb càmera: els intèrfons amb càmera permeten a les persones
amb mobilitat reduïda observar qui els crida sense necessitat de desplaçar-
se cap a l’accés de la casa, a través de la visualització del portal a la televisió.

• Il·luminació detectora de presència: aquest sistema és, potser, el més estès
en els edificis. Es tracta d’un sistema que detecta la presència de la persona a
l’interior de l’estança i n’activa la il·luminació sense necessitat de pressionar
interruptors.

• A més d’aquests sistemes tecnològics i informàtics per a l’accessibilitat a
l’edifici, hi ha altres aplicacions domòtiques que ajuden a l’accessibilitat a la
llar, com ara telèfons amb sensors o reconeixement de veu, comandaments
amb control per veu per a gestionar determinants equips, etc.

Figura 1.10. Salvaescales

Font: imatge lliure Google
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Barreres a la mobilitat en les diferents formes de transport

Les barreres de transport impedeixen a la persones amb diversitat funcional motriu
moure’s lliurement i ser autònoms. Poder desplaçar-se a diferents llocs on hem
d’anar, ja sigui per gestions quotidianes, per la feina o simplement per lleure i oci,
és essencial per tal de desenvolupar-nos com a ciutadans de ple dret. Aquest accés
al mitjà de transport concret que es necessita utilitzar en cada circumstància de
vegades és fa difícil, i hi ha persones que han d’optar per alternatives que no són
tan òptimes.

Alguns exemples de les barreres que es poden trobar serien:

• Absència de transport públic disponible.

• Transport públic no adaptat per accedir al vehicle o sortir-ne en cadira de
rodes.

• Transport sense espais adaptats a cadires de rodes i sense ancoratges de
seguretat.

• En el metro, hi poden haver estacions no adaptades o amb enllaços entre
línies no accessibles.

Productes de suport:

• Col·locació de rampes d’accés a tots els vehicles (figura 1.11).

• Adaptació de l’interior dels vehicles amb zones per a cadira de rodes o
persones amb mobilitat reduïda.

• Reformes estructurals en el vehicles privats, com ara les que afecten el
bastidor o l’estructura, per exemple: sobreelevar el sostre o rebaixar el terra;
o actuar sobre els amortidors per poder modificar a voluntat l’altura del
vehicle en el moment de l’accés de passatgers amb mobilitat reduïda.

Figura 1.11. Autobús amb rampa

Font: imatge lliure Google
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En el següent vídeo, de la Fundació Romper Barreras, es pot veure l’adaptació
d’un entorn de treball d’un professor universitari: Pablo Echenique. Podreu veure
diferents dispositius de tecnologia assistida i domòtica.

https://www.youtube.com/embed/rRz4Ks4S92Y?controls=1

1.5.4 Necessitat d’aprenentatge i inserció laboral

Hi ha dos drets fonamentals que corresponen a totes les persones: el dret a
l’educació i el dret al treball. Aquests dos drets han estat difícils de garantir
al llarg de la història per a tots els membres de la societat. Avui en dia encara
es vulneren en alguns col·lectius, i és amb les persones amb diversitat funcional
on encara s’ha de vetllar per garantir-los. Per tal de tenir una inserció laboral
òptima s’ha de tenir en compte tota la part de formació que pot ajudar a aquesta
inserció. Però no només entenem la formació i l’aprenentatge per a la inserció
laboral, sinó com un dret fonamental que s’ha d’aconseguir, per tal de garantir la
igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de totes les persones.

Necessitat d’inserció laboral

Tenir l’oportunitat de treballar és un dret bàsic de les persones. L’accés al mercat
laboral és imprescindible per tenir autonomia i independència econòmica, però no
només és important per això, sinó que desenvolupar una feina és fonamental per a
altres àrees de la persona, com la pròpia valoració. Poder treballar dona sensació
d’utilitat, de saber fer alguna cosa, i que allò que fas serveixi: això enforteix
l’autoestima.

La inserció laboral és la millor manera d’aconseguir una bona integració
social. En aquest sentit, afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés al
mercat de laboral esdevé un dels reptes més importants per assolir una bona
qualitat de vida.

Estar en el món laboral implica també desplaçar-se d’un lloc a l’altre, relacionar-
se amb els altres, prendre decisions, assolir l’autonomia personal i garantir la
interacció social i així evitar altres riscos socials. Per tant, podem dir que el treball
és la clau per a l’autonomia de les persones i la seva inclusió en la comunitat.

(Queda reconegut el...) “dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de
condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida
mitjançant un treball lliurement escollit o acceptat en un mercat i un entorn laborals que
siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat”.

https://www.youtube.com/embed/rRz4Ks4S92Y?controls=1
https://www.youtube.com/embed/rRz4Ks4S92Y?controls=1
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Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat (2006), article 27.

Per promoure i vetllar perquè aquest dret sigui possible, en la Llei general dels
drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (2013), més
coneguda com a Llei general de la discapacitat (LGD), queda establert que
les empreses públiques i privades que tenen cinquanta o més treballadors estan
obligats que, com a mínim, el 2% tinguin certificat de discapacitat (amb un grau
igual o major del 33%).

Llei general de la discapacitat (LGD)

Segons l’LGD, les empreses públiques i privades que tenen cinquanta o més treballadors
estan obligades que, com a mínim, el 2% tinguin certificat de discapacitat (amb un grau
igual o superior al 33%) i estableix, com a finalitat primordial de la política d’ocupació de
treballadors amb discapacitat, la seva integració en condicions que garanteixin l’aplicació
del principi d’igualtat de tracte.

Podeu consultar el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social (BOE 3 de desembre de 2013, núm. 289) aquí: tinyurl.com/y6pnjhxm.

Moltes empreses i entitats van manifestar la dificultat de complir amb aquesta
norma. Per aquesta raó es van adoptar mesures alternatives a la contractació
directa:

• Contractar serveis d’un centre especial de treball (CET) o d’un autònom
amb discapacitat, fer donacions o accions de patrocini a entitats sense ànim
de lucre o crear un enclavament laboral dins l’empresa.

• Donar ajudes i subvencions a la contractació i adaptació del lloc de treball,
com per exemple deduccions fiscals.

També s’han adoptat mesures d’assessorament per a la inserció laboral com les
unitats de suport per al desenvolupament de l’activitat professional (USAP).
Aquest equip està format per treballadors socials i psicòlegs que donen suport als
treballadors i les persones que fan de tècnics o monitors, en tot allò que és necessari
perquè la feina es desenvolupi de manera efectiva, productiva i educativa.

A Catalunya hi ha un model dual d’incorporació de persones amb diversitat
funcional al mercat de treball:

• per un costat tenim el mercat ordinari de treball; és a dir, ocupació
ordinària (contractats o amb ocupació autònoma) i

• per un altre, el mercat protegit; és a dir, ocupació protegida
(fonamentalment representada pels centres especials de treball i
enclavaments laborals) .

Ocupació ordinària:

El TAS (treball amb suport) és el model d’inserció laboral òptim per a la integració
laboral i social de les persones amb diversitat funcional. L’ideal seria aconseguir

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 45 Persones amb diversitat funcional física

la incorporació a l’ocupació ordinària per a totes les persones amb diversitat
funcional.

Aquest tipus d’ocupació consisteix en donar un suport als treballadors amb
diversitat funcional, que consisteix en fer una adaptació de l’entorn del lloc
de treball, i fer un seguiment acurat dels treballadors que s’ajusti a les seves
necessitats personals, amb l’objectiu d’ajudar al manteniment de la feina. Aquest
seguiment el fa un tècnic i no ha de ser de durada limitada. En alguns casos, aquest
suport es mantindrà al llarg de la tota la vida laboral de la persona.

Amb la metodologia de treball amb suport, els treballadors han d’estar immersos
en les condicions més semblants possibles a la resta de treballadors de l’empresa.
És una feina que ha de ser remunerada des del primer moment i en les mateixes
condicions salarials de la resta de treballadors.

Dins d’aquesta metodologia, un cas especial és el de l’ocupació autònoma. Els
treballadors amb diversitat funcional que vulguin establir-se com a autònoms
poden accedir a diversos tipus d’ajuts. En tots els casos, cal que estiguin a l’atur i
registrats en una oficina de treball de la Generalitat (OTG). També és necessari que
estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En la figura 1.12 podeu veure una màquina de cosir adaptada al lloc de treball
ordinari per a una persona amb diversitat funcional motriu.

Figura 1.12. Màquina de cosir industrial adaptada

Font: www.imserso.es

Ocupació protegida:

Els centres especials de treball (CET) són empreses socials que tenen com a
objectiu principal oferir llocs de treball a persones que tenen una discapacitat
reconeguda, igual o superior al 33%, i que han de representar, com a mínim, el
70% de la plantilla.

L’objectiu és productiu, com en qualsevol altra empresa, però la seva funció és
100% social: han de ser capaços de dotar de feina adaptada les persones amb
diversitat funcional que no poden treballar a l’empresa ordinària i procurar uns
serveis d’ajustament personal i social i, a la vegada, han de mostrar-se solvents
econòmicament, és a dir, garantir una ocupació remunerada.
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Aquest tipus de centre és el recurs d’ocupació principal de les persones amb
diversitat funcional, n’hi ha de diferent tipus: associacions, fundacions, empreses
familiars...

Com a ocupació protegida, també hi ha els enclavaments laborals, que significa
que un grup de treballadors d’un centre especial de treball fa la seva tasca
desplaçant-se temporalment a l’empresa ordinària.

L’enclavament es fa a partir d’un contracte entre una empresa del mercat ordinari
de treball i un CET per a la realització d’un servei que guardi una relació directa
amb l’activitat normal de l’empresa i que portarà a terme un grup de treballadors
amb diversitat funcional del CET.

L’objectiu final de l’ocupació protegida és la inserció laboral de les persones
amb diversitat funcional a l’empresa ordinària, tot i que en la majoria
d’ocasions això no s’acaba produint. No obstant això, cal entendre els CET i
els enclavaments com palanques de formació i generació de treballadors que
han d’acabar aconseguint un lloc de treball amb suport al mercat ordinari.

Necessitat de formació i aprenentatge

En el sistema educatiu formal, sobretot en l’educació obligatòria, això té una
importància cabdal, però també més endavant per a l’accés a totes les persones
a un aprenentatge i formació no obligatòria, superior o de qualsevol formació tant
formal com no formal.

Pel que fa a l’accés a la formació en general i a l’educació superior:

En aquest punt es parla sobre la formació ocupacional i l’accés a l’educació
superior, però cal tenir en compte que qualsevol tipus de formació ha d’estar
adaptada seguint els principis de l’accessibilitat universal perquè totes les persones
hi puguin accedir, i caldrà afegir, si és necessari, mesures i suports per garantir la
igualtat d’oportunitat en l’accés a qualsevol tipus de formació i aprenentatge.

En relació amb la formació ocupacional el decret sobre la inserció laboral, a
part d’establir mesures que donin suport a l’activitat professional de les persones
amb diversitat funcional, també inclou una part de serveis per a la millora de
les capacitats i competències personals mitjançant accions de formació bàsica i
instrumental, alfabetització informàtica i formació tecnicoprofessional.

La formació ocupacional, està destinada a aquest objectiu, i el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) té entre les seves prioritats garantir i fomentar la formació
i la qualificació professional de les persones de cara a incrementar la seva
ocupabilitat. Per aconseguir-ho, gestiona programes formatius per millorar la
qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral, alguns dels quals estan
específicament pensats per a persones amb diversitat funcional.

Respecte de l’accés a l’educació superior, en la Conferència Mundial sobre
Educació Superior, convocada per la UNESCO s’estableix que “l’accés als estudis
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Conferència Mundial sobre
Educació Superior

Podeu llegir el text de la
conferència aquí:
tinyurl.com/y5m7yzah

Decret 150/2017

Trobareu el Decret 150/2017, de
17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, a
l’enllaç següent:
tinyurl.com/ybz325fq.

Mesures i suports a
l’educació

Podeu ampliar la informació dels
diferents tipus de mesures i
suports universals als centres
educatius, en aquest enllaç:
tinyurl.com/y42wg5sp.

superiors hauria d’estar basat en els mèrits, la capacitat, els esforços, la perseve-
rança i la determinació dels aspirants i en la perspectiva de l’educació al llarg de
la vida”.

En conseqüència, en l’accés a l’educació superior no es podrà admetre cap dis-
criminació fomentada en les discapacitats físiques, i els establiments d’educació
superior han de proporcionar orientació i consell, formació per a l’estudi i altres
formes de suport als estudiants, incloses mesures per a la millora de les seves
condicions de vida. En aquest sentit, es parla d’adaptacions d’accés i suports i
també de les adaptacions curriculars que tenen la finalitat d’objectivar les maneres
d’organitzar les activitats, disposar els instruments, seleccionar els continguts i im-
plementar les metodologies més apropiades per atendre les diferències individuals
de l’alumnat.

Pel que fa a la inclusió en el sistema educatiu formal:

El 17 d’octubre del 2017 es va publicar el Decret 150/2017, de l’atenció educativa
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, on es defineix l’atenció
educativa a l’alumnat com la que comprèn el conjunt de mesures i suports
destinats a tots els alumnes, amb la finalitat d’afavorir el seu desenvolupament
personal i social i perquè avancin en l’assoliment de les competències de cada
etapa educativa i la transició a la vida adulta, en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.

Tot l’alumnat és subjecte de l’atenció educativa que regula aquest decret i per
aconseguir l’equitat i la igualtat els alumnes seran atesos amb les mesures i
suports que requereixin. Quan es parla de mesures es refereix a accions i
actuacions, i quan es parla de suports, a recursos personals, metodològics i
materials i els ajuts contextuals i comunitaris.

Hi ha tres tipus diferents de mesures i suports a l’educació:

• Les mesures i suports universals, que s’adrecen a tots els alumnes
les apliquen tots els professionals del centre i són accions i pràctiques,
de caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar el
context d’aprenentatge, proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-
los l’accés a l’aprenentatge i la participació, i garanteixen l’aprenentatge
significatiu de tot l’alumnat i la convivència, el benestar i el compromís de
tota la comunitat educativa.

• Les mesures i suports addicionals, que són actuacions educatives que
permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible temporal, focalit-
zant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge
i desenvolupament personal que poden comprometre l’avenç personal i
escolar. No es planifiquen per a tot l’alumnat, sinó per a aquell que ho
necessita. Són sempre temporals.

• Les mesures i suports intensius, que són actuacions educatives extraor-
dinàries adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu (NESE), determinades en l’informe de l’EAP
i que permeten ajustar la resposta educativa de forma transversal, amb

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183277_spa
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/diversitat-i-inclusio/documents/Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5.pdf
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NESE

Podeu ampliar la informació
sobre les NESE aquí:

tinyurl.com/y3262u4y.

una freqüència regular i sense límit temporal. Han de cercar la màxima
participació en les accions educatives del centre i de l’aula, han de facilitar
estratègies d’atenció als alumnes i han de sumar-se a les mesures universals
i addicionals.

En la figura 1.13 podeu veure un plafó SAAC amb pictogrames.

Figura 1.13. Sistema alternatiu de la comunicació amb pictogrames

Font: www.imserso.es

I en el següent vídeo podeu observar diferents sistemes augmentatius i alternatius
de la comunicació aplicats com a mesures i suports addicionals.

https://www.youtube.com/embed/eIlqoEIH82c?controls=1

1.5.5 Necessitat social, afectiva i d’oci

L’actual política social relativa a les persones amb diversitat funcional, tant
internacional com estatal (Nacions Unides, 1994; Imserso, 1996), s’articula al
voltant del concepte de la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. Avançar en
la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat
funcional motriu passa inevitablement per vetllar per la igualtat de condicions de
totes les persones amb discapacitat a viure en la comunitat. L’oportunitat de fer
activitats lúdiques, culturals i de relació social, és imprescindible per aconseguir
l’autonomia personal, l’autoestima i el creixement personal, i afavorir la seva
integració en la comunitat.

Aquesta necessitat és la que està més lligada a les preferències personals, a la

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/
https://www.youtube.com/embed/eIlqoEIH82c?controls=1
https://www.youtube.com/embed/eIlqoEIH82c?controls=1
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Efectes sobre la persona

No poder gaudir de la possibilitat
per accedir a espais d’oci i
relacions socials fa que
incrementi la dificultat a la
integració social de les persones
amb diversitat funcional motriu,
i això afecta la seva qualitat de
vida.

llibertat de triar una activitat, a la motivació per fer una tasca, a les ganes de
compartir i relacionar-se amb els altres. Cal, doncs, aprofitar i potenciar tot aquest
àmbit, ja que serà el que ens portarà finalment a aconseguir una situació realment
normalitzada i una qualitat de vida alta de les persones amb diversitat funcional.

La falta d’interacció social i de fer activitats plaents pot actuar sobre les persones
amb diversitat funcional, afectar la seva autoestima i el seu estat psicològic i
emocional i portar en alguns casos a trastorns d’afectivitat i ansietat i depressió.

Per garantir la plena inclusió i participació en la comunitat de les persones amb
diversitat funcional motriu, caldrà adoptar mesures efectives, com ara:

• L’adequació de l’entorn utilitzant tots els suports necessaris i la supressió de
totes les barreres (arquitectòniques, urbanístiques, de mobilitat i transport,
en la comunicació) per poder aconseguir una accessibilitat total (en la figura
1.14 podeu veure un exemple d’una adaptació a una piscina pública).

• La gestió d’activitats: garantir una oferta lúdica adaptada i accessible serà
imprescindible per a la incorporació en el teixit social comunitari. La
realització d’activitats de caire lúdic a la comunitat, destinades a treballar
i potenciar les habilitats de la vida i la normalització del col·lectiu de
persones amb diversitat funcional, potenciarà la interrelació amb la resta
de ciutadania.

• Per aconseguir això, però, s’haurà de treballar en un tercer punt: la supressió
d’un altre tipus de barreres: les barreres actitudinals.

Figura 1.14. Grua de piscina

Font: www.imserso.es

Les barreres actitudinals són comportaments, percepcions i hipòtesis
que discriminen les persones amb discapacitat. Aquestes barreres sovint
sorgeixen d’una manca d’enteniment, cosa que pot portar les persones a
ignorar, jutjar o tenir idees errònies sobre una persona amb discapacitat.
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Enquesta de discriminació

Podeu consultar-la al web de
l’Observatori de Discapacitat

Física: tinyurl.com/y6xkhwhk.

Algunes barreres actitudinals serien:

• Estereotips i prejudicis: formar-se idees sobre una persona a causa d’idees
prefixades i falta de coneixement, com assumir que tenen una baixa qualitat
de vida i que hi ha coses que mai no podran fer.

• Estigma i discriminació: suposar que una persona amb discapacitat és
inferior, tractar-la de manera diferent per aquest fet.

• Tractar les persones amb diversitat funcional amb sobreprotecció i pater-
nalisme, assumint que se’ls fa un favor amb qualsevol ajuda.

Segons una enquesta duta a terme per l’associació Amputats Sant Jordi, i publi-
cada per l’Observatori de Discapacitat Física (ODF), el 33% de les persones amb
discapacitat física enquestades s’han sentit discriminades alguna vegada a causa
de la seva discapacitat.

S’entén per discriminació per motius de discapacitat qualsevol distinció o
exclusió que tingui el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte
el reconeixement o l’exercici de tots els drets humans i llibertats fonamentals
en els àmbits polític, econòmic, social, cultural, etc.

Les situacions discriminatòries més anomenades per les persones enquestades
tenen lloc a l’àmbit laboral: dificultats d’accés al mercat laboral i/o en la relació
amb l’entorn: on la gent té comportaments inadequats, amb frases com ara “la
gent em mira”, “la gent em diu coses desagradables”, etc.

Part de la feina com a tècnics en atenció a persones en situació de dependència
serà la tasca de millorar la visió social sobre la diversitat funcional; vetllar perquè
sigui acceptada com una cosa que passa quan les necessitats funcionals d’una
persona no són abordades en el seu entorn físic i social.

Si la diversitat funcional no es considera com un dèficit o una limitació
personal, i en canvi es concep com una responsabilitat social de tots,
serà més fàcil que totes les persones puguin rebre suport per portar vides
independents i plenes. Serà una millora social, i no només per a les persones
amb diversitat funcional.

La vostra feina com a tècnics

El treball dels tècnics comporta una vessant de relació social amb l’usuari importantíssima,
i aquest és un dels punts clau en les necessitats socials i emocionals de les persones amb
les quals estigueu treballant.

En la relació professional i social que establiu amb aquestes persones heu de tenir sempre
present el respecte, fomentant al màxim possible la seva autonomia i la presa de les seves
pròpies decisions. Sobretot, cal tenir una especial atenció en les tasques que puguin envair
la seva intimitat i puguin fer-los sentir malament i afectar les seves emocions i autoestima.

En el cas de persones amb diversitat funcional física, que tindran afectades algunes
facultats motrius, sereu vosaltres els que us encarregareu de la seva cura, neteja, vestir, la

https://www.observatoridiscapacitat.org/ca/la-vida-quotidiana-de-les-persones-amb-discapacitat-fisica
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Heu de fer tots els suports i
tasques amb un
aproximament respectuós,
vetllant per una bona relació
i atenció a l’estat emocional
de la persona.

Per il·lustrar la necessitat
de poder realitzar totes
aquelles activitats d’oci i
que contribueixen al
benestar i la satisfacció
personal, podeu veure el
documental titulat: Camí
d’Alaska. El podeu trobar
a la secció “Annexos” del
web del mòdul.

Dades estadístiques

Podeu consultar l’Enquesta
d’integració social i salut (INE,
2012) a: tinyurl.com/y6bod6b9, i
també les publicades per l’ODF
sobre gènere i discapacitat:
tinyurl.com/y34hfu65 i la
macroenquesta de l’Institut de la
Dona per a la Igualtat
d’Oportunitats, de 2015:
tinyurl.com/y3xxyqhy.

higiene íntima... Heu de fer tots els suports i tasques amb un aproximament respectuós,
vetllant per una bona relació i atenció a l’estat emocional de la persona.

Per exemple, en el cas de les persones que són incapaces de fer cap mena d’AVD, com
les persones amb tetraplegia, podem contribuir a mantenir-los un bon estat emocional si
utilitzem estratègies substitutives de les activitats, com podria ser formular preguntes sobre
tot allò que, per petit que sigui, permeti que la persona pugui opinar i decidir. Per exemple,
demanar-li parer sobre la roba que s’ha de posar, com vol portar pentinat els cabells aquell
dia, etc.

Dones amb diversitat funcional: doble discriminació social

La discriminació per raó de discapacitat física queda palesa en diferents àmbits
de la vida de les persones amb diversitat funcional, però això s’agreuja quan
parlem de les dones. Les dones amb diversitat funcional pateixen una doble
discriminació: per raó de gènere i per la pròpia discapacitat.

Segons l’últim informe de l’observatori sobre discapacitat i mercat de treball, a
Espanya les dones amb discapacitat presenten un 38,9% menys d’activitat, un
32,3% menys de taxa d’ocupació i un 7,6% més d’atur que les dones sense
discapacitat. També el salari anual de les dones amb discapacitat és un 15,5%
menor.

Però a part d’aquesta doble discriminació en el mercat laboral, si mirem les
dades extretes de l’Enquesta d’integració social i salut (2012), realitzada per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en totes les variables analitzades, les dones
presenten dades més desfavorables, i s’arriba al percentatge del 93% de dones amb
diversitat funcional que experimenten barreres en les activitats de lleure i d’oci i
culturals.

En el següent vídeo de l’Observatori de Discapacitat Física (ODF), podeu veure
una petita explicació d’aquesta doble discriminació:

https://www.youtube.com/embed/0JK-UKMRLeA?controls=1

A més de desavantatges econòmics, professionals i de lleure, les dones amb diversi-
tat funcional també pateixen més violència de gènere. L’última macroenquesta de
violència contra la dona defineix sis tipus de violència de gènere, i la prevalença de
totes elles sempre és més elevada entre les dones amb discapacitat, que presenten
fins a un 8,2% més de violència física i/o sexual, un 8,8% més de violència
psicològica emocional i un 7,3% més de violència econòmica. Cal tenir present
sempre aquesta doble vulnerabilitat de les dones amb diversitat funcional, buscant
accions i potenciant els recursos i els programes adreçats a revertir la situació de
discriminació, i vetllant per garantir la igualtat d’oportunitats.

Les polítiques i els programes socials van encaminats cap aquesta línia, i busquen
la sensibilització i implementar accions i suports. Així, en la vostra tasca
professional, haureu de tenir en compte la perspectiva de gènere, tenint sempre

https://www.ine.es/CDINEbase/consultar.do?mes=&operacion=Encuesta+de+Integraci%F3n+Social+y+Salud&id_oper=Ir
https://www.observatoridiscapacitat.org/ca/genere-i-discapacitat
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/Macroencuestas.htm
https://www.youtube.com/embed/0JK-UKMRLeA?controls=1
https://www.youtube.com/embed/0JK-UKMRLeA?controls=1
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en consideració les diferències entre homes i dones en el vostre àmbit d’atenció a
les persones en situació de dependència.

La perspectiva de gènere és la consideració de les diferències entre homes i
dones en un àmbit o una activitat determinats, amb l’objectiu de reflexionar-
hi per trobar línies d’acció que permetin resoldre les desigualtats (Centre de
Terminologia Termcat).

La sexualitat i la diversitat funcional motriu

Quan parlem de la sexualitat i de la diversitat funcional, entrem també, com en
el cas de les dones, en una doble discriminació, ja que sovint el sexe és un tema
encara tabú a la nostra societat, i el sexe de les persones amb diversitat funcional,
doble tabú.

Pel fet de ser un tema poc explicitat, resulta encara més complex d’enfocar i
treballar. D’altra banda, hi ha una sèrie de mites i creences sobre la sexualitat
de les persones amb discapacitat que en condicionen el desenvolupament: un dels
prejudicis més estès és que una persona amb diversitat funcional motriu perd la
capacitat sexual, es pensa que no pot o no vol tenir relacions sexuals.

Aquesta creença encara perpetua més el fet de no abordar mai aquest tema, no
parlar-ne, com si no formés part de les seves necessitats. Això posa més en risc
les persones amb diversitat, que són, a més, més vulnerables i poden patir més
abusos sexuals si no coneixen o no són conscients del seu dret a la intimitat i plaer
sexual. La salut sexual està definida per l’OMS com un dret bàsic de tots els éssers
humans des de l’any 1975.

(La salut sexual és...) “un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat
amb la sexualitat; que no és l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. Perquè la salut
sexual s’aconsegueixi i es mantingui, els drets sexuals de totes les persones han de ser
respectats, protegits i exercits a plenitud”.

(Per poder arribar a aquest estat...) ”...es requereix un enfocament positiu i respectuós de
la sexualitat i de les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals
plaents i segures, lliures de tota coacció, discriminació i violència”.

Organització Mundial de la Salut (2002).

Les persones amb diversitat funcional motriu han de poder gaudir dels mateixos
drets fonamentals que la resta de la ciutadania i no han de tenir una vida sexual
reduïda o nul·la, però sí que s’hauran de tenir en compte les característiques
diferencials de cadascuna de les persones amb diversitat, ja que condicionaran
la seva pràctica sexual.

Per tant, per abordar la necessitat sexual de les persones amb diversitat funcional,
haurem de treballar per desfer dos tipus de barreres:

• Les condicionades per les característiques de la pròpia discapacitat física i
les dificultats que se’n deriven (conseqüències del tractament farmacològic,
lesió que pugui afectar la sensibilitat de la zona erògena...)
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Programa d’atenció (STS
Grup)

El projecte porta per títol
“Programa d’atenció a la
sexualitat. Experiència pràctica
en un àmbit d’atenció a la
discapacitat física”. Explica el
procés que s’ha seguit amb els
usuaris perquè aprenguin a
conèixer, acceptar i expressar
lliurement la seva sexualitat;
podeu consultar-lo
a:tinyurl.com/y48gwo8k.

• Les conductuals, derivades de prejudicis, creences i tabús.

Entenent que tothom ha d’aprendre a conèixer, acceptar, viure i expressar la
seva sexualitat lliurement, el programa d’atenció a la sexualitat de persones
amb discapacitat física, portat a terme per la Residència per a persones amb
Discapacitat Física Sant Salvador de Tarragona (STS Grup) determina algunes
de les bones pràctiques que han de guiar l’actuació del professional d’atenció a la
dependència, en relació amb la sexualitat de les persones usuàries.

Bones pràctiques, que han de guiar l’actuació del professional d’atenció a la
dependència

• Respectar, un respecte que ha de ser bidireccional (del professional cap a les voluntats i
pràctiques de la persona usuària i de la persona usuària cap als professionals i la resta de
persones usuàries).

• Poder garantir un ambient d’intimitat en els intercanvis d’informació.

• Poder garantir la discreció en les informacions que coneguem de la persona, adoptant les
mesures perquè les coneguin les persones indicades en cada moment però evitant la difusió
pública.

• Ser proactius i evitar la reactivitat.

• Poder garantir un espai físic que garanteixi la privacitat en les relacions que es puguin
mantenir.

• Fer un abordatge normalitzat d’aquesta necessitat.

• Respectar els valors de la persona sense voler imposar els nostres.

• Evitar judicis de valor.

• Fomentar activitats en les quals es pugui parlar del tema, per tal de visibilitzar inquietuds i
necessitats.

• Respectar la preferència sexual de la persona usuària.

• Oferir un espai perquè les persones usuàries que tinguin alguna necessitat sàpiguen on i amb
qui poden parlar.

• Saber actuar com a facilitadors de les necessitats expressades per les persones.

Font: Residència per a Persones amb Discapacitat Sant Salvador de Tarragona (STS
Grup).

Finalment, un dels suports que s’ha dissenyat i portat a terme els últims anys
és la figura de l’assistent o acompanyant sexual. Es tracta d’una persona que
facilita l’accés al sexe a les persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
És un servei professional i de pagament. Aquesta figura apareix el 2003 a Suïssa i
s’expandeix en altres països; avui en dia, en alguns com Dinamarca, fins i tot està
subvencionada per l’Estat, a d’altres com Holanda o Suïssa, l’assistència sexual es
considera un servei de salut. Tot i que al nostre país no hi ha encara legislació sobre
aquesta figura, hi ha entitats que han posat en marxa aquest servei d’assistència
sexual, que ajuden a tractar i satisfer les necessitats sexuals d’usuaris de diversitat
funcional.

https://www.acra.cat/jo-tamb%C3%A9-puc-i-vull-programa-d-atenci%C3%B3-a-la-sexualitat-resid%C3%A8ncia-per-a-persones-amb-discapacitat-f%C3%ADsica-sant-salvador-sts-grup_434569.pdf
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Segons Sex Assistent (entitat Suïssa d’assistència sexual), l’assistent o
acompanyant sexual és la persona que, després de travessar un procés de
capacitació, pugui acompanyar homes i dones amb discapacitat, de manera
sexual, afectiva i eròtica.

L’assistent sexual, doncs, ajuda en aquelles activitats que la persona assistida no
pot fer per si mateixa: explorar el seu cos, masturbar-se, aconseguir posicions i/o
moviments en pràctiques sexuals amb una altra persona. La persona assistida no
accedeix sexualment al cos de la persona assistent: no hi ha petons, abraçades,
coit, carícies, sexe oral, etc. La persona assistent no té entre les seves tasques
excitar la persona assistida, ni excitar-se ella, ni sentir plaer, ni educar ni intervenir
terapèuticament: la seva intervenció és purament instrumental.

Per saber-ne més...

• En el següent article podeu veure i entendre millor la funció de l’assistent sexual:
tinyurl.com/yysnl35v.

• Tandem Team és la primera entitat de l’Estat que posa en marxa un servei d’assistència
sexual per a discapacitats físics i psíquics al nostre país www.tandemteambcn.com.

• Silvina Peirano, professora en l’àmbit de la discapacitat, és la creadora de Sex Assistent:
tinyurl.com/yxurcvjp.

• El documental: “Jo també vull sexe!” (Sense Ficció, TV3) parla d’aquesta figura i se centra
en la possibilitat que persones amb discapacitat física o intel·lectual visquin amb plenitud els
seus drets sexuals: tinyurl.com/yxo5m5wo. També està disponible a YouTube:

https://www.youtube.com/embed/GjzwJTpRUnI?controls=1

https://www.ara.cat/societat/Sexe-discapacitat-Doble-tabu_0_1094290606.html
https://www.tandemteambcn.com/
https://sexasistenteu.wixsite.com/home/-qu--es-sa
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/jo-tambe-vull-sexe/video/5634098/
https://www.youtube.com/embed/GjzwJTpRUnI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/GjzwJTpRUnI?controls=1
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Estadística mundial

Podeu consultar les dades de
l’Organització Mundial de la
Salut en aquest enllaç:
tinyurl.com/y6lkqskn.

2. Persones amb diversitat funcional física sensorial

La funció principal dels sistemes sensorials és informar l’organisme de les
condicions que hi ha tant a l’interior com a l’exterior. L’ésser humà sent i percep
gràcies a les sensacions captades pels seus òrgans sensorials. Dos dels sentits més
importants que utilitzem per rebre la informació són la vista i l’oïda; així, les dues
afectacions majoritàries dels sentits seran també la visual i l’auditiva. D’aquesta
manera, pel que fa a la diversitat funcional sensorial es distingeix entre:

• Diversitat funcional visual (DFV): derivada d’una pèrdua total o parcial
de visió, com a conseqüència d’afeccions o malalties oculars i/o neurooftal-
mològiques.

• Diversitat funcional auditiva (DFA): derivada d’una pèrdua total o parcial
d’audició; pot anar acompanyada de discapacitat de la comunicació i la
parla.

2.1 Persones amb diversitat funcional física sensorial visual

La vista és un dels sentits més importants, ja que els estímuls visuals aporten una
gran quantitat d’informació: podem percebre el color, la forma, el moviment, la
profunditat i el relleu, reconèixer amb facilitat una imatge canviant; així com ser
capaços d’identificar rostres, les seves expressions emocionals i, conseqüentment,
adonar-nos de com se sent algú en particular.

Vivim en un món en el qual es dona molta importància als estímuls visuals i a les
imatges. La vista ens dona molta informació, i gràcies a aquesta informació fem
gran part de les activitats del nostre dia a dia.

Penseu només en la complexitat i la dificultat que comporta haver de moure’s en
l’entorn sense veure-hi, o tenint una visió molt reduïda. Segons dades de l’OMS,
a escala mundial, s’estima que aproximadament 1.300 milions de persones viuen
amb alguna forma de deficiència visual.

Però les possibles afectacions de la vista són diverses, i com a tècnics en atenció
a persones en situació de dependència, haureu de conèixer la situació personal de
cada usuari per tal de realitzar la intervenció adequada.

A continuació veureu les diverses afectacions visuals i quines són les conseqüèn-
cies pràctiques en la realització de les activitats.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
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Classificació Internacional
de Malalties (ICD)

Podeu consultar el web de la
ICD, en aquest enllaç:
tinyurl.com/vn28oux.

ONCE

Sigles de l’Organització
Nacional de Cecs Espanyols; és
una organització sense ànim de

lucre que té per objectiu millorar
la qualitat de vida de les persones
amb ceguesa i discapacitat visual
greu, el seu web és www.once.es.

2.1.1 Característiques de les persones amb diversitat funcional
visual

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i d’acord amb la Classificació
Internacional de Malalties (ICD, per les sigles en anglès), la funció visual es
subdivideix en quatre nivells:

1. Bona visibilitat

2. Discapacitat visual moderada

3. Discapacitat visual greu

4. Ceguesa

La discapacitat visual moderada i la discapacitat visual greu es reagrupen sota el
terme de baixa visió. La baixa visió i la ceguesa representen, conjuntament, el
total de casos de discapacitat visual.

Hi ha dos paràmetres bàsics en els quals es basa la valoració de la discapacitat
visual per determinar aquesta discapacitat:

1. L’agudesa visual: capacitat per discriminar estímuls a certa distància, per
percebre la figura i la forma dels objectes i discriminar-ne els detalls. Es
mesura en percentatge.

2. El camp visual: capacitat per percebre els objectes situats fora de la visió
central, és a dir, l’espai visual que l’ull pot percebre sense moure’s. L’àrea
de percepció visual és mesurada amb graus.

L’ONCE utilitza la classificació de la discapacitat visual de l’OMS, per
establir que per poder afiliar-s’hi és necessari tenir una agudesa visual igual
o inferior a 0,1 (10%), aconseguida amb la millor correcció òptica possible.
O un camp visual igual o inferior a 10 graus.

Classificació de la discapacitat visual segons l’OMS

• Visió normal: agudesa visual 0,8 o millor/ camp visual 120°

• Baixa visió modera: agudesa visual < 0,3 / camp visual < 60°

• Baixa visió greu: agudesa visual < 0,12 / camp visual < 20°

• Baixa visió profunda: agudesa visual <0,05 / camp visual < 10°

• Ceguesa quasi total: agudesa visual <0,02 / camp visual < 5°

• Ceguesa total: agudesa visual: no percepció de llum / camp visual 0°

https://www.who.int/classifications/icd/en/
https://www.once.es/
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Anàlisi global de
l’accessibilitat

Alguns dels exemples i
explicacions han estat extrets de
l’anàlisi global de l’accessibilitat
de persones amb discapacitat
visual, elaborat per ATM, UPC,
RAILSA i RAILgroup:
tinyurl.com/y5gwl6xx.

És important conèixer els problemes visuals que causen les diferents afectacions, i
d’aquesta manera es podrà fer una millor intervenció, ja que sempre que hi hagi un
residu visual s’haurà d’estimular proporcionant les ajudes i els suports necessaris
per potenciar-lo i aprofitar-lo al màxim.

Per entendre com hi veuen els diferents usuaris amb qui treballarem com a pro-
fessionals, a la figura 2.1 es presenta un esquema-resum dels tipus d’afectacions,
definicions i exemples d’afectacions, i més endavant imatges d’exemple de les
patologies més freqüents, que us poden ajudar a entendre l’afectació que causen
en la visió.

Figura 2.1. Afectacions visuals

Dins del col·lectiu de persones amb diversitat funcional visual (DFV), el grup
de persones amb pèrdua d’agudesa visual és molt heterogeni, ja que hi ha
moltes afectacions que provoquen aquesta pèrdua, per la qual cosa les necessitats
i adaptacions també seran molt diferents.

En general, però, les persones que tenen una disminució en l’agudesa visual
pateixen una pèrdua de la capacitat d’enfocar els objectes i discriminar els detalls.
És a dir, tenen una visió que els permet veure el volum de les coses, el moviment
que tenen i el color, però tenen dificultat per distingir els petits detalls; cosa que
no ocorre amb la visió normal (figura 2.2).

Figura 2.2. Visió normal o amb bona visibilitat

Elaboració pròpia

https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/Visual%20PMR_DEFINITIU.pdf
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Adaptar la il·luminació

Per exemple, en el cas de les
cataractes i la miopia magna,

l’ull funcionarà millor amb una
il·luminació intensa, però en el

cas de l’albinisme i l’anirídia els
nivells d’il·luminació han de ser

baixos, per tant, s’utilitzaran
filtres per evitar l’enlluernament.

Afectacions de l’agudesa
visual

L’albinisme, nistagmes,
l’anirídia, les cataractes, el
despreniment de retina, la

miopia magna, el queratocon i
altres irregularitats de la còrnia.

Com a conseqüència, tenen dificultat sobretot a l’hora de reconèixer cares, llegir,
veure la televisió o el mòbil i dur a terme aquelles activitats que requereixen una
visió òptima de coses de mida petita i de detalls. A la taula 2.1 podeu veure
exemples de l’afectació en l’agudesa visual.

Taula 2.1. Afectacions de l’agudesa visual

Visió amb enlluernament Visió borrosa

Pèrdua de visió provocada per l’entrada excessiva de
llum.

Dificultats en l’enfocament i distorsió de la imatge

Patologies: albinisme, anirídia, coloboma. Patologies: anirídia, nistagmes, coloboma,
cataractes, miopia magna.

Afectació: dificultat per reconèixer cares, llegir, veure
la televisió o el mòbil.

Afectació: dificultat per reconèixer detalls, distingir
cares, imatges i escrits.

Elaboració pròpia

La pèrdua del camp visual normalment és provocada per un escotoma. Així,
l’afectació del camp visual variarà segons la localització de l’escotoma, i tindrà
repercussions diferents en la realització correcta de les diverses activitats que ha
de portar a terme en el dia a dia. A la taula 2.2 podeu veure un resum de les
diferents afectacions per escotomes.

Un escotoma és una zona del camp visual afectada per una disminució o
pèrdua total de la visió. Segons el cas, la patologia i el nivell d’afectació,
l’escotoma pot ser en forma de taca negra, de taca borrosa o d’un espai
que, com que no pot quedar buit, el cervell omple amb el to més general
de l’entorn.

Taula 2.2. Afectacions del camp visual

Escotoma central Escotoma perifèric
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Taula 2.2 (continuació)

Escotoma central Escotoma perifèric

Afectació de la visió central, conservant la visió
perifèrica.

Pèrdua del camp visual perifèric que en últims
estadis causa una visió en forma de túnel, “visió
tubular”.

Patologies: distròfia de cons, degeneració macular
associada a l’edat, síndrome de Stargart, atròfia del
nervi òptic.

Patologies: retinosi pigmentària i glaucoma avançat.

Afectació: dificulta les feines que requereixin una
discriminació molt fina, com la lectura, el
reconeixement de cares, veure la televisió o el mòbil.

Afectació: enlluernaments, dificultats en els
desplaçaments, especialment nocturns. Serà
possible llegir lletra molt petita, però la funcionalitat
en la lectura es veurà reduïda.

Escotomes múltiples Escotomes sectorials

Ombres a la retina que semblen “mosques volants”. Alteracions de les vies òptiques.

Patologies: despreniment de retina, despreniment
de vitri, hemorràgies vítries o uveïtis

Patologies: hemianòpsia, quadrantanòpsia.

Afectació: dificultat general depenent de la quantitat
i grandària.

Afectació: amb la part del camp visual que no està
afectat, s’acostuma a tenir una bona visibilitat i no hi
ha problemes a l’hora d’accedir a la informació, però
hi ha dificultats en els desplaçaments a causa de la
reducció del camp.

Elaboració pròpia

2.1.2 Atenció a les persones amb diversitat funcional visual

Degut a que hi ha diverses afectacions de la visió, el col·lectiu de persones
amb diversitat funcional visual (DFV) no és homogeni i cadascú necessitarà una
intervenció personalitzada en funció del tipus i el grau d’afectació del sentit.
També caldrà tenir en compte les circumstàncies en què s’ha produït l’afectació,
si ha estat de naixement o ha sigut després i si ha estat una pèrdua progressiva o
de manera sobtada.

Tenir en compte les característiques individuals de cadascú us ajudarà a l’hora
de decidir els suports i realitzar la intervenció professional més adequada, amb la
finalitat que es cobreixin les seves necessitats de la manera més autònoma possible.

Intervenció dels tècnics

A l’hora d’intervenir amb persones amb diversitat funcional visual hem de determinar les
tres variables següents:
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Trobareu més informació
sobre l’atenció i les

adaptacions a l’entorn a
l’apartat “Persones amb
diversitat funcional física

motriu”, d’aquesta
mateixa unitat.

• (A) Valorar les característiques i afectacions de cada usuari.

• (B) Determinar el tipus d’intervenció tant amb la persona com amb l’entorn, per
potenciar la seva autonomia i aconseguir la màxima independència i qualitat de vida.

• (C) Satisfer les seves necessitats, garantint així que pugui exercir els seus drets.

Pel que fa a les característiques de la persona, afectacions i circumstàncies s’ha
de tenir en compte:

• Tipus i grau d’afectació: si són persones amb ceguesa total o tenen residu vi-
sual, sempre s’intentarà potenciar i aprofitar amb diversos suports el residu
visual, en cas de ceguesa total s’utilitzaran altres suports i intervencions.

• Moment de l’afectació: si és un afectació hereditària o congènita s’haurà
produït des del moment del naixement, per tant, la intervenció i el tractament
s’han de fer des del començament de la vida de la persona. Si la pèrdua
de visió s’ha donat per una afectació adquirida o per altres malalties, es
produeix en altres moments del cicle vital de la persona i cal tenir-ho en
compte per a la intervenció.

• Manera en què s’ha produït la pèrdua visual: si la pèrdua de visió ha estat
sobtada serà tractada de manera diferent de si ha estat progressiva, i per tant
la persona ha pogut preparar-se tant de manera funcional com emocional i
psicològica per a la pèrdua.

A l’hora de determinar les necessitats, aquestes es poden donar en diferents àrees,
per exemple:

• Necessitat en l’execució i l’assoliment de les activitats de la vida diària

• Necessitat de comunicació i ús de les tecnologies

• Necessitat d’aprenentatge i inserció laboral

• Necessitat de mobilitat i orientació

• Necessitat de relació social i afectiva, i d’oci

Finalment, per determinar els canvis i les adaptacions a l’entorn, els facilita-
dors, les ajudes i els suports, cal tenir en compte les condicions necessàries per tal
d’aconseguir entorns accessibles i com serien el disseny i l’accessibilitat universal,
per garantir la igualtat d’oportunitats així com els facilitadors i suports com la
tecnologia assistida i l’assistent personal que podran formar part de la intervenció
de les persones amb diversitat funcional visual.



Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 61 Persones amb diversitat funcional física

Ampliar la mida dels
objectes

Exemples d’aquest tipus
d’ampliació es troben en els
llibres escrits en lletres grans o
en els números dels dials de
telèfon en caràcters grans.

L’aplicació de suports i facilitadors per a persones amb DFV es basa en
aquests tres aspectes:

• Aprofitar sempre el residu visual

• Potenciar i estimular la resta de sentits

• Programes d’entrenament, aprenentatge i rehabilitació

Aprofitar sempre el residu visual

Per tal d’aprofitar sempre el residu visual es pot fer amb l’entrenament d’habilitats
i tècniques de les persones, amb la utilització de suports, que poden anar des
d’ampliar la imatge fins a utilitzar diferents suports com són les ajudes òptiques,
electròniques i no òptiques.

Algunes tècniques per a l’entrenament d’habilitats i tècniques de les persones
poden ser:

• Fixació: per localitzar la zona amb millor visió

• Localització: per trobar els objectius a visualitzar

• Exploració: per poder mantenir la fixació durant més temps

• Seguiment: per seguir els objectes quan aquests es desplacen

La utilització de suports comporta l’ús d’instruments auxiliars que tenen com a
finalitat l’optimització de la funcionalitat visual de les persones amb resta de visió.
Per a això es requereix l’ampliació de les imatges a la retina. Hi ha quatre maneres
d’ampliar la imatge:

1. Ampliar la mida de cada objecte: a l’ampliar la mida (per exemple, en el
cas de les lletres, ampliant el text), la imatge que es projecta a la retina ho
fa en la mateixa proporció.

2. Disminuir la distància per veure l’objecte: quan acostem alguna cosa als
ulls, a la retina es produeix igualment un augment de la imatge corresponent.
L’inconvenient, per exemple en lectura, és la impossibilitat que té l’ull
humà per a visualitzar nítidament un objecte quan la distància és tan curta,
limitacions que es van aguditzant amb l’edat. Per pal·liar això es necessita
l’ajuda de lents.

3. Mitjançant l’ampliació angular: és la més complexa i es produeix quan
s’usen ajudes telescòpiques que permeten visualitzar els objectes i fa la
sensació que estan més a prop del que estan en realitat.

4. Mitjançant l’ampliació per projecció: es produeix quan es projecten
imatges sobre pantalles: cinema, diapositives... En baixa visió són de gran
utilitat els circuits tancats de televisió (CCTV), també coneguts com lupes
televisió, que són un clar exemple d’aquest tipus d’augment.
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Tipus d’ulleres d’alt poder
diòptric

N’hi ha de diferents tipus, com
ara monoculars o binocles, i es

poden utilitzar de forma
monofocal (amb un sol focus),

bifocal (amb dos focus), trifocal
(tres focus) o multifocal

(diversos focus).

Lents positives i negatives

Quan els feixos de llum travessen
les lents, pot ser que aquests

feixos tendeixin a convergir o a
divergir de manera regular;

s’anomenen lents positives les
que són convergents i negatives

les que són divergents.

Una altra adaptació, que no seria ben bé d’ampliació d’imatge però que sempre
s’ha de tenir en compte, seria la il·luminació. Cal que hi hagi una bona
il·luminació per poder desenvolupar correctament les tasques.

Amb relació als suports trobem les següents ajudes:

• Ajudes òptiques: ulleres d’alt poder diòptric, telescopis i lupa.

• Ajudes electròniques: circuits tancats de televisió.

• Ajudes no òptiques.

Entre les ajudes òptiques trobem:

• Ulleres d’alt poder diòptric. Són lents també positives que s’incorporen
en una muntura i que es poden utilitzar per a lectures prolongades, tasques
de punt, costura, escriptura, etc. També denominades microscopis, aconse-
gueixen l’augment per “disminució de la distància”, que es produeix quan
reduïm la distància de l’objecte a l’ull. En realitat, no augmenten res per si
mateixos, però faciliten l’acomodació, que és la funció visual que permet
apropar-se a l’objecte per veure’l amb nitidesa. Per a algunes tasques, són
més còmodes que les lupes perquè permeten tenir les mans lliures. La
distància de treball amb aquestes lents és curta, per la qual cosa es requereix
una posició correcta a l’hora de llegir per aconseguir i mantenir una imatge
nítida.

• Telescopis. Permeten augmentar la mida dels objectes que es troben a
distàncies llunyanes. Poden ser manuals o anar muntats en ulleres i al
seu torn es poden utilitzar amb un sol ull (monoculars) o amb els dos
(binoculars). No permeten la seva utilització en moviment. El seu poder
d’enfocament els fa útils per a totes aquelles tasques puntuals de visió
llunyana, com són la lectura de rètols, teatres, TV, aparadors, etc.

• Lupa. S’utilitza en activitats de prop, però generalment la distància de
treball que permet és reduïda, com també el camp visual, depenent dels
augments. A més n’hi ha de manuals o amb suport, i amb llum o sense. A
la figura 2.3 es pot veure un exemple.

Figura 2.3. Telelupa

Font: www.once.es
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Catàleg de l’ONCE

El Centre de Tiflotecnologia i
Innovació de l’ONCE té un
catàleg molt extens on es poden
trobar tot tipus de suports, en
aquest cas, ajudes tècniques:
tinyurl.com/y46cntjj.

Entre les ajudes electròniques trobem els circuits tancats de televisió (CCTV)
i lupes televisió. Són ajudes que augmenten la mida de les imatges i que consten
d’un monitor, una càmera i un sistema òptic. Cada usuari pot establir la modalitat
més d’acord amb les seves condicions visuals, pel que fa a la mida, contrast i
color necessaris. Poden utilitzar-se en sistemes blanc i negre i color, i els models
existents són molt variats. Alguns d’ells ofereixen la possibilitat de compatibilitzar
el monitor amb un ordinador, i permeten mitjançant la divisió de la pantalla
presentar les imatges procedents de la càmera i les de l’ordinador al mateix temps.
És un sistema de lectura molt apropiat per a aquells casos en què la visió és molt
reduïda o l’ús de les ajudes abans esmentades resulti poc adequat per aconseguir
els seus objectius.

Finalment, dins de les ajudes no òptiques trobem diferents elements que donen
resposta diverses dificultats:

• Per controlar els problemes d’enlluernament: filtres amb diferents nivells
d’absorció.

• Per a lectoescriptura: guies per signar, retoladors, papers pautats, faristols...

• Materials per a costura: enfiladors, cintes mètriques amb marques, agulles
de cap dividida.

• Rellotges, despertadors i avisadors de temps adaptats en Braille, sonors.

• Ajudes al desplaçament, fonamentalment bastons de mobilitat, targeta
“taxi”...

Potenciar i estimular la resta de sentits

Alguns dels sentits que es poden estimular són el tacte, l’oïda, el moviment o
cinestèsia, el gust i l’olfacte. A continuació es donen pautes per potenciar els tres
primers:

• Optimitzar el tacte: amb l’entrenament adequadat de la capacitat tàctil i
tenint en compte les característiques diferencials de cada persona, es poden
adquirir habilitats, destreses i recursos per obtenir un coneixement eficaç i
segur de l’entorn. A través d’aquest sentit es pot:

– Localitzar, reconèixer i discriminar formes.

– Detectar mides, pesos, textures, temperatures, etc.

• Optimitzar l’audició: la capacitat auditiva es desenvolupa mitjançant
l’aprenentatge, de manera que les persones amb discapacitat visual, si fan
un ús adequat de les seves funcions, poden:

– Detectar i evitar obstacles, a través de la interpretació de la informació
auditiva, que permet apreciar la profunditat, la distància i conèixer les
característiques de l’entorn (dimensió d’una habitació, trànsit, obres,
etc.).

http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=5
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– Advertir perills (per exemple, cotxes o sirenes).

– Percepció cinestèsica. Sent conscients del propi cos i de la seva
situació en l’espai, s’estableixen relacions amb l’entorn.

Importància de la percepció cinestèsica

Aquest tipus de percepció, que informa de qualsevol moviment, és important per poder:

• Notar irregularitats del terreny (pendents, corbes)

• Mantenir l’equilibri i la línia recta

• Controlar els girs que es realitzen

• Mostrar una postura còmoda

• Caminar amb naturalitat

• Saber quan s’arriba a l’objectiu

Programes d’entrenament, aprenentatge i rehabilitació

Els programes d’entrenament, aprenentatge o rehabilitació suposen un suport molt
important que es dona a les persones amb diversitat funcional visual, ja que tenen
en compte les diverses àrees personals: funcional, emocional, psicològica, etc.

En línies generals, es pot dir que els serveis de rehabilitació visual i baixa
visió són beneficiosos i que les persones presenten millora després de passar-
hi. L’entrenament es fa de forma individualitzada, partint dels interessos,
afectacions i característiques de cadascuna de les persones i adaptant les tasques a
les capacitats individuals, ja que en la realització de cada activitat hi ha múltiples
variables i formes de fer-la.

Tenint en compte, també, que les persones amb ceguesa o baixa visió adquirida
hauran d’aprendre noves habilitats i adaptar-se a la nova situació, caldrà combinar
les ajudes de baixa visió tant òptiques com no òptiques, i les estratègies, amb
l’entrenament adequat, aconseguint així un major nivell d’independència, cosa
que millorarà, a més, l’autoestima, l’ansietat i les relacions interpersonals.

Associacions per la rehabilitació i l’aprenentatge

Hi ha diverses associacions que duen a terme programes de rehabilitació i aprenentatge,
com l’Associació de Discapacitat Visual de Catalunya (ADVC) o la ONCE:

• Projecte de rehabilitació de l’ADVC:

– tinyurl.com/y3x3vaq7

– tinyurl.com/y329bfau

• Projecte de rehabilitació de l’ONCE:

– tinyurl.com/y3qzdtbc

https://www.b1b2b3.org/mm/file/ADVC%20Projecte%20rehabilitacio_LOW%281%29.pdf
https://www.b1b2b3.org/ca/serveispersonals/rehabilitaciobasica.html
https://www.once.es/servicios-sociales/autonomia-personal/paginas-rehabilitacion/rehabilitacion
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Abans de continuar, us
proposem que mireu un
parell de reportatges:
Cecs: aprendre per
continuar i Ver para creer.
Els trobareu a la secció
“Annexos”, del web del
mòdul.

2.1.3 Necessitats de les persones amb DFV i pautes d’intervenció

A continuació veureu com portar a terme la intervenció amb persones amb diver-
sitat funcional visual (DFV), tenint en compte les característiques i afectacions de
cada persona, utilitzant els suports i facilitadors específics i partint de cadascuna
de les possibles necessitats:

• Necessitats en l’execució i l’assoliment de les AVD.

• Necessitats de comunicació i ús de les tecnologies.

• Necessitats d’aprenentatge i inserció laboral.

• Necessitats de mobilitat i orientació.

• Necessitats de relació social i afectiva i d’oci.

Necessitat en l’execució i l’assoliment de les activitats en la vida diària

Les persones amb problemes de visió, ja sigui ceguesa o baixa visió, presenten
dificultats en la realització de les activitats en la vida diària (AVD). Tot i això,
hi ha activitats bàsiques de la vida diària que tenen tasques amb passos comuns o
similars que es repeteixen; si la persona amb diversitat funcional visual va aprenent
cada petita tasca, pas a pas, finalment serà capaç de realitzar aquesta activitatde
manera autònoma i per altra banda podrà generalitzar aquests passos en altres
activitats o situacions de desenvolupament de les AVD i així cada cop serà capaç
de fer més activitats.

Per tal que la persona amb diversitat funcional visual pugui arribar a desenvolupar
totes aquestes tasques, caldrà facilitar, compensar, suplir o modificar la tasca o
entorn en què es desenvolupa l’activitat per eliminar o disminuir les limitacions
que es creen i realitzar-les de manera segura, tant per a ella com per als altres. Per
a això hi ha multitud d’estratègies, productes de suport i ajudes òptiques, com els
que s’han explicat, que també requereixen un aprenentatge i entrenament adequats
per utilitzar-los correctament.

Així, es pot afirmar que una persona amb diversitat funcional visual pot arribar
a ser autònoma a casa, si disposa dels suports necessaris. L’ADVC estableix un
seguit d’ajudes per a la llar. La principal és l’ordre. La distribució geogràfica
dels mobles i objectes ha de ser respectada si es vol que la persona pugui circular
per la casa sense accidents i accedir fàcilment als diversos objectes que hi ha:

• Al bany. És absolutament autònoma al bany, si manté (i se li respecta)
l’ordre dels objectes de neteja. Pot, sens dubte, rentar-se i dutxar-se sense
problemes. Amb una mica d’entrenament podrà pentinar-se, afaitar-se i fins
i tot maquillar-se, si ho desitja.
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• A l’habitació. Fer el llit només requereix una mica d’entrenament. Vestir-
se i desvestir-se pot ser senzill si es manté un ordre estricte. Hi ha etiquetes
especials per escriure Braille sobre tela que permeten individualitzar les
peces, així com el seu color, de tal manera que la persona podrà combinar
els colors de la roba harmoniosament, fins i tot sense poder comprovar-ho
en cap mirall. Requereixen especial atenció els mitjons i els guants. Perquè
no es desaparellin, el truc és no separar-los mai. A la figura 2.4 podeu veure
un detector de colors parlant.

Figura 2.4. Detector de colors
parlant

Centre de Tiflotecnologia i Innovació de
l’ONCE

• A la cuina. La situació geogràfica dels objectes a la cuina ha de ser molt
clara i estable, especialment a la nevera, ja que és on es pot trastocar l’ordre
més fàcilment. De la mateixa manera, al lloc dels plats i l’armari de les
olles. Un ordre impecable significa trobar el que es busca. La cuina és
un art i saber cuinar no és senzill, no poder comptar amb la vista, però,
no incapacita per cuinar. La persona pot ser excel·lent cuinera: el so dels
guisats i la seva aroma, així com el control del temps amb temporitzadors
poden suplir eficaçment l’ull del cuiner.

• A la taula a l’hora de menjar. L’organització del plat i els coberts és
important per evitar accidents. La col·laboració d’una persona vident, com
podríeu ser vosaltres com a tècnics, pot ser convenient, per indicar la
situació dels aliments al plat. Per fer-ho se sol usar la metàfora del rellotge.
Per altra banda, la persona amb diversitat funcional visual també pot ser
perfectament autònoma per omplir el got; hi ha tres maneres:

• Un aparell que avisa amb un xiulet de l’arribada de l’aigua al sensor.

• Pel pes i soroll del líquid, amb entrenament, es pot saber quan el got estarà
ple.

• Finalment, el més utilitzat, tot i ser el menys higiènic, és introduir una
falange del dit en el got per arribar al nivell de l’aigua.

Metàfora del rellotge: situació dels estris i el menjar

Partint de la figura 2.5, donaríem les següents indicacions: “Tens la botifarra a les 6, i ocupa
de les 9 a les 3; les patates una a les 11 i l’altra a la 1 i els pèsols al mig”. Això vol dir que
la botifarra està situada a la zona del plat més propera a la persona, que a la part superior
a esquerra i dreta hi hauria les patates, i al mig la guarnició de pèsols. Es poden donar
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indicacions no només dins del plat, sinó que també es pot indicar que es té el got (tassa) a
la 1, el tovalló i el ganivet a les 3 i la forquilla a les 9.

Figura 2.5. Símil del rellotge

• Al despatx o estudi. L’ordre geogràfic dels objectes torna a ser imprescin-
dible, i es pot reforçar mitjançant l’etiquetatge en Braille, com DVD, pen
drives, arxius, que no poden ser discriminats per la seva forma i requereixen
una informació addicional. Un simple codi alfanumèric en Braille servirà,
si té el suport de fitxers d’índex als quals accedir des d’un aparell adaptat,
com un Braille parlat o un ordinador.

Les noves tecnologies obren un ventall de possibilitats molt gran en aquestes
tasques. Ho veureu a l’apartat de necessitats de comunicació i ús de les noves
tecnologies.

• Altres tasques domèstiques. Hi ha tot un conjunt d’aparells adaptats que
faciliten la vida a la casa: rentadores i altres electrodomèstics adaptats de
manera tàctil o per veu, bàscules parlants, enfiladors automàtics d’agulles,
rellotges, despertadors i avisadors de temps adaptats en Braille, sonors,
euromoneder com el que es pot veure a figura 2.6. En un futur proper
augmentarà el nombre i el grau d’adaptacions de tota mena d’enginys
domèstics en el mercat.
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Catàleg de suports

El Centre de Tiflotecnologia i
Innovació de l’ONCE disposa

d’un catàleg on es poden trobar
tots els productes de suport per a

les AVD. Podeu consultar-lo en
aquest enllaç:

tinyurl.com/y3wjg2mz.

Figura 2.6. Euromoneder

Font: Centre de Tiflotecnologia i Innovació de l’ONCE

Necessitat de comunicació i ús de les tecnologies

Com amb la resta de les percepcions de l’entorn, la vista és un dels sentits que més
informacions ens dona a l’hora de comunicar-nos, mentre que en el llenguatge
oral, majoritàriament seria l’oïda. Però hi ha molta informació no verbal que
queda limitada si no hi veiem o tenim poc residu visual. En aquest sentit, hi ha una
sèrie de pautes per comunicar-se amb persones amb diversitat funcional visual.

Pautes per comunicar-vos amb persones amb DFV

• Heu de parlar amb un to normal, a poc a poc i clar.

• No substituïu el llenguatge verbal per gestos.

• Sigueu concrets i precisos en el missatge. No utilitzeu paraules com ara aquí, allí, això, allò,
etc.

• Utilitzeu normalment les paraules veure, mirar, etc. No les considereu termes tabú.

• Eviteu exclamacions que poden provocar ansietat a aquestes persones, com ara ai!, iai!,
compte!, etc. És millor que utilitzeu exclamacions més informatives. Com per exemple:
“Compte! El semàfor està vermell”.

• Parleu amb aquestes persones mirant-les la cara.

• Dirigiu-vos directament a la persona amb diversitat visual per saber què vol, no a
l’acompanyant.

• Si el sabeu, utilitzeu el nom de la persona perquè tingui clar que us hi dirigiu.

• Presenteu-vos i identifiqueu-vos amb la finalitat que la persona sàpiga amb qui està.

• Per saludar, si la persona no estén la mà, podeu agafar-l’hi per fer-li saber que la voleu
saludar.

• Aviseu la persona quan marxeu.

• Informeu-la de quines persones hi ha.

Pel que fa a la comunicació escrita, dependrà del grau d’afectació i del residu
visual, i ja heu vist diversos suports i estratègies que es poden utilitzar (lupes,
telescopis, microscopis...). Però si la ceguesa és total, o els residus no són

http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=51&seccion=11
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El Braille es considera una
modalitat comunicativa
universal. S’utilitza en
diversos idiomes, inclosos
idiomes ideogràfics com el
xinès i el japonès.

Material de l’ACIC

Podeu consultar el material de
l’ACIC aquí: bit.ly/2FD1wqU i
bit.ly/32O011S.

funcionals, la persona haurà d’aprendre el funcionament d’un sistema de lectura i
escriptura diferent: el Braille.

El sistema Braille és un codi tàctil de transcripció, en principi de base alfabètica
que combina sis punts en relleu. Amb la seva combinatòria s’obtenen 63 signes i
codis diferents. A cada lletra de l’alfabet li correspon un signe Braille. Actualment
el Braille està definitivament instal·lat a escala internacional i s’ha adaptat als nous
temps afegint una última línia de codi (Braille de 8 punts), que permet ampliar el
nombre de símbols de què disposa el sistema, per admetre tots els caràcters que
requereix el tracte amb els ordinadors.

Per a infants que han nascut amb ceguesa o reducció visual, s’aprèn a la mateixa
edat que altres infants aprenen a llegir i escriure, i es requereix entrenar el tacte
per tal de percebre els punts de relleu. És habitual escriure unes vint paraules per
minut i llegir unes 100-125 paraules per minut.

El servei bibliogràfic de l’ONCE s’encarrega d’adaptar en Braille, en relleu i
en àudio, tots els textos que necessiten les persones afiliades a la institució,
independentment de la finalitat del seu ús; sempre prioritzant, per descomptat,
les sol·licituds encaminades a afavorir la inclusió educativa o laboral.

A més dels llibres, com el que es veu a la figura 2.7, és imprescindible que s’adaptin
altres tipus de textos com: apunts per a estudiants, exàmens, proves de valoració,
articles..., i un altre tipus d’elements com plànols, mapes, jocs de taula...

L’Associació Catalana per la Integració del Cec (ACIC) també ha generat diferent
material amb Braille, inclosos alguns manuals d’utilització i una maleta didàctica
per a l’aprenentatge.

Figura 2.7. Llibre en Braille

Font: www.once.es

Per altra banda, les noves tecnologies han pres gran importància en la comunicació
de totes les persones amb diversitat funcional visual, per exemple la lectura
d’audiollibres, sentir pel·lícules amb audiodescripció, o estar al dia amb les eines
informàtiques de comunicació, com internet i el correu electrònic.

Les noves tecnologies han donat a les persones amb diversitat funcional visual
l’oportunitat d’accedir, produir i gestionar la informació i la comunicació d’una
manera més autònoma. Malgrat això, no tota la informació ni tots els dispositius
estan adaptats perquè les persones amb diversitat funcional visual hi puguin
accedir. En molts casos, es requereix la seva adaptació. Aquesta adaptació de
la tecnologia per a persones amb diversitat funcional visual es coneix com a
tiflotecnologia.

http://www.webacic.cat/maletabraille/
http://www.webacic.cat/maletabraille/recursos/alfabet_braille_anvers.pdf
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Tiflotecnologia és el conjunt de tècniques, coneixements i recursos
encaminats a procurar a les persones amb ceguesa o discapacitat visual greu
els mitjans oportuns per a la correcta utilització de la tecnologia.

Organitzacions com l’ONCE o l’Associació Discapacitat Visual Catalunya
(ADVC) donen serveis d’orientació, d’assessorament i aprenentatge per a la
utilització d’aquests dispositius tècnics avançats i impulsa que les tecnologies,
des del mateix moment de la seva concepció, disseny i producció, incorporin les
màximes de “disseny per a tothom”.

Exemples de dispositius tiflotecnològics

• Accessibilitat dels sistemes informàtics.

• Lectors de pantalla.

• Magnificadors de pantalla.

• Dispositius amb Braille (línies Braille, teclats Braille, anotadors electrònics, impressores
Braille).

• Reconeixedors òptics de caràcters.

• Convertidor de text a veu o Braille.

• Aplicacions específiques d’ús per a persones amb ceguesa o deficiència visual tant en
ordinadors com en smartphones o tauletes.

• Programes d’ampliació: són programes informàtics que amplien la informació de la pantalla
del dispositiu que s’estigui utilitzant.

• Sistemes parlants: dispositius que reprodueixen per mitjà de veu sintetitzada el que apareix
a la pantalla, o el rètol que s’ha fotografiat, etc.

Figura 2.8. Dispositius tiflotecnològics

Font: www.once.es
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Pautes WCAG 2.0

Web Content Accessibility
Guidelines va publicar les
WCAG 2.0, que són les pautes
vigents actualment sobre
accessibilitat web en l’àmbit
internacional; podeu
consultar-les aquí:
tinyurl.com/ydadxhg.

Finalment, en aquest apartat s’ha de parlar de l’accessibilitat web: una entrada
universal al web, independentment del tipus de maquinari, programari, infraes-
tructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.
Amb aquesta idea d’accessibilitat neix la Web Accessibility Initiative (WAI),
que, després d’un estudi sobre els diferents tipus de barreres a les pàgines web,
determina com hauria de ser una pàgina web accessible.

Barreres a les pàgines webs

Els problemes més habituals per l’accés a les pàgines web que s’han d’eliminar en un web
accessible són:

• Impossibilitat d’accedir al contingut, o d’operar amb l’aplicació web, des del teclat de
l’ordinador.

• Absència de textos alternatius per als elements no textuals.

• Formularis i taules de dades complexes i difícils d’interpretar correctament.

• Utilització inadequada d’elements estructurals a les pàgines.

• Manca d’estructuració en els seus continguts: absència de capçaleres de secció, definicions
de llistes, agrupacions de controls, etc.

• Llocs amb contrast pobre de color o amb informació basada en el color.

• Actualització automàtica de continguts sense intervenció de l’usuari.

• Presència de Captcha en què no s’aporta solució accessible.

• Dificultats amb els continguts flaix.

• Absència d’instruccions de veu

ONCE-CIDAT. (2013). Guia de referència: accessibilitat de pàgines web.

Superant totes aquestes barreres, es tindria un sistema en què persones amb
diversitat funcional visual poden fer activitats per internet de forma autònoma,
com una persona sense aquest tipus d’afectació.

Perquè una pàgina web sigui accessible ha de complir unes normes i unes lleis.
Quan una pàgina compleix les directrius d’accessibilitat, determinades com a
WCAG 2.0, pot incloure-hi una declaració que indiqui als usuaris que compleix
amb les directrius.

Distintiu que acredita que el web
compleix les pautes d’accessibilitat.

Necessitat d’aprenentatge i inserció laboral

La necessitat d’accedir a la formació i al mercat laboral és essencial per garantir
una bona qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional visual.

Pel que fa a la inclusió en el sistema educatiu formal, des d’associacions
com l’ONCE o l’ADVC es treballa per donar suports i adaptacions per tal que
les persones amb diversitat funcional visual puguin accedir a qualsevol tipus
d’activitat de formació, que es fan normalment segons demanda i d’una manera
personalitzada.

http://www.sidar.org/traducciones/wcag20/es/
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Centre de recursos
educatius

Podeu accedir als centres
educatius de l’ONCE,

educacion.once.es, i al CREDV
del Departament d’Educació,

tinyurl.com/y6p3scfn.

La possibilitat de
desenvolupar una activitat

laboral, ja sigui en el sector
privat, en el sector públic o

en el sector de
l’autoocupació, és molt

important per poder
desenvolupar una vida

autònoma.

D’altra banda, en el Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, es defineix l’atenció educativa a l’alumnat com la
que comprèn el conjunt de mesures i suports destinats a tots els alumnes, amb la
finalitat d’afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en
l’assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida
adulta, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Així doncs, l’alumnat amb diversitat funcional visual (DFV) ha de ser proveït dels
suports necessaris per la seva inclusió a les aules ordinàries.

L’alumnat amb DFV forma part d’un programa d’intervenció educativa
vinculat al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV),
fruit d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya i l’ONCE.

El CREDV, en col·laboració amb l’ONCE, dona suport a la tasca docent del
professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d’oferir atenció
directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. La seva intervenció es concreta
en tres grans àmbits: alumnat i famílies, centres i professorat, i zona educativa.
Actualment, segons dades de l’ONCE, més del 99% de l’alumnat amb DFV
s’escolaritza en centres ordinaris, i segueix el currículum escolar oficial.

En els centres educatius de l’ONCE, l’alumnat rep una atenció complementària
en funció de les seves necessitats específiques relacionades amb la discapacitat
visual (ensenyament de sistema Braille, noves tecnologies, autonomia personal,
orientació i mobilitat o competència social, entre d’altres), que també completen
amb una sèrie d’ajudes tècniques i materials adaptats que faciliten el seu procés
educatiu, com ara dispositius i ajudes tècniques.

Ajudes tècniques per a alumnes amb DFV

• Adaptacions dels llibres de text i de material didàctic: transcripcions a sistema Braille,
enregistraments sonors, materials en relleu, etc.

• Adaptacions en Braille i so per a pantalles i teclats d’ordinadors.

• Calculadores Braille i parlants.

• Programes adaptats per a navegació per a entorns Windows.

• Telelupes.

• Ajudes òptiques i electròniques per a baixa visió.

Actualment, la inserció laboral principal de les persones amb diversitat funcional
visual, és la venda de jocs d’atzar de l’ONCE. Malgrat això, cada cop es treballa
més des d’aquesta organització i des d’altres, com l’ADVC, per la formació i el
compromís dels agents socials i les entitats amb la finalitat d’afavorir la inserció
laboral en altres àmbits. Així, es treballa en:

• Itineraris professionals

• Autoocupació

https://educacion.once.es/
http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/see/credv/


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 73 Persones amb diversitat funcional física

• Formació per la feina

• Adaptacions al lloc de treball

No hi ha ajudes tècniques específiques per al món laboral, sinó que són comunes
amb les àrees anteriors de desplaçament, comunicació i estudi. No obstant
això, resulta molt positiu valorar les condicions d’un lloc concret de treball i
els requeriments que necessitarà perquè l’exerceixi una persona amb diversitat
funcional visual.

Molts llocs no són adaptables, per definició. D’altres són difícilment adaptables,
altres són adaptables amb una petita inversió i, finalment, hi ha algunes feines que
no requereixen cap adaptació especial perquè les pugui exercir una persona amb
DFV.

Tot i això, la millor ajuda tècnica, en l’àmbit laboral, és la formació orientada a
oficis, professions i carreres universitàries en les quals la persona amb DFV pugui
desenvolupar les seves capacitats. Segons les dades de l’ADVC, en funció del seu
nivell formatiu, aquestes són les propostes d’inserció més generals:

• Estudis primaris: on es necessiten nocions matemàtiques bàsiques, de
màrqueting elemental i de tracte adequat amb la clientela, és la venda dels
jocs d’atzar de l’ONCE.

• Formació professional: telefonista ha donat molt bons resultats, quiromas-
satgista i afinador de pianos. Altres oficis que, a priori semblaven tenir
possibilitats, com administratiu ofimàtic, ràdio i tècnic informàtic, a la
pràctica no han donat els resultats esperats.

• Formació universitària: la millor sortida universitària per a la inserció ha
resultat ser la fisioteràpia.

Inserció laboral de les persones amb DFV: testimonis

El següent vídeo, de l’Associació Catalana per la Integració del Cec (ACIC,
tinyurl.com/y6tu2ep6), és part d’un documental dedicat a la Inserció Social de les persones
amb DFV: Feina i ceguesa: igualtat d’oportunitats? La integració laboral de les persones
cegues a Catalunya. El documental reflexiona, a través de diverses experiències de
persones cegues als seus llocs de feina, sobre les possibilitats d’aquest col·lectiu per a
integrar-se en el món laboral amb garanties, tant en l’àmbit empresarial com en el de la
funció pública o en l’autoocupació.

https://www.youtube.com/embed/fvqROiR9Xf4?controls=1

Necessitat de mobilitat i orientació

Com a tècnics en atenció a persones en situació de dependència, quan col·laboreu
i feu de suport a la mobilitat i a l’orientació amb persones amb DFV, haureu de

http://www.webacic.cat/ca/integracio/experiencies_realitats_integracio/documental_feina_ceguesa.php
https://www.youtube.com/embed/fvqROiR9Xf4?controls=1
https://www.youtube.com/embed/fvqROiR9Xf4?controls=1
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tenir en compte que la manera com les persones d’aquest col·lectiu, s’orienten
i perceben l’espai és molt diferent a com ho fan les persones vidents. Així, és
important establir què s’entén per orientació i mobilitat, per tal de poder després
intervenir-hi.

L’orientació és la capacitat de determinar el lloc que ocupem en relació
amb els objectes de l’entorn; mentre que la mobilitat és la capacitat
de desplaçar-se d’una posició determinada a una altra, en condicions de
seguretat, independència i eficàcia.

A banda, també us caldrà conèixer les diverses tècniques per a la mobilitat i l’ori-
entació; com el bastó blanc, l’acompanyament o el gos guia i aspectes per millorar
l’accessibilitat, com la supressió de barreres urbanístiques, arquitectòniques i de
transport.

Tècniques per a la mobilitat i l’orientació (segons ADVC):

• La tècnica del bastó blanc informa la persona amb DFV sobre l’entorn
pròxim i informa els altres que la persona no hi veu.

Punts principals per orientar-se amb el bastó

• El pas i l’arc: abans de fer un pas endavant cal dibuixar un arc des del terra buscant possibles
obstacles en o sobre el paviment. Un cop s’està segur que el terreny està lliure, s’ha d’avançar
el pas i repetir l’operació per al pas següent.

• Referència a la paret: aprofitant el moviment d’arc cal assegurar-se que la paret segueix allà.
Cal aprendre a distingir una cantonada de l’entrada a un pàrquing, portal o local.

• Ajuda independent del bastó: quan es camina amb un bastó només una part de la informació
prové del bastó. Cal utilitzar també els altres sentits, l’olor (un forn, una perfumeria, etc.) i els
sons que indiquen la posició en l’entorn.

• Limitació: el bastó, utilitzat correctament, protegeix la persona dels obstacles de mig cos en
avall i dels desnivells que hi hagi a terra, però no detecta els obstacles de mig cos en amunt.
Aquests obstacles al carrer entren dins la categoria de barreres arquitectòniques.

• L’error de bastó: si una persona s’equivoca en un dels passos que determinen l’arc de
seguretat s’exposa a trobar un obstacle no detectat, que pot arribar a ser extremadament
perillós. Per exemple al metro, la separació entre vagó i vagó pot ser confosa amb una porta
i fer caure la persona a la via.

En un futur proper, les noves tecnologies augmentaran considerablement la utilitat del
bastó, indicant la localització de llocs públics i comerços. S’han fet intents aprofitant
la tecnologia làser i la GPS, però encara no s’ha aconseguit un sistema completament
satisfactori.

• L’acompanyament és la tècnica més primària i requereix la col·laboració
d’una persona vident. Es fa en moltes ocasions de forma intuïtiva, però,
com a tècnics en APSD, heu de saber-ne el funcionament.
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Punts principals de la tècnica de l’acompanyament

• El contacte: la forma de dur una persona amb DFV és que aquesta s’agafi suaument al colze
del seu acompanyant (no a l’inrevés).

• Espai de protecció: l’acompanyant ha d’anar un pas per davant de la persona amb DFV i
així poder preveure qualsevol incidència que sorgeixi en el camí. Per a això haurà de tenir
en compte que el seu “espai vital” s’ha ampliat. Si aquest espai es considera normalment
d’espatlla a espatlla i de cap a peus, en l’acompanyament s’ha d’afegir el volum del company.
Especialment important en el cas de les portes i altres estrenyiments bruscos del pas hàbil,
en què la persona amb DFV s’haurà de situar darrere del vident, ocupant el seu mateix espai
vital. Igualment cal vigilar llindes i qualsevol objecte situat a mitja alçada amb el qual pogués
impactar la persona acompanyada.

• Preavís d’escales i girs: encara que el moviment de l’acompanyant indica la major part dels
canvis de direcció i pla, en casos de girs molt bruscos o d’escales és millor avisar d’aquesta
situació i indicar, en el cas de les escales, si pugen o baixen i, si són pocs, el nombre
d’esglaons.

• Seient: quan la persona acompanyada ha de seure, únicament se li ha d’indicar si té la cadira
d’esquena o de cara i col·locar-li la mà al respatller de la cadira (o en un braç, si en té, i
indicar-li). La persona es farà una idea de la situació i es mourà ella i la cadira per seure.

• La tècnica del gos guia es basa en l’ensinistrament de gossos especialment
dotats per a aquest treball i la comunicació al nou propietari d’una sèrie
d’ordres que indiquen a l’animal el que s’espera d’ell. Per entendre la
filosofia d’aquesta tècnica cal comprendre que el gos hi veu, però no sap,
mentre que l’amo sap, però no hi veu. El gos ha après a esquivar obstacles,
a aturar-se en determinades ocasions (semàfors vermells), i l’amo li indica
per on ha d’anar. És molt important l’arnès: quan la persona agafa l’arnès
indica al gos que és hora de treballar i posa en marxa el procés de resposta
condicionada inculcada a l’animal en el seu ensinistrament. Per això és
important no distreure l’animal de la seva tasca intentant-lo acariciar o
cridant la seva atenció. Quant l’amo deixa anar l’arnès i només el subjecta
amb la corretja (o no el subjecta en absolut), el gos entén que està en mode
descans i es comporta com qualsevol altre gos.

L’accessibilitat: supressió de barreres urbanístiques, arquitectòniques i de
transport:

Per garantir l’accessibilitat a totes les persones amb diversitat funcional, caldrà
la supressió de totes les barreres, com les que podeu veure a la figura 2.9. Pel
que fa a la mobilitat, les mesures es troben recollides en les diferents normatives,
documents tècnics i manuals i inclouen diferents aspectes:

• El disseny: l’eliminació de riscos, que ha de tenir en compte la senyalització
d’elements estructurals (columnes, cantonades), el disseny i la ubicació del
mobiliari, etc. I evitar obstacles a la via pública: obres, vehicles i d’altres.

• Elements visuals: mesures que garanteixin la localització dels accessos des
de l’exterior, la identificació de punts d’informació i registre, el funciona-
ment segur i la detecció d’escales, ascensors, portes i finestres. Pel que fa a
les persones que conserven la resta de visió s’ha de tenir en compte la mida
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Documents de mobilitat

Els podeu consultar al web
“Portal Jurídic”, de la Generalitat

de Catalunya:
tinyurl.com/ybjrxqjq.

Apolo i Daisy

Podeu trobar dues aplicacions
d’audiodescripció de

l’ONCE-CIDAT (Centre
d’Investigació, Desenvolupament
i Aplicaciós Tiflotècnica): Apolo

(per a pel·lícules), a
apple.co/3hKAH0V, i el Daisy

(llibres), a daisy.org i
tinyurl.com/y2tmrqdp.

dels objectes i rètols, col·locant-los de manera que es faciliti l’apropament,
utilitzant colors que facin l’entorn més visible i realitzant combinacions de
contrast cromàtic que permetin la ràpida visualització, evitant els reflexos i
utilitzant correctament la il·luminació dels espais.

• Elements auditius: que faciliten l’orientació en els desplaçaments i per-
meten rebre informació d’alerta de possibles perills com semàfors sonors,
informació amb parla sintetitzada en transports públics, ascensors i altres
serveis, etc.

• Elements tàctils: la instal·lació de textures diferents permet identificar
o discriminar diferents espais, descobrir el lloc en què es troba, així
com estudiar els terrenys i les superfícies per les quals es desplaça per
resoldre d’una manera satisfactòria la majoria de les situacions. Retolació
d’informació en espais públics en Braille i/o en relleu.

Figura 2.9. Accessibilitat al trans-
port públic i mobilitat amb bastó

Font: www.once.es

Necessitat de relació social i afectiva i d’oci

L’àmbit de l’oci i les relacions afectives és fonamental per mesurar el nivell de
qualitat de vida amb què compta una persona. Les persones amb DFV necessiten
suports tècnics i humans per gaudir del seu temps d’oci en les mateixes condicions
que la resta de la població.

Pel que fa a l’accés a la cultura i l’oci, cal garantir l’accés a la literatura, al joc,
sortides culturals, etc. L’accés a la literatura es soluciona per un cantó a partir de
les obres transcrites al Braille o gravades en format de llibre parlat. També es
poden adaptar pel·lícules i altre material audiovisual, gravant en una pista lliure
descripcions dels esdeveniments visuals que es produeixen en pantalla. A aquesta
tècnica se la coneix amb el nom d”’audiodescripció”.

També hi ha adaptacions dels principals jocs de taula, com cartes, parxís, dòmino,
escacs..., que s’adapten mitjançant marques tàctils i permeten no només jugar els
cecs, sinó interrelacionar-se amb altres jugadors vidents.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=673958&action=fitxa
https://apps.apple.com/es/app/apolo-once/id1282988384
https://daisy.org/
https://www.accesibles.org/app-con-audiolibros-daisy-para-afiliados-a-la-once-gestor-once-libros-digitales/
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Accessibilitat als museus

Pel que fa als museus, cal
destacar el projecte de la
Diputació de Barcelona: La
Mirada Tàctil: una experiència
en el camí de la accessibilitat,
noves claus de lectura
interpretativa dels diferents
elements del museu:
www.diba.cat/opc/mirada_tactil.

Pel que fa a les visites culturals, sortides i excursions, des de les associacions
com l’ONCE o l’ADVC s’organitzen sortides com excursions a la natura, viatges
turístics, sortides nocturnes d’animació com anar a un restaurant, a un bar de copes
o musical i assistir a una discoteca o ball o visites a museus i monuments. En
aquests últims llocs les adaptacions han estat molt àmplies els últims anys, i es
poden trobar:

• Maquetes, accessibles a tothom, on es poden resseguir amb el tacte les
principals característiques del lloc en qüestió.

• Peces tàctils, reproduccions d’alguns objectes exposats que es poden tocar.

• Informació en Braille o un altre sistema accessible, encara que hagi d’estar
resumida, ja que el Braille ocupa molt més espai que l’escriptura convenci-
onal.

• Audioguies, que orienten el visitant a través de la col·lecció amb comentaris
gravats. La major part d’aquests sistemes s’han pensat per a ser usats pel
públic general.

• Guia especialitzat: guies especialitzats en acompanyar persones amb di-
versitat funcional visual per un recorregut museístic o per un monument
determinat.

Pel que fa a l’esport, la pràctica de qualsevol esport suposa un element d’inte-
gració i millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional,
des de diferents associacions com l’ONCE, també s’ha treballat per adaptar tot
tipus d’esports i així facilitar a les persones socialitzar-se, entrenar i competir en
igualtat de condicions que la resta d’esportistes.

Exemples d’esports adaptats

A continuació, podeu veure un vídeo sobre un dels esports més difícils d’adaptar: l’esquí.
També podeu consultar la proposta que en fa l’ONCE en el seu web: tinyurl.com/yxnrs93m.

https://www.youtube.com/embed/p8Cly3ROTqY?controls=1

Respecte a les relacions socials i afectives les persones amb diversitat funcional
visual, en moltes circumstàncies habituals de la seva vida, requereixen l’ajuda
d’altres persones, tant professional com en el cas vostre de tècnics en atenció a
persones amb situació de dependència, com d’altres familiars, amics i coneguts
o desconeguts que els puguin assistir i ajudar en certs moments. Tant la relació
que s’estableix amb els familiars i amics com amb vosaltres com a professionals,
així com el tracte que es rep de les persones desconegudes que les poden ajudar
en moments concrets, són molt importants. Amb freqüència, per a la persona
amb diversitat funcional visual, el repte més gran és enfrontar-se amb les actituds
negatives i no amb la dificultat de la visió pròpiament dita. És aquí on fan acte
de presència les barreres actitudinals; el canvi d’actitud és un procés complex i

https://www.diba.cat/opc/mirada_tactil
https://www.once.es/servicios-sociales/ocio-y-deporte
https://www.youtube.com/embed/p8Cly3ROTqY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/p8Cly3ROTqY?controls=1
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Com a professionals, el
respecte i el foment de

l’autonomia serà sempre la
base principal del vostre
tracte amb la persona.

implica ajudar les persones a modificar les seves pròpies creences. Aquest procés
inclou informació per a contraatacar els mites, les generalitzacions i les creences
falses, com així també la participació activa per a difondre les veritables capacitats
i condicions de la persona diversitat funcional.

Les actituds negatives més generalitzades cap aquest col·lectiu són:

• La por a relacionar-s’hi, que pot conduir a la discriminació, encara que sigui
de forma involuntària.

• La sobreprotecció, que porta molta gent a prendre decisions i a dir a aquestes
persones el que han de fer i com.

Com a professionals tècnics en APSD, heu de treballar perquè no es doni cap
d’aquestes dues situacions. El tracte natural és un bon consell tant per a vosaltres
com a professionals com per a qualsevol persona que interactuï amb una persona
amb diversitat funcional visual. Una altra acció molt important és preguntar abans
de tocar.

Preguntar abans de tocar

La gent acostuma a agafar directament a les persones amb DFV abans de demanar permís.
A ningú li agrada que li envaeixin el seu espai vital; per això és imprescindible precedir
l’avís al gest i també respectar la resposta de la persona: a l’oferiment d’ajuda, la persona
hi pot respondre positivament, negativament, perquè pensi que no la necessita en aquest
moment, o pot demanar alguna cosa amb la qual l’oferent no comptava, com per exemple
que la porti fins a la paret ja que la paret és la seva principal referència.

En la figura 2.10 podeu veure un dels comunicats que va fer l’Associació Discapacitats
Visuals Catalunya al Facebook, que resumeix el punt “Preguntar abans de tocar”.

Figura 2.10. Ens agrada que ens
mirin

Font: Associació Discapacitat Visual Catalunya

Una vessant important de les relacions socials seria l’establiment de relacions
afectives, d’amistat, d’amor... Normalment, aquestes comencen per una arri-
bada d’informació visual: estem acostumats a percebre l’altre des d’un contacte
visual, mirant els ulls. Aquesta pot ser una barrera important per a l’establiment de
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Per poder entendre millor
la discriminació de gènere,
podeu veure el
documental Una mirada
diferent: dones i ceguesa;
el trobareu a la secció
“Annexos”, del web del
mòdul.

relacions amb les persones amb DFV, però aquesta percepció pot ser substituïda
de manera natural per altres sentits.

Al nadó que neix amb una afectació visual, la manca de comunicació visual pot
suposar un primer problema per a la creació del vincle afectiu i l’establiment de la
seguretat, però el contacte pell amb pell i l’olor són dos dels sentits que el nadó té
més desenvolupats, fins i tot molt abans que la vista, de manera que poden suplir
aquest contacte visual.

Així, en general, la ceguesa total o altres graus de diversitat visual poden ser una
barrera a l’hora d’establir relacions sexuals, i seduir de la manera convencional,
molt basada en la imatge. Però, alhora, plantejar-nos la seducció sense el sentit de
la vista fa que donem més importància a altres sentits que tenim oblidats.

Sexe a cegues (utilitza tots els sentits per seduir!)

En el següent podcast de ràdio es parla amb diferents professionals i persones
amb diversitat funcional visual que ens donen testimoni de les seves experiències:
tinyurl.com/yyu7ctzf.

Per acabar aquest apartat és important remarcar que la dificultat de satisfer totes i
cadascuna de les seves necessitats com a col·lectiu amb diversitat funcional visual
s’agreuja si es pateix també una discriminació de gènere.

2.2 Persones amb diversitat funcional física sensorial auditiva

La capacitat auditiva, així com la visual, ens ajuda a rebre la majoria d’estímuls de
l’entorn. Aquesta informació ens serveix per comprendre el que ens envolta i guia
les nostres accions i les decisions que prenem. Perdre totalment o parcialment
capacitat en aquest sentit comportarà la necessitat de trobar la manera de rebre la
informació d’una altra manera per tal d’adaptar-se a l’entorn i desenvolupar-se de
forma autònoma.

La diversitat funcional auditiva (DFA), en alguns escrits determinada com
a sordesa o hipoacúsia, la definim com el dèficit funcional que ocorre quan
una persona perd capacitat auditiva en menor o major grau.

Segons I. Berdejo Gago i M. Caballero Borrego, del Servei d’Otorrinolaringologia
de l’Hospital Clínic de Barcelona, les causes de la sordesa poden ser de tres tipus:

• Factors genètics hereditaris.

• Malalties d’origen víric.

• Per l’administració de medicaments ototòxics.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/les-mil-i-una-nits-de-la-maria-de-la-pau-janer/sexe-a-cegues-utilitza-tots-els-sentits-per-seduir/audio/934860/
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Dades de l’OMS

Podeu consultar les dades de
l’OMS sobre la sordesa en aquest

enllaç: tinyurl.com/y5rsb2ep.

2.2.1 Característiques de les persones amb diversitat funcional
auditiva

Com passava amb la pèrdua de visió i la diversitat funcional motriu, les persones
amb diversitat funcional auditiva són un col·lectiu divers, ja que hi ha diverses
variables que afecten la pèrdua d’audició. Segons l’OMS, la sordesa o hipoacúsia
és un dels problemes de salut crònics més comuns que afecta 360 milions de
persones al món. Pot ser hereditària o ser el resultat d’una malaltia, traumatisme,
exposició a llarg termini al soroll o medicaments. La majoria de les causes que
la provoquen es poden prevenir, o bé tractar-se de manera adequada amb un
diagnòstic precoç.

La sordesa és la condició de la persona privada del sentit de l’oïda i pot tenir les
característiques següents:

• Disminució total o parcial en la capacitat de detectar o comprendre els sons.

• Unilateral, quan afecta un sol sentit, o bilateral, quan afecta totes dues oïdes.

• Transitòria o permanent.

• Guarible amb tractament mèdic o irreversible.

L’orella pot percebre des de sons amb prou feines audibles fins a sons molt forts,
així com diferenciar el volum i la distància i identificar la direcció d’una font
sonora amb molta exactitud.

L’audició és un procés en el qual les ones sonores es converteixen en senyals
elèctrics que després el nervi auditiu envia de l’orella al cervell. La capacitat
de sentir-hi depèn del correcte funcionament de l’estructura de l’orella, del nervi
auditiu i de l’àrea del cervell encarregada de rebre i interpretar els sons. Qualsevol
problema en alguna o més d’aquestes parts provoca que el procés no s’acompleixi
i es perdi la capacitat d’audició correcta.

La taula 2.3 mostra una classificació de la hipoacúsia en funció de diferents
aspectes; vegem-los detingudament:

Taula 2.3. Classificació de la hipoacúsia

Tipus classificació Què mesura? Nivells d’hipoacúsia

Quantitativa Quantitat de pèrdua auditiva. Lleugera, mitjana, severa, profunda, cofosi o anacúsia.

Topogràfica Localització de la lesió que produeix el dèficit. Transmissió, neurosensorial o de percepció, mixta.

Cronològica Moment en què apareix. Genètica o hereditària, adquirida.

Adquisició del llenguatge Fase en l’adquisició del llenguatge Prelocutiva, perilocutiva i postlocutiva.

La classificació quantitativa es regeix per la quantitat de pèrdua auditiva i es
determina mitjançant una prova anomenada audiometria. Tenint en compte la
repercussió i la quantitat de pèrdua auditiva, la classificació que es fa és:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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Per saber-ne més...

Podeu consultar el web de
l’ACAPPS, la Federació
d’Associacions Catalanes de
Pares i Persones Sordes:
acapps.org/web/sordesa; també
podeu consultar la Guia per a
famílies d’infants amb sordesa o
sordceguesa, del Departament
d’Educació:
tinyurl.com/y5g49yug

• Pèrdua auditiva lleugera (20-40 dB), pot comportar problemes per sentir la
veu baixa i algunes consonants.

• Pèrdua auditiva mitjana (40-70 dB), pot comportar pèrdua d’informació en
converses i molt mala discriminació de paraules.

• Pèrdua auditiva severa (70-90 dB), pot comportar que no se sentin converses
a intensitat normal.

• Sordesa pregona, profunda (90-110 dB), pot comportar que no se senti la
parla i es percebi només vibració.

• Cofosi o anacúsia (pèrdua total).

En què consisteix una audiometria?

L’audiometria serveix per valorar el llindar auditiu. Aquesta prova valora amb quina
intensitat es detecta el so en les diferents freqüències (greu-agut).

Amb els anys les freqüències que sentim cada cop són menys, però també depenen dels
factors als quals hem estat exposats (volums alts, sorolls constants, malalties i medicació...).
En el següent vídeo podeu veure, aproximadament, com funcionen les audiometries i
també podeu provar d’esbrinar quina és la vostra edat auditiva.

https://www.youtube.com/embed/UycLjk66R9c?controls=1

Per exemplificar la classificació quantitativa, a la figura 2.11 teniu un
gràfic de quin és el volum amb decibels de diferents sorolls de l’entorn
perquè pugueu tenir una idea de l’afectació de cadascun dels graus.

Figura 2.11. Gràfic de sons i sorolls

Font: Hospital Clínic de Barcelona; www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/sordesa

https://acapps.org/web/sordesa/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/guia-families/sordesa/guia_famil_fills_sordceguesa.pdf
https://www.youtube.com/embed/UycLjk66R9c?controls=1
https://www.youtube.com/embed/UycLjk66R9c?controls=1
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La classificació topogràfica es fa en funció de la localització de la lesió; podem
parlar de:

• Hipoacúsia de transmissió: Es produeix quan es veu afectada la part
mecànica de l’oïda (oïda externa i oïda mitjana), és a dir, per lesió de
l’aparell transmissor de l’energia sonora.

• Hipoacúsia neurosensorial o de percepció. Quan la lesió es localitza a la
part interna de l’oïda, és a dir, a l’òrgan de Corti (còclea o cargol), de les
vies acústiques o del còrtex cerebral auditiu.

• Hipoacúsia mixta. Quan una hipoacúsia s’origina per diferents lesions
coexistents que afecten al mateix temps totes o algunes de les estructures
implicades. Es podria definir com una combinació d’hipoacúsia de trans-
missió i hipoacúsia neurosensorial.

La classificació cronològica depèn del moment en què comença:

• Genètiques o hereditàries. Transmeses per anomalies en un gen. Poden
ser precoces quan es manifesten des del mateix moment del naixement o
tardanes quan es desenvolupen al llarg de la vida del pacient.

• Adquirides. Originades per causes patogèniques sobrevingudes. Poden ser
prenatals per actuació d’un agent patogen que incideix sobre la mare en el
període embrionari; perinatals, quan la lesió esdevé en el moment del part;
o postnatals, quan el dany s’estableix al llarg de la vida.

Finalment, en relació amb l’adquisició del llenguatge, es distingeixen tres tipus
d’hipoacúsia:

• Hipoacúsia prelocutiva, si té lloc abans del desenvolupament del llenguatge
parlat (de 0 a 2 anys).

• Hipoacúsia perilocutiva, que apareix entre els dos i quatre anys d’edat de
l’infant.

• Hipoacúsia postlocutiva, si té lloc quan el llenguatge està ben desenvolupat,
la persona perd l’oïda després d’haver adquirit el llenguatge oral.

2.2.2 Atenció a les persones amb diversitat funcional auditiva

Conèixer els diferents tipus d’hipoacúsia permet entendre les conseqüències en
el desenvolupament de les persones afectades, i veure’n els condicionants perquè
puguin portar una vida tan autònoma com sigui possible. Recordeu que saber:

• (A) les característiques d’aquest col·lectiu i
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• (B) les seves necessitats

• permetrà establir (C) la intervenció amb les persones amb diversitat funci-
onal auditiva (DFA).

Amb relació a les característiques de la persona, el tipus d’hipoacúsia dependrà
de diferents factors combinats, i això en determinarà el tractament o les ajudes
tècniques necessàries. En aquest sentit, una de les circumstàncies que té més
importància és la cronològica, el moment en què s’ha produït la pèrdua, ja que
és important marcar una diferència psíquica i social si s’arriba a la hipoacúsia
abans de l’adquisició del llenguatge oral o amb posterioritat.

Pel que fa a la determinació de les necessitats, amb les persones amb diversitat
funcional auditiva ens centrarem sobretot en les necessitats que fan referència a
les relacions socials i la comunicació, ja que és on s’hauran de treballar més els
suports, tot i que cal tenir en compte la resta de necessitats.

Finalment caldrà determinar els canvis i les adaptacions a l’entorn, els facili-
tadors, les ajudes i els suports.

En el col·lectiu de les persones amb DFA cal tenir en compte que hi ha diferents
tractaments i intervencions destinats a curar o millorar els efectes de la hipoacúsia.
La seva aplicació depèn de l’origen, les causes i les característiques de la lesió que
la causa. Els diferents tipus de tractament i intervencions poden ser:

• Mèdic/farmacològic

• Quirúrgic

• Protètic

• Rehabilitador

El tractament mèdic/farmacològic consisteix en l’administració de vitamines
per a la pèrdua d’audició per l’edat (presbiacúsia), gotes per otitis o fàrmacs
antiinflamatoris.

Els tractaments quirúrgics serien les intervencions quirúrgiques per tractar la
lesió interna, com l’otosclerosi estapedectomia per la mobilitat dels ossets, la tim-
panoplàstia per reparar alteracions de la membrana timpànica o la mastoïdectomia,
que és una intervenció per al tractament del nervi acústic.

Els tractaments protètics consisteixen en la utilització de pròtesis auditives, com
l’adaptació d’audiòfons. L’audiòfon és un aparell electroacústic que funciona
amb piles i amplifica els sons; com el que es pot veure a la figura 2.12. Aquest
aparell intenta adaptar els senyals sonors als diferents tipus i graus de sordesa.
L’objectiu principal és amplificar el so i fer més audible la paraula sense crear
malestar.
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Figura 2.12. Col·locació d’un audiòfon

Font: “El meu fill té una pèrdua auditiva. Informació per
a les famílies” (2014). Il·lustracions: Fluvià Artells

Depenent del grau de pèrdua auditiva, es determina el tipus d’audiòfon més
adequat per a la pèrdua auditiva. La tecnologia ha avançat ràpidament i avui
permet fer molt més del que es feia anys enrere. A la taula 2.4 teniu una descripció
dels tres models actuals d’audiòfons més comuns.

Taula 2.4. Audiòfons més comuns

Retroauriculars Intercanal CIC

Són uns audiòfons que es
col·loquen darrere el pavelló
auricular i condueixen el so
mitjançant un tub a un motlle
inserit al canal extern. Aquests
auriculars es poden utilitzar per a
tot tipus de pèrdues auditives, de
les més lleugeres fins a les més
pregones.

És un audiòfon que queda inserit
en el conducte auditiu extern.
L’usuari pot manipular els controls
sense treure-se’l. Els intracanals
es fan servir per a pèrdues
auditives que van des de
lleugeres a severes. Per fer servir
un intracanal es requereix tenir
espai suficient al conducte auditiu.

CIC són les sigles de
‘completament introduït al
conducte’. És un audiòfon que es
col·loca dins del canal auditiu. Es
fa servir per a les pèrdues
auditives que van des de
lleugeres a mitjanes. La forma i la
grandària d’un conducte auditiu
pot impedir l’ús d’un audiòfon CIC.

https://masaudio.cl/tipos-de-audifonos-para-sordera.php

El tractament medicoquirúrgic consisteix en la col·locació de dispositius im-
plantables, creats per pal·liar la pèrdua d’audició i poden ser implantats parcial-
ment o totalment mitjançant una intervenció quirúrgica. Poden ser implants de
conducció òssia o coclear:

• Implant de conducció òssia. Aquests implants queden ancorats a l’os
parietal. El processador de so converteix el so en vibracions que després
es transmeten través del crani directament a l’orella interna (vegeu la figura
2.13).
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Figura 2.13. Implant de conducció òssia

Font: “El meu fill té una pèrdua auditiva. Informació per
a les famílies” (2014). Il·lustracions: Fluvià Artells

• Implant coclear. És un dispositiu que fa la funció coclear i transforma
el so, captat per un processador extern, en impulsos elèctrics que arriben
directament al nervi auditiu, a través d’un feix d’elèctrodes introduït a la
còclea (orella interna). L’implant coclear només es prescriu en hipoacúsies
severes o profundes (vegeu la figura 2.14).

Figura 2.14. Implant coclear

Font: “El meu fill té una pèrdua auditiva. Informació per
a les famílies” (2014). Il·lustracions: Fluvià Artells

Implant coclear: tipus i funcionament

Hi ha diferents tipus d’implants coclears, i tecnològicament cada dia hi ha nous avenços
que permeten que tinguin més autonomia i potència. En la figura 2.15 podeu veure la part
externa de l’implant.

Figura 2.15. Imatge implant coclear

Font: accaps.org. (PDF ajudes tècniques)
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Programa ACE

Podeu consultar el seu web en
aquest enllaç:

tinyurl.com/y3aqkd7y.

En el següent vídeo, s’explica com funciona un implant coclear:

https://www.youtube.com/embed/LOhj1Ypp-sY?controls=1

Els logopedes són els professionals que fan el treball de (re)habilitació auditiva
i d’estimulació de la comunicació i del llenguatge amb la col·laboració de la
família. Hi ha diferents tipus de rehabilitació:

• Rehabilitació auditiva. Hi ha evidència que els programes de rehabilitació
auditiva que s’implementen com a tractament addicional a l’ús d’audiòfons
suposen millores significatives en comparació amb l’ús exclusiu d’audiò-
fons.

• Entrenament auditiu individual. En els entrenaments auditius analítics la
parla es descompon en les seves parts (consonants i vocals) amb l’objectiu
de millorar la discriminació entre elles i reconèixer-les. En una aproximació
sintètica el que es busca fonamentalment és millorar les habilitats d’escolta
a través de la utilització de claus relacionades amb la redundància lingüística
i contextual.

• Programes de rehabilitació auditiva grupal. A diferència dels programes
d’entrenament auditiu individual, es basen en estratègies comunicacionals
per afrontar millor el dèficit en la participació social.

• Programa ACE (active communication education). El programa ACE
ha estat creat a Austràlia per les autores Louise Hickson, Linda Worrall
i Nerina Scarinci. Aquest programa està enfocat a persones grans amb
pèrdua d’audició i es basa en estratègies de solució de problemes. Consta
de sis mòduls sobre activitats de la comunicació diària que han demostrat
ser problemàtiques per a persones grans amb pèrdua d’audició i els seus
familiars més propers, com la utilització del telèfon, escoltar la televisió,
anar a un restaurant i mantenir una conversa durant el sopar. Els mòduls
específics que són tractats durant les sessions del programa depenen de les
necessitats comunicatives identificades pel grup de participants durant la
primera sessió.

2.2.3 Necessitats de les persones amb DFA i pautes d’intervenció

A l’hora d’intervenir amb persones amb diversitat funcional auditiva (DFA), cal
tenir en compte les característiques i afectacions de cada persona així com els
suports i facilitadors específics que puguin utilitzar per tal de donar resposta a
cadascuna de les seves necessitats:

https://shrs.uq.edu.au/active-communication-education-ace
https://www.youtube.com/embed/LOhj1Ypp-sY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/LOhj1Ypp-sY?controls=1
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• Necessitats en l’execució i l’assoliment de les activitats de la vida diària i
necessitats de mobilitat i orientació.

• Necessitats de comunicació i ús de les tecnologies.

• Necessitats d’aprenentatge i inserció laboral.

• Necessitats de relació social i afectiva i d’oci.

Necessitat en l’execució i l’assoliment de les AVD i necessitat de mobilitat i
orientació

La diversitat funcional auditiva en general no comporta cap dependència significa-
tiva en les activitats de la vida diària, ni en la mobilitat i orientació. Tot i això, per
aconseguir la plena autonomia d’aquest col·lectiu sí que és necessari implementar
alguns facilitadors, suports i ajudes tècniques.

Els facilitadors i adaptadors de l’entorn són necessaris perquè hi ha molts
factors de l’entorn que poden afectar la manera com la persona amb pèrdua
d’audició sent i entén el que altres estan dient, per exemple:

• La presència de sorolls distractors de fons com escalfadors o aire condicio-
nat, sorolls del trànsit o la televisió.

• Els terres i les parets i altres superfícies dures que provoquen que els sons
rebotin i produeixin ressò. És més fàcil sentir-hi en cambres amb moqueta
i que tinguin mobles entapissats.

Els suports i les ajudes tècniques en el transport poden ser avisadors i pantalles
d’informació, o ascensors amb portes de vidre que permeten la comunicació visual
entre l’interior i l’exterior en cas d’emergències; com podeu veure a la figura 2.16.

Figura 2.16. Ascensor de vidre

Font: accaps.org. (PDF ajudes tècniques)

Finalment, els suports a la comunicació poden consistir, per exemple, en
substituir o afegir tots els senyals sonors, senyals visuals. A continuació en teniu
alguns exemples:



Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 88 Persones amb diversitat funcional física

• Senyals visuals, com llums vermells o llums amb text per avisar d’alarmes
o incendis.

• Pantalles de text, que donen informació visual i que serveixen per gestionar
el torn d’usuaris, donar informació d’incidències, entre altres exemples;
com podeu veure a la figura 2.17.

Figura 2.17. Pantalla de text

Font: accaps.org. (PDF ajudes tècniques)

• Rellotges-despertadors vibradors o lumínics de taula o de polsera, com un
receptor en forma de despertador: aparell despertador que rep avisos de
diferents transmissors i alerta amb llum flaix i/o connectat a un vibrador de
coixí, com el de la figura 2.18

Figura 2.18. Despertador i coixí vibrador

Font: accaps.org. (PDF ajudes tècniques)

• Sistemes d’alerta generals, per a quan sona el porter automàtic, el timbre de
la porta, el telèfon o per a quan un nen plora.

• Sistema de bucle inductiu, que es connecta a qualsevol aparell d’àudio,
televisió o telèfon mòbil i envia el so directament a l’audiòfon o a l’implant
coclear.

• Sistemes de transmissió per infrarojos, per a l’escolta directa de la televisió.

• Diferents telèfons amplificats.

• Televisió amb subtítols.

• Videocàmeres.
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Necessitat de comunicació, accés a l’oci i la cultura

L’audició és la via principal en tots els processos de desenvolupament i adquisició
de la comunicació, el llenguatge i la parla. I el llenguatge i el pensament són
dos conceptes que sempre han anat relacionats en la història de la psicologia.
Les persones amb diversitat funcional auditiva disposen de diferents tipus de
llenguatge, alguns lligats a l’audició i altres a la llengua de signes.

Així doncs, si es disposa dels suports adients i s’implementen les ajudes tècniques
necessàries, les persones amb diversitat funcional auditiva gaudiran d’un desen-
volupament cognitiu, comunicatiu i social adequat.

Tasca com a tècnics

Com a tècnics d’atenció a persones en situació de dependència heu de tenir en compte:

• la modalitat comunicativa i alternativa a la comunicació utilitzada per cada persona amb DFA,

• les pautes per comunicar-s’hi de manera més eficient i

• les ajudes tècniques per a la supressió de barreres en la comunicació.

Modalitats comunicatives i alternatives a la comunicació:

En general, podríem dir que hi ha dues modalitats comunicatives:

• Modalitat oral: prioritza l’ús exclusiu de la llengua parlada com a sistema
i mitjà de comunicació i d’expressió.

• Modalitat bilingüe (combina la llengua de signes i llengua escrita-parlada):
cada persona parteix de les seves particularitats i necessitats lingüístiques
i comunicatives i incorpora en la seva comunicació la llengua de signes i
altres recursos i alternatives.

Cada persona amb diversitat auditiva opta per la modalitat comunicativa amb
la que se sent més identificada, s’adequa més a les seves característiques
i li és més funcional. Com a tècnics en APSD, heu de conèixer aquestes
modalitats i les diferents alternatives a la comunicació que hi poden haver,
perquè, malgrat les diferents opinions sobre les modalitats de la comunicació,
la finalitat última serà afavorir i optimitzar la comunicació de la persona.

A continuació teniu els diversos sistemes de comunicació que poden utilitzar les
persones amb diversitat funcional auditiva:

• La parla: la intel·ligibilitat de l’expressió oral dependrà de les restes
auditives conservades així com del grau d’aprofitament de l’audiòfon o
implant. En general els nens amb pèrdues auditives moderades són capaços
d’assolir una parla intel·ligible per a qualsevol persona.

• Lectura labial: és un mètode visual que consisteix a captar la informació de
la persona que parla, a partir de l’observació del moviment dels seus llavis
i l’expressió facial.
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Portal de la llengua de
signes catalana

La llengua de signes catalana
(LSC) és la llengua pròpia de la

comunitat de signants de
Catalunya. Des del 2004 l’IEC
ha donat suport a tot un seguit

d’iniciatives de recerca i difusió
d’aquesta realitat lingüística i

cultural i ha intervingut
activament en el seu procés de

reconeixement legislatiu tant en
l’àmbit català com en l’estatal

(blogs.iec.cat/lsc).

• Llengua escrita: representa una important via de captació d’informació i
d’expressió complementària o alternativa a la via auditiva oral. Aquesta és
una raó per la reivindicació per part d’aquest col·lectiu de la subtitulació
universal a la TV, el cinema, etc.

• Paraula complementada: es tracta d’una modalitat audiooral amb suport
a la lectura labial. La lectura labial està reforçada per l’ús simultani, per
part de la persona que parla, amb diferents configuracions dels dits de la mà
i de posicions de la mà en diversos llocs del rostre (“cues”).

• Mètode bimodal: es tracta de l’ús simultani en el temps de la llengua
parlada i de signes. L’ordre sintàctic és el de la llengua parlada. No es
tracta, doncs, de la producció simultània de dues llengües (oral i de signes)
sinó només de l’oral, perquè la llengua de signes té una gramàtica diferent.

• Llengua de signes: el senyal s’expressa mitjançant la posició de les mans
en l’espai sígnic o en contacte amb el cos i/o mitjançant el moviment de les
mans, els braços, el tors, el cap i els elements que formen l’expressió facial
(celles, ulls, nas, galtes, llavis i llengua). La llengua de signes catalana
és la llengua emprada per la comunitat de persones sordes i sordcegues de
Catalunya. És una llengua natural, és a dir, no ha estat creada o inventada
per professionals de l’educació o la sanitat, sinó que s’ha desenvolupant en
la conversa entre persones signants.

• La dactilologia: consisteix en reproduir les lletres de l’alfabet mitjançant
signes fets amb les mans, com es pot veure a la figura 2.19.

Figura 2.19. Alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana (LSC)

Font: Portal de la llengua de signes catalana

Pautes per comunicar-se amb persones amb diversitat funcional auditiva:

En la vostra intervenció professional, no heu d’oblidar mai que la persona amb
diversitat funcional auditiva, encara que porti pròtesis auditives, no hi sent de la

https://blogs.iec.cat/lsc/


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 91 Persones amb diversitat funcional física

El 97% es comuniquen
oralment

Segons dades de l’Enquesta de
discapacitat, autonomia personal
i situacions de dependència de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE), a l’estat espanyol, el 97%
de les persones sordes es
comuniquen
oralment:tinyurl.com/y3y7bwdd.

mateixa manera que una persona oient i pot necessitar llegir els llavis i petites
accions que poden ajudar a que la comunicació sigui correcta.

Pautes per afavorir una millor comunicació

1. Abans de començar a parlar, assegurar-se que et presten atenció.

2. Començar a parlar quan la persona estigui mirant.

3. Si es tracta d’una conversa en grup, respectar els torns entre els interlocutors i indicar qui
intervindrà.

4. Parlar de cara i posar èmfasi en el costat en què l’altra persona hi sent millor.

5. Permetre que pugui veure bé la boca mentre se li parla.

6. Parlar clar, vocalitzar bé i no molt ràpid, amb naturalitat.

7. No tenir res a la boca (parlar sense xiclets i sense posar-nos res davant dels llavis, com un
llapis per exemple).

8. No cridar. Parlar amb un volum normal, excepte que indiquin el contrari.

9. Comunicar-t’hi de forma natural, no exagerar la forma de parlar: ni massa de pressa ni massa
a poc a poc.

10. Evitar els llocs sorollosos per conversar amb algú que té problemes de sordesa. S’ha de tenir
en compte que el soroll ambient causa interferències a l’audiòfon.

11. Aclarir la frase fent servir paraules més senzilles quan no s’entengui allò que es diu. Escriure-
les en cas que sigui necessari.

12. Utilitzar gestos per explicar-se. Donar claus o pistes visuals quan es vulgui canviar el tema
de la conversa.

13. Repetir el missatge si no s’ha entès. Dir el mateix amb frases més senzilles, però correctes, i
amb paraules que tinguin el mateix significat.

14. Utilitzar gestos naturals, paraules escrites o dibuixos per facilitar la comprensió del missatge.

15. Ser molt pacient, positiu i educat.

Font: Hospital Clínic de Barcelona; www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/sordesa.

Ajudes tècniques per a la supressió de barreres en la comunicació:

Totes les persones amb DFA, amb independència del grau de sordesa o de la
modalitat comunicativa, tenen barreres de comunicació que cal trencar. La
comunicació i informació accessibles permeten que les persones amb DFA puguin
treballar, formar-se i gaudir dels serveis, la cultura i l’oci igual que la resta de la
ciutadania, cosa que afavoreix la seva autonomia personal.

Associacions com l’ACCAPS promouen els mitjans de comunicació oral com:

• La subtitulació: és la mesura d’accessibilitat universal per a tot el col·lectiu
de persones amb DFA,

• Els anells magnètics: és un aparell d’amplificació que converteix el so
captat per un micròfon en un corrent elèctric que circula per un cablejat
dissenyat de forma particular segons l’àrea que es vol cobrir. Quan la
persona sorda activa el programa de la telebobina (T) al seu audiòfon o

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1402&capsel=1503


Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. 92 Persones amb diversitat funcional física

ACAPPS i FESOCA

ACAPPS són les sigles de
l’Associació Catalana per a la

Promoció de les Persones amb
Sordesa, podeu saber-ne més a:

acapps.org. FESOCA són les
sigles de la Federació de

Persones Sordes de Catalunya;
aquest és el seu web:

www.fesoca.org.

implant, rep el so de forma nítida, sense soroll de fons ni reverberació, i
així augmenta la sensació d’audició i de confort. Hi ha teatres, auditoris i
espais públics que estan dotats d’aquest sistema. Es poden identificar amb
el símbol que es veu a la figura 2.20:

Figura 2.20. Anell auditiu

• Les emissores d’FM: són un sistema de comunicació portàtil que consta
d’un aparell emissor i un aparell receptor. L’emissor converteix el so en
ones de radiofreqüència que sintonitza amb l’aparell receptor. És l’aparell
receptor a través d’un bucle personal o directament amb un adaptador a
l’audiòfon el que es connecta amb la telebobina o posició T de l’audiòfon
i/o de l’implant coclear. D’aquesta manera, la persona sorda rep el so de l’in-
terlocutor de forma nítida sense soroll de fons ni reverberació augmentant
així la qualitat de so.

• El servei d’intèrprets de llengua de signes, amb l’objectiu de suprimir les
barreres de comunicació existents entre les persones sordes i les persones
oients desconeixedores del LSC. Per al col·lectiu de persones amb DFA Sig-
nants és un dels suports més importants. Molts espais culturals, educatius i
d’oci disposen d’aquest servei. Algunes entitats, com la FESOCA, ofereixen
diferents serveis d’interpretació.

En el següent vídeo trobareu més informació sobre l’emissora FM i l’anella
magnètica:

https://www.youtube.com/embed/2CX0Qql4KO0?controls=1

Necessitat d’aprenentatge i inserció laboral

Molts dels suports i ajudes pel col·lectiu de persones amb diversitat funcional
auditiva són els que s’utilitzen en els processos d’inserció laboral i en els
d’ensenyament i aprenentatge. En relació a la inclusió en el sistema educatiu
formal, cal esmentar el Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu, per tenir en compte com es realitza i quins
suports té l’alumnat amb sordesa en el sistema educatiu formal.

https://acapps.org/web/federacio-acapps/
http://www.fesoca.org/cat/interpret/
https://www.youtube.com/embed/2CX0Qql4KO0?controls=1
https://www.youtube.com/embed/2CX0Qql4KO0?controls=1
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CREDA

Els CREDA són serveis de
suport als centres educatius
davant les necessitats que
interfereixen en el
desenvolupament personal,
social i curricular de l’alumnat
amb dèficit auditiu, trastorn
específic del llenguatge i/o la
comunicació. Podeu saber-ne
més a: xtec.gencat.cat/creda.

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són
uns serveis educatius públics i específics del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. La composició multidisciplinària dels CREDA
(psicopedagogs, audioprotetistes i logopedes) permet un abordatge global de les
necessitats dels infants amb pèrdua auditiva, així com una atenció als centres
educatius on són escolaritzats i a les seves famílies.

Les famílies i l’alumnat poden optar per l’educació en llengua oral o per l’educació
bilingüe (llengua de signes / llengua oral), com a modalitat de la comunicació;
en totes dues serà important l’aprenentatge de la llengua escrita:

• L’educació en llengua oral consisteix en el desenvolupament i ús exclusiu
de la llengua oral com a llengua de comunicació i d’accés al currículum
escolar.

• L’educació bilingüe consisteix en l’aprenentatge i l’ús de la llengua de
signes per a la comunicació i l’accés al currículum, i l’aprenentatge de
la llengua oral, normalment la de signes, fent servir en cada cas la més
adequada a les característiques de l’alumnat.

Els ajuts específics que proporcionen dependran de la modalitat escollida i, en
general, passen per aquest suport logopèdic per part del CREDA, o mestre/a
d’audició i llenguatge (MALL). L’alumnat que hagi escollit la modalitat bilingüe,
pot gaudir d’interpretació en llenguatge de signes català (LSC) a l’aula, que pot
incloure tota o bona part de la jornada lectiva o només algunes hores setmanals,
segons les circumstàncies.

A part d’aquests suports, dins l’aula s’han de tenir en compte totes les estratègies
i situacions que poden facilitar que l’alumnat amb DFA rebi millor la informació
que es proporciona al conjunt del grup-classe. Així doncs, s’han d’utilitzar
tots els recursos possibles a l’aula, tant visuals, orals, escrits i gestuals, per tal
d’aconseguir la transmissió de la màxima informació possible.

Dia a dia de l’alumnat sord

El següent vídeo il·lustra algunes de les experiències i estereotips que han viscut alumnes
amb diversitat funcional auditiva en la seva escolarització:

https://www.youtube.com/embed/u391qf06ZgU?controls=1

Pel que fa a la inserció laboral malgrat les mesures i incentius adoptats i la
normativa en contra la discriminació en aquest àmbit, encara és difícil una inserció
laboral òptima. En el cas de les persones amb diversitat funcional auditiva, els
suports i adaptacions al lloc de treball seran bàsicament de comunicació, però
malgrat que ha existit una evolució social, encara hi ha molts estereotips, sobretot
pel que fa a determinats perfils professionals. Entitats com ACAPPS o FESOCA
ofereixen des dels seus serveis d’inserció laboral, un suport integral a les persones

http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/see/creda/
https://www.youtube.com/embed/u391qf06ZgU?controls=1
https://www.youtube.com/embed/u391qf06ZgU?controls=1
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amb DFA amb la prioritat de la normalització de les persones d’aquest col·lectiu
en l’àmbit laboral, és a dir, la seva inserció a l’empresa ordinària. Alhora que
treballen diàriament en la sensibilització al sector empresarial.

“Una persona sorda, si vol i té la formació adequada, pot treballar de qualsevol cosa. També
d’atenció al públic: hi ha persones sordes que han estat usuàries del nostre servei i estant
treballant com a formadors, de caixers a supermercats o de dependents en comerços. Cal
tenir present que el 98% de les persones sordes es comuniquen oralment, és a dir, parlant”.

“No és una qüestió de responsabilitat social corporativa sinó de la política de recursos
humans de l’empresa. La igualtat d’oportunitats només serà efectiva i real quan les
empreses no tinguin prejudicis a l’hora de contractar una persona amb sordesa que
compleixi amb els requisits per la vacant de feina”.

Laia Sullastres, coordinadora del Servei d’Inserció Laboral de l’ACAPPS.

Necessitats de relació social i afectiva

La comunicació verbal oral és essencial en la relació social i emocional. Amb els
infants amb dificultats auditives, des del naixement o amb hipoacúsiaprelocutiva,
s’ha de vetllar no només per l’adquisició d’un llenguatge i una comunicació
adequada pel seu correcte aprenentatge sinó per la seva interacció social, perquè
puguin comunicar-se amb els altres i establir lligams i relacions.

En persones amb pèrdua d’audició postlocutives, la situació ocasiona problemes
de comunicació que poden tenir efectes importants i generar sensació de soledat,
aïllament i frustració, sobretot, en les persones grans. Cal tenir present, que la
pèrdua d’audició no només perjudica la comunicació, també té efectes negatius
en la qualitat de vida, i el perfil psicosocial de les persones.

Algunes complicacions i efectes que pot tenir la pèrdua postlocutiva serien
(Berdejo, I. i Caballero, M.):

• Complicacions psicològiques; les més habituals són: vergonya, culpabili-
tat i ira; pena, problemes de concentració; preocupació i frustració; ansietat
i desconfiança; inseguretat; autocrítica i baixa autoestima/confiança en si
mateix.

• Complicacions socials; les més habituals són: aïllament i retraïment;
pèrdua d’atenció; distracció/falta de concentració; problemes a la feina;
problemes per participar en la vida social; problemes de comunicació;
pèrdua d’intimitat o problemes sexuals.

Cal tenir en compte que aquestes complicacions poden aparèixer, però dependrà
molt de les característiques de cada persona i l’acompanyament i suport que hagi
tingut.
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2.3 Persones amb sordceguesa

La sordceguesa és una única discapacitat, conseqüència d’un deteriorament
combinat de la vista i l’oïda. Es considera que una persona és sordcega quan
la combinació de les deficiències visual i auditiva dificulten la comunicació amb
els altres, l’accés a la informació i la mobilitat.

Algunes persones sordcegues poden tenir una resta de visió i/o audició i d’altres,
en canvi, no sentir-hi ni veure-hi gens. Algunes persones neixen amb sordceguesa
(congènita) i en altres casos l’adquireixen al llarg de la vida per diferents causes.

Els problemes de comunicació són els més destacats, però no són els únics amb
què es troba una persona quan conviu amb la sordceguesa. La combinació de les
dues pèrdues sensorials repercuteix en molts altres aspectes vitals que limiten el
seu desenvolupament personal en els diferents àmbits de la vida i que dificulten
el desenvolupament diari. La sordceguesa afecta la percepció global de la realitat,
el coneixement que es té de l’espai i la capacitat per moure’ns-hi.

En general, per comunicar-se amb les persones amb sordceguesa, cal emprar
mètodes de comunicació total (oral al mateix temps que llengua de signes
recolzada) i mètodes d’intervenció específics a la sordceguesa. Cal adequar-se a
les capacitats i discapacitats de la persona en particular i, usualment, es requereix
un mediador per a cada persona amb sordceguesa.

El tacte i la propiocepció (la consciència del cos sobre la seva pròpia postura cor-
poral respecte al medi que ens envolta) constitueixen canals fonamentals d’entrada
d’informació per a la persona amb sordceguesa, ja que són les vies segures per
les quals pot accedir a la informació, comunicar-se i aprendre, independentment
que pugui aprofitar, si els tingués i fossin funcionals, les seves restes de visió i/o
audició.

La comunicació mitjançant el sentit
del tacte permet la interacció amb el
món de les persones sordcegues
(Imatge: www.once.es).

El tacte adquireix un paper rellevant en la percepció de la persona i de les seves
possibilitats de conèixer i interactuar amb el món que l’envolta. Es converteix en
la via fonamental d’informació, facilita la integració perceptiva de l’experiència
diària i permet a la persona el contacte amb la realitat. Per a les persones
amb sordceguesa, accedir a través del tacte a la utilització del sistema Braille
suposa, a més de comptar amb un codi de lectoescriptura, intercanviar informació
i comunicar-se.

La difícil situació de les persones sordcegues

En el següent vídeo podeu veure una entrevista del programa Els matins de TV3 amb el
Ricard López, pare d’una nena sordcega, i la Pilar Sierra, mare d’un nen també sordcec,
explicant els problemes que afronten les persones amb aquesta doble discapacitat.

https://www.youtube.com/embed/fYd3OG7i2_Y?controls=1

https://www.youtube.com/embed/fYd3OG7i2_Y?controls=1
https://www.youtube.com/embed/fYd3OG7i2_Y?controls=1
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