
Amb la col·laboració de:

Organitza:

10.00 INAUGURACIÓ. 
Hble. Sr. Chakir El Homrani. Conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies.
Sr. Antoni Guillén. President del Comitè Català de Representants de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI).
Sr. Raimon Jané. President de la Federació ACAPPS.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sessió #SALUT 
 
10.30 El protocol per a la detecció de la hipoacúsia neonatal: 
resultats i contribucions dels 8 anys d'aplicació.
Sra. Carmen Cabezas. Subdirectora general de Promoció de la Salut.
Presentació del reportatge audiovisual Imagines no sentir? fet per a 
ACAPPS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sessió #EDUCACIÓINCLUSIVA 

11.15 El decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 
sistema educatiu inclusiu. Mesures i suports per a l'atenció de 
l'alumnat sord en modalitat oral.
Sra. Inma Reguant. Subdirecció General d'Ordenació i Atenció a la 
Diversitat i la Inclusió del departament d'Ensenyament.

11.50 PAUSA 

12.20 La importància de l'audició en l'adquisició del llenguatge de 
l'alumnat amb sordesa.
Dra. Núria Silvestre. Responsable del Grup d'Investigació sobre 
Sordeses i d'altres Trastorns de l'Adquisició del Llenguatge (GISTAL) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

Llenguatge oral i escrit a l'etapa de primària.
Dra. Gemma Bayés. Logopeda i dra. en psicologia.

Llegir i sentir a l'adolescència. 
Sr. Mario Figueroa. Logopeda doctorand del programa: Comunicació 
i Canvi de la UAB.  

13.10 Més en implants coclears amb Medel.

13.30 Presentació de la campanya Giving Tuesday 2018 impulsada 
per ACAPPS en benefici del Banc de material per als recanvis i 
reparacions dels Implants Coclears de l'Obra Social Sant Joan de 
Déu.

13.40 IX Premis Federació ACAPPS

16.00 Novetats tecnològiques en adaptació pediàtrica i E-shop 
accessoris online. 
Sra. Núria Salvà. Coordinadora Serveis IAI Catalunya i Balears de GAES.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sessió #ACCESSIBILITAT

16.20 Movem l'accessibilitat a la comunicació a Catalunya. 
Bones pràctiques de plans municipals d'accessibilitat.
Sr. Pablo Alegria. Tècnic de l'Oficina de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa.
Sr. Gabriel Fernández. Regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de 
Sabadell.

16.45 Serveis d'accessibilitat sensorial a les televisions que emeten 
en català: situació actual i propostes de futur.
Sra. Sara Rovira-Esteva i Sra. Irene Tor-Carroggio. Autores de l’estudi. 
Membres del grup de recerca en accessibilitat Transmedia Catalonia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

17.15 La CCMA i la innovació en els serveis d'accessibilitat. 
Presentació del projecte Immersive Accessibility (ImAC).
Sr. Francesc Mas. Enginyer Consultor i Gestor de Projectes de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

17.45 Cloenda. Sr. Raimon Jané. President de la Federació ACAPPS.

INSCRIPCIONS A LES JORNADES
Les jornades són gratuïtes però és imprescindible la inscripció prèvia ja que 
l'aforament és limitat:

inscripció online a les Jornades a: www.acapps.org

Si necessites més informació, no dubtis en consultar-nos-ho al telèfon        
93 210 55 30 / sms o whatsapp 620 993 422 o al correu electrònic 
federacio@acapps.org (Francina Ballester).

DINAR A LES JORNADES
En el marc de les Jornades, hi ha l’opció de dinar al restaurant de la Casa del 
Mar on realitzarem les Jornades. Si us voleu quedar a dinar, el preu és de 12€ 
per persona. Caldrà pagar-ho en efectiu  en el moment de recollir l’acredita-
ció i la documentació a la recepció. Tindreu un tiquet que se us demanarà a 
l’entrada del dinar.

COL·LABORA AMB ACAPPS
Si vols col·laborar amb les Jornades, pots fer un donatiu al núm. de compte 
ES98 2100 3000 13 2201563876 indicant donació + nom i cognoms + NIF.
Els donatius a ACAPPS, en ser una entitat declarada d'Utilitat Pública, 
dedueixen un 75% en l'IRPF en el cas de les persones físiques i en un 35% en 
el cas de les empreses.

Les jornades comptaran amb subtitulació en directe i bucle magnètic.

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE
AUDITORI CASA DEL MAR
C. Albareda, 1-13. Barcelona.

#JornadesACAPPS18

23es JORNADES DE FORMACIÓ DE LES

ORAL
EN MODALITAT
PERSONES SORDES

PROGRAMA  #JornadesACAPPS18

matí tarda
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10:00  INAUGURACIÓN. 
Hble. Sr. Chakir El Homrani. Conseller de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias.
Sr. Antoni Guillén. Presidente del Comité Catalán de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (COCARMI).
Sr. Raimon Jané. Presidente de la Federació ACAPPS.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sesión #SALUD 
 
10.30  El protocolo para la detección de la hipoacúsia neonatal: 
resultados y contribuciones de los 8 años de aplicación.
Sra. Carmen Cabezas. Subdirectora general de Promoción de la 
Salud.
Presentación del reportaje audiovisual ¿Imaginas no oír? realizado 
para ACAPPS.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• sesion #EDUCACIÓNINCLUSIVA 

11.15 El decreto de la atención educativa al alumnado en el 
marco de un sistema educativo inclusivo. Medidas y apoyos para 
la atención del alumnado sordo en modalidad oral.
Sra. Inma Reguant. Subdirección General de Ordenación y Atención 
a la Diversidad y la Inclusión del departamento de Educación.

11.50 PAUSA 

12.20 La importancia de la audición en la adquisición del lenguaje 
del alumnado con sordera.
Dra. Núria Silvestre. Responsable del Grupo de Investigación sobre 
Sorderas y otros Trastornos de la Adquisición del Lenguaje 
(GISTAL) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Lenguaje oral y escrito en la etapa de primaria.
Dra. Gemma Bayés. Logopeda y dra. en psicologia.

Leer y oír en la adolescencia. 
Sr. Mario Figueroa. Logopeda doctorando del programa: Comuni-
cación y Cambio de la UAB.

13.10 Más en implantes cocleares con Medel.

13:30 Presentación de la campaña Giving Tuesday 2018 
impulsada por ACAPPS en beneficio del Banco de material para 
los repuestos y reparaciones de los Implantes Cocleares de la Obra 
Social Sant Joan de Déu.

13:40 IX Premios Federación ACAPPS

14:00 COMIDA

16:00 Novedades tecnológicas en adaptación pediátrica y 
E-shop accesorios online.
Sra. Nuria Salvà. Coordinadora Servicios IAI Cataluña y Baleares de GAES.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sesión #ACCESSIBILIDAD

16:20 Movemos la accesibilidad a la comunicación en Cataluña. 
Buenas prácticas de planes municipales de accesibilidad.
Sr. Pablo Alegria. Técnico de la Oficina de Capacidades Diversas y 
Accesibilidad del Ayuntamiento de Terrassa.
Sr. Gabriel Fernández. Regidor de Acción Social del Ayuntamiento 
de Sabadell.

16:45 Servicios de accesibilidad sensorial a las televisiones que 
emiten en catalán: situación actual y propuestas de futuro.
Sra. Sara Rovira-Esteva y Sra. Irene Tor-Carroggio. Autoras del 
estudio. Miembros del grupo de investigación en accesibilidad 
Transmedia Catalonia de la Universidad Autónoma de Barcelona

17:15 La CCMA y la innovación en los servicios de accesibilidad. 
Presentación del proyecto Immersive Accessibility (IMAC).
Sr. Francesc Mas. Ingeniero Consultor y Gestor de Proyectos de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

17:45 Clausura. Sr. Raimon Jané. Presidente de la Federación 
ACAPPS

ACAPPS.ORG

23as JORNADAS DE FORMACIÓN DE LAS

ORAL
EN MODALIDAD
PERSONAS SORDAS

PROGRAMA  #JornadesACAPPS18

mañana tarde

ACAPPS.ORG
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INSCRIPCIONES A LAS JORNADAS
Las jornadas son gratuitas pero es imprescindible la inscripción previa ya  
que el aforo es limitado:

inscripción online a las Jornadas en www.acapps.org

Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros al 
teléfono 93 210 55 30 / sms o whatsapp 620 993 422 o al correo electrónico 
federacio@acapps.org (Francina Ballester).

COMIDA A LAS JORNADAS
En las Jornadas, existe la opción de comer en el restaurante de la Casa del 
Mar donde realizaremos las Jornadas. Si desea quedarse a comer, el precio 
es de 12 € por persona. se tendrá que pagar en efectivo en el momento de 
recoger la acreditación y la documentación en la recepción. Tendrá un ticket 
que se le pedirá a la entrada de la comida.

COLABORA CON ACAPPS
Si quieres colaborar con las Jornadas, nos puedes hacer un donativo al núm. 
de cuenta ES98 2100 3000 13 2201563876 indicando "donación + nombre y 
apellidos + NIF".
Los donativos a ACAPPS, al ser una entidad declarada de Utilidad Pública, 
deducen un 75% en el IRPF en el caso de las personas físicas y en un 35% en 
el caso de las empresas.

Las Jornadas contarán con subtitulación en directo y bucle magnético.

Con la colaboración de:

Organiza:

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE
AUDITORIO CASA DEL MAR
C. Albareda, 1-13. Barcelona.

#JornadesACAPPS18


