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ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES (amb fills i filles amb sordesa de 0 a 18 anys)  
La nostra entitat fa més de 25 anys que treballa per a i amb les famílies amb infants 
amb sordesa des del nostre Servei d'Atenció i Suport a les Famílies, que ha anat 
ampliant els programes i activitats que oferim. 
 
 

1. Xarxa de famílies| Les famílies amb sordesa fem xarxa a l'associació: ens coneixem, 

compartim i intercanviem experiències. ACAPPS va ser fundada per famílies i persones amb 
sordesa. I aquest continua sent el motor de l'associació. Les famílies amb sordesa fem xarxa 
a l'associació: ens coneixem, compartim i intercanviem experiències.  
 
En aquests espais de trobada les famílies que ja tenen els fills i filles adolescents o adults 
"guien" i expliquen la seva experiència a les famílies amb fills/es recent diagnosticats de 
sordesa. En aquests moments, sentir les paraules de mares i pares que han viscut la mateixa 
situació són un suport i ànim important. 
 

2. La Comissió de Famílies|La participació activa de les famílies en la dinàmica del servei és 

un tret identitari de la nostra associació. La Comissió de Famílies d’ACAPPS està formada 
actualment per mares i pares voluntaris i per la tècnica referent del Servei d'Atenció i Suport 
a les Famílies. 

Ens trobem un cop al mes i és l’espai des d’on coordinem els projectes vinculats als infants i 
joves amb sordesa i les seves famílies, dissenyem accions per tal de vetllar pel bon 
funcionament de la xarxa de recursos que atén els/les infants sords/es i les seves famílies i 
per la plena inclusió de les persones sordes, i organitzem les activitats per a famílies que 
oferim des de l’entitat. 

CALENDARI: trobades mensuals.  

 

3. Programa de Famílies Guia|També formem part del Programa de Famílies Guia: un 

projecte que consisteix en afavorir el contacte entre una família que arriba a l’entitat amb 
una família “veterana” que hagi passat per una situació semblant. D’aquesta manera, oferim 
un suport complementari al que us proporcionen els professionals especialitzats. 

CALENDARI: programa anual en funció de la demana de les famílies de recent diagnòstic. 
També inclou un programa de formació per a les noves famílies guia que es realitza un cop a 
l’any.  
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4. Les famílies ens comuniquem amb el Grup de Whatsapp| Tenim 

un nou canal de comunicació específic i interactiu per a les famílies d’ACAPPS, un  grup de 
whatsapp. És on compartim, de manera directa i més propera, informacions i activitats que 
ens interessen com a mares i pares amb fills/es amb sordesa. 

CALENDARI: interaccions setmanals.  

 

5. Acompanyament individual a famílies de recent diagnòstic| A més, gràcies a la 

prova de cribratge auditiu que vam aconseguir que s'implantés a totes les maternitats de 
Catalunya, la sordesa es detecta i confirma, des del 2015, en els primers mesos com ha estat 
el vostre cas. I això ens obre un munt de possibilitats: facilita l'estimulació primerenca de 
l'infant: que pugui sentir gràcies a les pròtesis auditives (implant coclear i/o audiòfon) i que 
pugui desenvolupar la parla gràcies als/a les logopedes. En tota la primera etapa d'infància i 
adolescència del vostre fill/a us acompanyem i donem resposta a qualsevol dubte i/o 
necessitat (en pròtesis auditives, logopèdia, escola, recursos d'accessibilitat, ajudes 
econòmiques,...). 

CALENDARI: l’acompanyament es realitza de manera ininterrompuda seguint un protocol 
d’atenció que escala les intervencions en funció del moment de la família i de les 
necessitats específiques que tingui.  

 

6. Coordinació i treball en xarxa: centres hospitalaris de referència, CREDA, 
centres auditius i altres| La coordinació amb tots els serveis i professionals que 

intervenen amb l’infant amb sordesa i les seves famílies és vital per tal que la família es senti 
segura, ben acompanyada i atesa. Ens coordinem amb l'Hospital San Joan de Déu que és la 
Unitat de Referència de la Hipoacúsia Infantil i per això tenim un protocol de derivació i 
seguiment de casos en funcionament des de fa molts anys. També tenim coordinació amb 
els deu CREDA de Catalunya per derivar i atendre a famílies segons les necessitats que 
manifesten. També és important estar al dia de les prestacions i del servei que ofereixen les 
cases comercials per fer arribar les peticions de les famílies.  

CALENDARI: la coordinació i el treball en xarxa amb l’Hospital Sant Joan de Déu és 
bimestral amb reunions presencials i telemàtiques. Amb els CREDA establim contacte 
periòdic de diferent intensitat en funció del CREDA i amb els centres auditius mantenim 
trobades bianuals.  
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7. Assegurança i manteniment de l’implant| Si un dels components de l'implant 

coclear s'espatlla, el nen/a amb sordesa deixa de sentir. Per això és molt important tenir 
assegurat l'implant coclear per cobrir la despesa en cas de reparacions, accidents o 
robatoris. Assessorem en relació a companyies asseguradores que ofereixen avantatges per 
a les persones associades a ACAPPS. També per a audiòfons. Pel que fa al manteniment i/o 
accessoris per a implants coclears i audiòfons, ACAPPS té convenis de col·laboració amb les 
principals cases comercials amb descomptes i avantatges per les persones i famílies sòcies.  

CALENDARI: la orientació informació sobre les assegurances és un servei sota demanda 
que s’ofereix a les famílies en qualsevol moment de l’any.  

 

8. Logopèdia| Oferim a infants i joves amb discapacitat auditiva atenció i intervenció 

logopèdica individual mitjançant el cofinançament de les sessions de logopèdia que 
realitzen a nivell privat. Amb independència a la modalitat comunicativa de la persona amb 
sordesa, hi ha un fet comú en totes les persones amb sordesa: totes poden parlar (no 
existeixen les persones "sordmudes" -i encara ho sentim dir!!!-). 

Per tant, abordant de forma precoç la sordesa, amb pròtesis auditives -implants coclears i/o 
audiòfons- durant el primers mesos de vida permetem i facilitem l'adquisició del llenguatge 
oral i el desenvolupament emocional, escolar i social de l'infant. Cal, això sí, acompanyar-ho 
d'un treball logopèdic perquè l'infant, que té capacitat de parla, accedeixi de forma precoç i 
NATURAL al llenguatge ORAL. 

Oferim a infants i joves (d'entre 0 a 18 anys) amb sordesa atenció i intervenció logopèdica 
individual mitjançant el cofinançament de les sessions de logopèdia que realitzen amb 
professionals de l'àmbit privat.  

Un servei que és: 

- COFINANÇAT.  El programa aporta una part del cost de la sessió. ACAPPS gestiona directament el 
pagament al/a la vostre/a logopeda.  

- COMPLEMENTARI als serveis públics prestats per la Xarxa Territorial dels CREDAs 
- ESPECIALITZAT amb logopedes amb expertesa en sordesa 
- DESCENTRALITZAT. El/la logopeda es desplaça on està la família o persona amb sordesa. 
- LLIURE ELECCIÓ. La família o persona amb sordesa escull lliurement el/la logopeda. 
- PERSONALITZAT. Acompanyament a la persona i a la família (programa de Famílies Guia i escola de 

famílies). 
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CALENDARI: El programa de logopèdia té dues edicions a l’any que fem coincidir amb els períodes 
de vacances escolars dels infants perquè puguin mantenir el suport logopèdic més enllà de 
l’entorn escolar.  

 

9. Escola de famílies (formacions)| Quan la família rep la confirmació que el seu fill o filla 

té sordesa la vida li fa un canvi important i cal afrontar un dol i una situació que no estava 
prevista. Cal tenir cura de tots els membres de la família i de nosaltres mateixos. A més, la 
família té un paper clau en el desenvolupament del seu infant en l'adquisició del llenguatge. 
Per acompanyar-los, oferim diverses sessions formatives per donar-vos eines i recursos que 
us ajudaran a gestionar-ho millor i fer-ho tot més fàcil.  

La nostra associació, amb més de 25 anys d'experiència en atenció i suport a les famílies 
amb fills/es amb sordesa, sap el que suposa l'arribada a la família d'un fill o filla amb 
discapacitat auditiva: un gir inicial de 180 graus i una seqüència d'emocions, de tristesa, de 
negació, de plor, d'acceptació. Sense oblidar que cada membre de la família ho viu i 
afronta de forma diferent. 

Per això, a més de l'atenció i suport individualitzat que fem a les famílies per respondre als 
seus dubtes, periòdicament organitzem formacions adreçades a les famílies amb infants 
amb sordesa en àmbits que els interessen, de gestió emocional, entorn la sordesa, les 
pròtesis auditives i a càrrec de professionals especialitzats i amb expertesa en la matèria 
proposada. 

CALENDARI: les formacions s’organitzen amb una periodicitat bimestral en base a un calendari 
anual on es tenen en compte les diferents etapes evolutives (primera infància, etapa escolar, 
adolescència) i els interessos de les famílies. Aquest any la previsió és que tota la formació sigui 
virtual.  

 

10. PROGRAMA D’ACTIVITATS D’OCI I TEMPS DE LLEURE| A ACAPPS també creiem que 

és important trobar-nos i fer activitats que agradin a les famílies i, sobretot als infants i 
germans. Per això de forma habitual programem activitats de lleure i esportives o oferim 
descomptes per a activitats d'oci. 

CALENDARI: enguany no s’ha planificat cap activitat d’oci temps lliure presencial però sí que es 
faran activitats virtuals com és la Festa de Nadal, activitat de Sant Jordi i alguna altra que s’anirà 
programant en funció de la situació sanitària provocada per la COVID-19.  

 



 

 

acapps@acapps.org 
c. Nàpols,351, baixos. 08025 Barcelona 

acapps.org 
 

 

11. Butlletí En Moviment! | Per estar al corrent de les activitats que fem i notícies 

relacionades amb l'àmbit de la sordesa que t'interessaran, ens pots seguir per les xarxes 
socials (estem a facebook, twitter i instagram, @federacioacapps), consultar el nostre web i, 
a més, editem el butlletí en línia EN MOVIMENT. Està adreçat a les famílies amb infants amb 
sordesa amb una selecció d'informacions específiques per a elles.  

CALENDARI: periodicitat quinzenal.  
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ATENCIÓ I SUPORT A LES PERSONES AMB SORDESA 
La nostra entitat fa més de 25 anys que treballa per a i amb persones amb sordesa 
des d’una perspectiva integral i transversal, i en funció sempre de les seves 
necessitats i interessos, des dels nostres serveis d'Atenció i Suport a les Persones 
amb Sordesa i d’Orientació i Inserció Laboral. En els darrers anys també han nascut, 
originades per les pròpies persones amb sordesa de l’entitat i de forma voluntàries, 
les Xarxes d’Estudiantat amb Sordesa i de Dones amb Sordesa. 
 
 

12. Acompanyament en la recerca de feina| Multiplicar les possibilitats per trobar feina. 

El Servei d'Inserció Laboral acompanya a les persones sordes en la consecució del seu 
objectiu professional. Sabem que buscar feina no és fàcil: nosaltres acompanyem en el 
procés, orientem i oferim eines i recursos perquè trobin un lloc de feina estable i de qualitat 
d'acord amb els seus interessos i capacitat. 

CALENDARI: el servei ofereix itineraris d’acompanyament a la inserció anuals i inclou un 
programa formatiu online de competències en la recerca de feina que s’organitza bimestralment.  

 

13.  Orientació acadèmica i formativa| La formació és clau per poder aconseguir un lloc 

de feina estable i de qualitat, sigui quina sigui la professió a la que la persona es vol 
encaminar. Tant si la persona està a punt d'acabar l'educació secundària obligatòria i encara 
no té clar què vol fer i cap a on s'ha d'adreçar.  És un moment de decisió i potser et sents 
pressionat i desorientat. Nosaltres acompanyem en aquest moment i veure junts totes les 
possibilitats que tenen i quines poden encaixar millor en el que cadascú vol.    

CALENDARI: és un servei anual que inclou tant accions individuals com coordinació amb els 
centres formatius on hi hagi alumnes o estudiants amb discapacitat auditiva. També realitzem 
xerrades informatives tant a alumnes de grups classe com a professionals sota demanda.  
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14.  Xarxa de Joves Universitaris/es d’ACAPPS| És un grup de suport format per més de 

30 estudiants universitaris que es donen suport mutu en temes relacionats amb 
l’accessibilitat a les universitats catalanes. A través d’un canal virtual (Google grups) 
s’organitzen accions, trobades i debats.  

CALENDARI: col·loqui sobre sortides formatives després de la ESO (març de 2020), estudi sobre la 
inaccessibilitat a les universitats (de març a desembre). Les interaccions en el grup tenen un 
caràcter mensual o bimensual.  

 

15. ACOMPANYAMENT i suport a les persones que han perdut audició| Perdre 

l'audició, ja sigui a causa de l'edat (presbiacúsia) o per altres factors (medicaments, 
malalties, accidents) és un xoc per a la persona que sempre ha estat oient. Parlem de la 
sordesa postlocutiva. Com davant de qualsevol altra pèrdua, es pot passar per un procés de 
dol. Cal acceptar la pèrdua d'audició i descobrir també noves maneres per comunicar-se i 
saber què et diuen, com llegir els llavis. També conèixer millor les pròtesis auditives i tots els 
suports que hi ha, com el bucle magnètic, que fan que el so arribi millor a l’audiòfon i/o 
implant coclear. A ACAPPS fem acompanyament, suport i orientació en aquest moment 
vital. 

CALENDARI: l’acompanyament es fa sota demanda i amb intensitat diversa en funció de la 
necessitat de la persona. Està disponible al llarg de tot l’any.  

 

16. LOGOPÈDIA i cursos per aprendre a llegir els llavis| La nostra associació també 

ofereix a totes les persones amb sordesa sessions de logopèdia i d'entrenament auditiu 
cofinançades i cursos per aprendre a llegir els llavis, recomanats per a les persones que han 
perdut audició i necessiten recuperar la comunicació amb el seu entorn. Tots els cursos i 
sessions que oferim a ACAPPS són a càrrec de logopedes col·legiades i especialitzades en 
sordesa. 

CALENDARI: Hi ha dues convocatòries del curs d’entrenament auditiu durant l’any.  
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17. IMPLANT COCLEAR: assessorament en assegurança i prestacions socials| La 

nostra entitat sap la importància que tenen els implants coclears i també el cost que 
suposen, a nivell de manteniment, de reparacions. D'una banda som constants en la 
reivindicació a l'administració pública per ampliar la seva cobertura total i sense límits 
d'edat! De l'altra, no perdem la vessant pràctica i assessorem de les prestacions socials que 
hi ha en aquests moments i també de les assegurances per a l'implant coclear, un altre 
indispensable. 

CALENDARI: Les accions de sensibilització i reivindicació sobre la universalitat de les prestacions 
s’organitzen de manera trimestral i l’assessorament personalitzat està disponible tot l’any sota 
demanda de les persones interessades.  

 

18. GRUP DE SUPORT per a persones amb sordesa| La pèrdua d'audició és una pèrdua 

d'una part de la nostra vida que ens ha acompanyat sempre. Per això cal passar per un 
procés de sol, que ens suposarà emocions diverses i que cada persona viu a la seva manera i 
necessita el seu temps. També implica afrontar una nova realitat: portar pròtesis auditives i 
acceptar-ho com una millora en la nostra qualitat de vida, aprendre nous recursos com llegir 
els llavis que ens ajudaran a poder entendre allò que ens diuen. I en tota aquest voràgine, 
sovint el millor és conèixer persones que han viscut o viuen aquesta mateixa situació i 
compartir-ho. 

CALENDARI: Existeixen tres tipus de Grups de Suport en funció del moment vital en que es troba 
la persona. Els de continuïtat (persones sordes postlocutives de fa anys) tenen una periodicitat 
mensual i els grup d’acompanyament a les persones adultes tenen una periodicitat quinzenal. 
Estan oberts de març a desembre.  

 

19. XARXA DE DONES amb sordesa| La Xarxa de Dones amb Sordesa és un grup OBERT de 

dones diverses i de diferents edats (entre 16 i 80 anys) que tenen en comú la sordesa. La 
Xarxa de Dones amb Sordes és un espai per escoltar-nos, per explicar-nos i per continuar-
nos relacionant en uns moments en què les relacions estan quedant en un segon pla i que, 
des d’ACAPPS, creiem important continuar cuidant pel nostre benestar emocional.  
 
També és un espai per compartir les nostres inquietuds, sovint marcades per aquesta 
doble condició: ser dones i tenir una discapacitat, l’auditiva. Però més enllà de poder-nos 
expressar, sobretot és l’espai on projectar-nos: què reivindiquem, què necessitem i què 
volem. A partir d’aquí, fem activitats i sobretot, fem visibles les dones amb sordesa. 
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CALENDARI: actualment i degut a la pandèmia per la COVID-19, fem reunions en línia de forma 
bimestral. També s’ha organitzat una acció de sensibilització coincidint amb el 8 de març i el pla 
de treball anual es va organitzar amb les dones de la Xarxa durant el mes de desembre de 2020.  

 

20. SEMPRE INFORMATS: Butlletí Sentim i Parlem| Amb més de 120 números editats, 

informem de la nostra acció per defensar els drets de les persones i infants amb sordesa en 
l'àmbit educatiu, laboral, social i cultural i en accessibilitat a la comunicació.  

CALENDARI: La seva periodicitat és bimestral.  
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ACCESSIBILITAT A LA COMUNICACIÓ PER A LES PERSONES AMB SORDESA 
Totes les activitats d’ACAPPS són accessibles a la comunicació i un dels objectius de 
l’entitat és també promoure l’accessibilitat comunicativa en les accions de 
sensibilització a empreses. En aquest sentit, ACAPPS col·labora en els projectes i 
campanyes del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació de la Federació ACAPPS. 

 
 

21. SUBTITULACIÓ en directe de reunions virtuals| Oferim un servei de subtitulació en 

directe en entorns virtuals. Aquest servei, de recent creació arrel de la pandèmia provocada 
per la COVID-19, vol donar solucions a les situacions d’inaccessibilitat que es troben les 
persones sordes adultes en entorns laborals, sobretot.  

CALENDARI: servei disponible tot l’any, sota demanda i en funció de la disponibilitat del recurs.  
 

22. ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ en situacions de discriminació per 
inaccessibilitat| En col·laboració amb la Federació ACAPPS, hem posat en funcionament 

l’Observatori d’Accessibilitat a la Comunicació Oral de les persones amb sordesa. Un recurs 
col·laboratiu que neix amb la voluntat d’aglutinar les situacions públiques d’inaccessibilitat 
comunicativa en la que es troben les persones amb sordesa per donar-hi visibilitat i 
resposta.  

CALENDARI: El 2021 s’inicia la prova pilot amb el projecte Per una Universitat accessible i es preveu 
realitzar actuacions aquest 2022 ampliant-ho a altres àmbits (Salut, entorns productius i educació).  

 

23.  ATENCIÓ A LES EMPRESES| Fem diferents accions adreçades a sensibilitzar sobre les 

barreres de comunicació a les empeses i, alhora, oferim accions concretes per millorar 
l’accessibilitat de persones sordes treballadores, clients o proveïdores. Entre d’altres, 
assessorem en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, oferim xerrades sobre com 
comunicar-se amb una persona amb sordesa, adaptacions a llocs de treball, entre d’altres. 
També estem centrant els nostres esforços en l’extensió l’assessorament sobre la normativa 
de les mascaretes accessibles a les persones amb sordesa.  

CALENDARI: les accions amb les empreses es fan durant tot l’any i inclouen ara la campanya de 
sensibilització sobre les mascaretes transparents i accessibles per a les persones amb sordesa 
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