
Oferim una atenció i suport integral a 
l’infant i a la persona sorda a través dels 
nostres serveis:

QUÈ FEM?

Servei d’Atenció i Suport a les Persones Sordes 
Postlocutives: s’adreça a les persones que, per 
diferents causes, han perdut audició total o 
parcial, després d’haver adquirit la parla. Els 
donem suport en els Grups d’Ajuda Mutua 
mensuals i oferim cursos de lectura labial, per 
aprendre a llegir els llavis, a càrrec de logopedes.

amb les FAMÍLIES

QUI SOM?
L'Associació Catalana de Promoció per a les Persones Sordes 
(ACAPPS).  
 
25 ANYS  treballant amb i per a les famílies i  les persones sordes 
amb l 'objectiu és aconseguir la plena integració de la persona 
sorda en tots els àmbits:  educatiu, laboral,  social i  cultural.

La majoria de les persones sordes (el 98%) parlem!

amb les PERSONES 
SORDES POSTLOCUTIVES

Servei d’Atenció i Suport a les Famílies (SASF). 
Format per professionals i famílies per donar 
resposta a les necessitats i demandes de les 
famílies amb fills/es sords/es que arriben a 
l’entitat.

per a la INSERCIÓ LABORAL
Servei d’Inserció Laboral: fomentem la igualtat 
d’oportunitats per a l’accés al treball de les 
persones amb discapacitat auditiva. L’equip de 
professionals ofereix a les persones usuàries un 
servei d’assessorament i orientació personalitzat, 
així com un seguiment i suport durant tot el 
procés d’inserció laboral.
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4.  els audiòfons i els implants coclears permeten, 
amb un treball logopèdic i un entrenament auditiu,  
a la persona sorda sentir i, el més important, 
entendre allò que senten. 
Això millora la seva qualitat de vida i, 
per descomptat, la seva autonomia i inclusió.

per a l' ACCESSIBILITAT
Servei d’Accessibilitat a la Comunicació: 
promovem l’accessibilitat a la comunicació de les 
persones sordes i aconseguir així seva integració i 
participació social. 

1. No només hi ha una realitat: el col•lectiu de persones sordes és DIVERS. 
 
2. El que sí és comú a tot el col•lectiu és que No hi ha persones sordmudes.
 
3. No totes les persones sordes es comuniquen en llengua de signes!
La majoria de les persones sordes PARLEN! i no utilitzen ni saben la llengua de 
signes. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, hi ha un milió de persones 
sordes a l’estat espanyol. Més del 98% de persones sordes es comunica oralment.
 



A MÉS...

De la mateixa manera que el bucle, 
millora la qualitat del so que arriba a la 
pròtesis auditiva (audiòfon i/o implant 
coclear) de la persona sorda a través 
d'un emissor i un receptor.
 
És un sistema portàtil que consta d'un 
emissor amb micròfon que converteix 
el so en ones de freqüència modulada 
(FM)  i un receptor que d'integra o 
connecta a l'audiòfon i/o implant. 
 
Permet, com el bucle, que el so arrribi 
directament a la pròtesis auditiva amb 
més nitidesa.
 
És un suport aconsellat per seguir una 
formació, una visita guiada a un 
museu,...

el bucle magnètic

l'emissora FM

Millora la qualitat del so que arriba a la pròtesis auditiva (audiòfon i/o 
implant coclear) de la persona sorda. Només cal que activar la posició 
T de la seva pròtesis.

Aquest és el senyal identificatiu d'un espai 
accessible amb bucle magnètic. Hi ha teatres, 
auditoris, museus, el bus turístic de Barcelona i 
altres equipaments que el tenen.

Perquè te'n puguis beneficiar, recorda activar la 
posició "T" del teu audiòfon i/o implant.
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 els audiòfons i els implants
Les pròtesis auditives, els audiòfons i els implants coclears, són aparells 
que amplifiquen el so i possibiliten que la persona pugui tornar a sentir. La 
major part d'audiòfons i d'implants coclears disposen d'una bobina que, un 
cop s'activa amb la posició T, permet rebre el so directament a la pròtesis a 
través dels bucles magnètics.

Hi ha teatres, auditoris, museus i altres equipaments cívics i culturals que disposen de 
bucle magnètic. Coneix-los per saber quins espais són accessibles a les persones sordes 
al catàleg d'espais accessibles editat per ACAPPS.

COMUNIQUEM-NOS
Suports i ajudes tècniques per a les persones 
amb discapacitat auditiva



A MÉS...

No cridis a una persona sorda! Pots parlar 
amb un to més alt però sense passar-se o 
empitjorem la comunicació.
 
Comunica-t’hi de forma natural! No exageris 
la forma de parlar: ni massa de pressa però 
tampoc massa a poc a poc. Procura, això sí, 
vocalitzar bé
 
No tinguis res a la boca (parlar sense xiclets 
i sense posar-nos res davant dels llavis, com 
un llapis per exemple).
 
Millor si parles a prop d’ella, de cara, a la 
seva alçada. De fet, en reunions o en 
restaurants per exemple, són preferibles les 
taules rodones perquè faciliten que la 
persona sorda pugui llegir els llavis de les 
persones que parlen.
 
Si ens travem amb una paraula o frase, 
canvia-la per un sinònim. Una alternativa és 
escriure en un paper.
 
Mostra sempre comprensió i respecte!

la subtitulació en directe
És la mesura d'accessibilitat universal per a totes les persones 
sordes i persones amb pèrdua auditiva. 
 
Permet seguir el missatge oral amb la lectura del text del subtítol. Es 
pot subtitular un acte en directe (una xerrada, un congrès o una 
reunió) i es pot subtitular en diferit  (materials audiovisuals, cinema, 
programes de televisió,...)

Encara que portis pròtesis auditives, no 
hi sents de la mateixa manera que una 
persona oient i potser, com a suport,  
llegeixes els llavis. Per tal d’afavorir una 
millor comunicació, aconsella al teu 
entorn (familiars, amistats) que 
segueixin les següents pautes quan 
parlin  amb tu:

COMUNIQUEM-NOS
Suports i ajudes tècniques per a les persones 
amb discapacitat auditiva

Si vols fer un curs, anar a una xerrada o participar en una activitat, 
demana’ns informació i/o assessorament per fer que aquesta 
activitat compti amb subtitulació en directe i no te la perdis!
accessibilitat@accessibilitat    93 210 55 30

#SubtitulacioEnDirecte
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sordes 
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Comuniquem-
NOS!

93 210 55 30   ·   620 993 422
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ACAPPS.ORGmés informació :

Amb el suport de:

federacio.acappsfederacioacapps

ens trobaràs a:




