PROGRAMA

Celebrem
25 anys

MATÍ

10:00 INAUGURACIÓ
Lluïsa Nicolau. Directora de Serveis Territorials de Drets Socials
de Barcelona.
Lluïsa Moret. Presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat
Social de la Diputació de Barcelona. (INCLOURE)
Enric Botí. Delegat territorial de la ONCE a Catalunya.
José Luis Aedo. President de la Confederació FIAPAS.
Raimon Jané. President de la Federació ACAPPS.

L’ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE ORAL EN INFANTS AMB
SORDESA
10:30 La situació socioeducativa de les persones amb sordesa
a Espanya.
Carmen Jáudenes. Directora de la Confederació FIAPAS.
11:00 Impacte del mode d'exposició precoç del llenguatge en
els beneficis de l'implant coclear.
Ann Geers. University of Texas, Dallas (Estats Units).

DE FORMACIÓ

Incomptables coneixements i experiències
compartides.

11:30 La rellevància dels implants coclears en l’adquisició del
llenguatge oral de l’infant amb sordesa.
Elisabeth Estrada. Logopeda amb expertesa en infants amb
sordesa. Participant del Programa d’Intervenció Logopèdica de
l’associació ACAPPS

DE TROBADA

Un espai per al debat amb famílies, amb
persones amb sordesa i amb profesionals.

11:50 PAUSA

D’INCLUSIÓ

Som mirall dels avenços en drets socials,
tecnològics, educatius, laborals i culturals per
a les persones amb sordesa.

Dissabte, 27 de novembre de 2021
Auditori ONCE Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 400.

#25AnysJornadesACAPPS
ACAPPS.ORG

12:20 Presentació del llibre El llenguatge secret amb Anna
Manso.
Un llibre protagonitzat per la Maria Teresa, una nena amb
implants coclears, i dedicat a la Jana Esteve, jove amb
sordesa sòcia d’ACAPPS. L’Anna Manso, l’autora del llibre, es
dedica a la literatura infantil i juvenil. És autora de la columna
La pitjor mare del món del diari Ara. Amb la participació de
Jana Esteve i Pol Orteu, amb sordesa i socis d’ACAPPS.

25 ANYS. EDUCACIÓ I INCLUSIÓ
12:50 L’evolució de l’alumnat amb sordesa a Catalunya i la
seva inclusió a l’aula.
Imma Reguant. Subdirectora General d’Educació Inclusiva del
departament d’Educació.
Maite Balsells. Directora del CREDA Lleida.
13:30 L’alumnat amb sordesa, del 1996 al 2021. La seva veu i
experiència en la inclusió educativa i laboral.
14:00 PAUSA

Amb la col·laboració de:

Les jornades comptaran amb subtitulació en directe i
bucle magnètic.

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 80% en l'IRPF en el cas de les persones físiques i en un 35% en el
cas de les empreses

AVENÇOS EN TECNOLOGIA
16:00 Més a prop de l’audició natural.
Deiby Aguirre, Medel

TARDA

16:10 El món màgic de GAES Júnior.
Inma Cabrera, GAES Júnior marca Amplifon
16:20 Objectius de l’atenció pediàtrica Aural.
Anabel Berzosa. Speciality Manager Àrea Audiològica Pediàtrica
d’Aural Centres Auditius.

COMMEMORACIÓ 25è ANIVERSARI
DE LES JORNADES D’ACAPPS

16:30 Presentació audiovisual 25 anys Jornades ACAPPS
16:35 Taula rodona. Del 1996 al 2021: l’evolució en els drets i en
els avenços tecnològics, claus per a la inclusió educativa,
laboral, social i cultural de les persones amb sordesa.
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.
Antoni Guillén. President del COCARMI.
Rosa Vallverdú. Cap dels serveis d’accessibilitat de la Televisió
de Catalunya
Mireia Soler, amb sordesa i sòcia activa d’ACAPPS
Raimon Jané. Pare de dos joves amb sordesa i president de la
Federació ACAPPS
17:35 Premis Federació ACAPPS en commemoració del 25è
aniversari.
17:45 Cloenda
Joan Ramon Riera. Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i
Persones amb Discapacitat i president de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.
Raimon Jané. President de la Federació ACAPPS.
17:55 Brindis per als 25 anys

INSCRIPCIONS A LES JORNADES

Les jornades són gratuïtes però és imprescindible la inscripció prèvia ja que
l'aforament és limitat (es prioritzaran les places a les persones sòcies de
l'associació ACAPPS):
Inscripció en línia 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
hola@acapps.org (Francina Ballester).

JORNADES SEGURES: MESURES COVID

La nostra prioritat és garantir la seguretat de totes les persones assistents:
Ús de les mascaretes. Facilitarem una mascareta transparent certificada
amb la normativa vigent per a cada persona assistent. També dispensarem ,
per al seu ús correcte, esprai antibaf a la recepció. Gel hidroalcohòlic.
Distància de seguretat en l'interior de l'auditori: reduirem l'aforament de
l'auditori perquè es puguin deixar lliures fins a tres localitats entre grups que no
siguin convivents.
Per evitar riscos, i degut a la situació sanitària vigent, no es celebrarà el dinar
habitual de Jornades. Sí que celebrarem els 25 anys amb un brindis al final de
la jornada amb un servei de càtering que compleix el protocol per la Covid.
Entre totes garantirem una jornada segura!.

PROGRAMA

Celebramos

25 años

MAÑANA

10:00 INAUGURACIÓN
Lluïsa Nicolau. Directora de Servicios Territoriales de Derechos
Sociales de Barcelona.
Lluïsa Moret. Presidenta del Área de Igualdad y Sostenibilidad
Social de Derechos Sociales de la Diputación de Barcelona.
Enric Botí. Delegado territorial de la ONCE Catalunya.
José Luis Aedo. Presidente de la Confederación FIAPAS.
Raimon Jané. Presidente de la Federació ACAPPS.

LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS/AS
CON SORDERA
10:30 La situación socioeducativa de las personas con
sordera en España.
Carmen Jáudenes. Directora de la Confederación FIAPAS.
11:00 Impacto del modo de exposición temprana del lenguaje
en los beneficios del implante coclear.
Ann Geers. University of Texas, Dallas (Estados Unidos).

DE FORMACIÓN

Incontables conocimientos y experiencias
compartidas.

11:30 La relevancia de los implantes cocleares en la
adquisición de lenguaje oral del/de la niño/a con sordera.
Elisabeth Estrada. Logopeda del Programa de Intervención
Logopédica de la asociación ACAPPS.

DE ENCUENTRO

Un espacio para el debate con familias, con
personas con sordera y con profesionales.

11:50 PAUSA

DE INCLUSIÓN

Somos el reflejo de los avances en derechos
sociales, tecnológicos, educativos, laborales y
culturales para las personas con sordera.

12:20 Presentación del libro El llenguatge secret con Anna Manso.
Un libro protagonizado por María Teresa, niña con implantes
cocleares, y dedicado a Jana Esteve, joven con sordera socia
de ACAPPS. Anna Manso, la autora del libro, se dedica a la
literatura infantil y juvenil. Es autora de la columna La pitjor
mare del món del periódico Ara. Con la participación de Jana
Esteve y Pol Orteu, con sordera y socios de ACAPPS.

25 ANYS. EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

Sábado, 27 de noviembre del 2021
Auditorio ONCE Catalunya.
Gran Via de les Corts Catalanes, 400.

#25AnysJornadesACAPPS
ACAPPS.ORG
Con la Colaboración de:

12:50 La evolución del alumnado con sordera en Catalunya y
su inclusión en el aula.
Imma Reguant. Subdirectora General de Educación Inclusiva
del departamento de Educación.
Maite Balsells. Directora del CREDA Lleida.

AVANCES EN TECNOLOGÍA
16:00 Más cerca de la audición natural.
Deiby Aguirre, Medel.

TARDE

16:10 El mundo mágico GAES Júnior.
Inma Cabrera, GAES Júnior marca Amplifon.
16:20 Objetivos de la atención pediàtrica Aural.
Anabel Berzosa. Speciality Manager Área Audiológica Pediátrica
de Aural Centros Auditivos.

COMMEMORACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO
DE LAS JORNADAS ACAPPS

16:30 Presentación audiovisual 25 años Jornadas ACAPPS
16:35 Tertulia. Del 1996 al 2021: la evolución en los derechos y en
los avances tecnológicos, claves para la inclusión educativa,
laboral, social y cultural de las personas con sordera.
Núria Silvestre. Responsable del Grupo de Investigación sobre
Sorderas y otros Trastornos de la Adquisición del Lenguaje
(GISTAL) de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Antonio Guillén. Presidente del COCARMI.
Rosa Vallverdú. Responsable de los servicios de accesibilidad de
la Televisió de Catalunya.
Mireia Soler, con sordera y socia activa de ACAPPS.
Raimon Jané. Padre de dos jóvenes con sordera y presidente de
la Federació ACAPPS.
17:35 Premios Federació ACAPPS en conmemoración del
25º aniversario.
17:45 Clausura
Joan Ramon Riera. Regidor de Infancia, Juventud, Personas mayores
y Personas con Discapacidad y presidente del Instituto Municipal de
Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona
Raimon Jané. Presidente de la Federació ACAPPS.
17:55 Brindis por los 25 años

INSCRIPCIONES A LAS JORNADAS

Las jornadas son gratuitas pero es imprescindible la inscripción previa ya que
el aforo es limitado (se priorizarán las plazas a las personas socias de la
asociación ACAPPS):
Inscripción online a las Jornadas en: www.acapps.org

13:30 El alumnado con sordera, del 1996 al 2021. Su voz y
experiencia en la inclusión educativa y laboral.

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 hola@acapps.org (Francina Ballester).

14:00 PAUSA

JORNADAS SEGURAS: MEDIDAS COVID

Las jornadas contarán con subtitulación en directo y
bucle magnético.

COLABORA CON ACAPPS

Si quieres colaborar con las Jornadas, nos puedes hacer un donativo al
número 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 80% en el IRPF en el caso de las personas
físicas y en un 35% en el caso de las empresas.

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todas las personas asistentes:
Uso de mascarillas. Facilitaremos una mascarilla transparente certificada
con la normativa vigente para cada persona asistente. También dispondremos, para su uso correcto, de espray antivaho en recepción. Gel hidroalcohólico. Distancia de seguridad en el interior del auditorio: reduciremos el
aforo del auditorio para que se puedan dejar libres hasta tres localidades
entre grupos que no sean convivientes.
Para evitar riesgos, y debido a la situación sanitaria vigente, no se celebrará la
comida habitual de Jornadas. Sí celebraremos los 25 años con un brindis al
final de la jornada con un servicio de catering que cumple el protocolo Covid19.
¡Entre todas garantizaremos una jornada segura!

