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25 anys transformant visions.
Trencant estereotips. Provocant canvis.

Fent visible els drets de les persones amb
sordesa que es comuniquen en llengua oral,

parlant.

Un grup de mares i pares amb fills/es amb sordesa i de
persones amb sordesa impulsen, el 1996, les primeres
jornades internacionals de formació a Catalunya. Hores de
dedicació voluntària per crear un espai de formació, de
trobada i d’interessos compartits.
L’educació de l’alumnat amb sordesa en un sistema
educatiu de qualitat, la inclusió social i laboral de les
persones amb sordesa i l’ús de la tecnologia per
aconseguir-ho ha estat i és el motor de les Jornades.
Més de 400 ponents. 25 anys compartint models i recursos
d’aprenentatge de la llengua oral i d’inclusió educativa.
Aprofundint en recerques i noves tecnologies.
Descobreix la història dels #25AnysJornadesACAPPS
(enllaç codi QR).

famílies
L'11 de desembre, totes a Torre Jussana:
estem preparant una gran festa per celebrar,
juntes, el Nadal! #NadalACAPPS21
Famílies! Estem preparant ja totes les activitats que faran que la festa de Nadal
d'ACAPPS sigui una festa molt autèntica. Sobretot, no us la perdeu!

A L'AIRE LLIURE I EN UN ENTORN
NATURAL.

Aprofitem el bon clima de
Barcelona per fer la trobada a
l'exterior i poder compartir, amb
tranquil·litat i més seguretat, els
moments de la festa. A més, Torre
Jussana, a Barcelona, ofereix un
entorn natural que segur que us
agradarà, a vosaltres i als vostres
fills/es!

AMB ACTIVITATS INFANTILS I EL
TIÓ D'ACAPPS!

Podem dir que hi haurà activitats
perquè els més petits s'ho passin
genial i puguin recordar la festa de
Nadal d'ACAPPS. I per descomptat,
el nostre Tió -el Tió més màgic que
l'any passat va portar regals en
línia- també hi serà! A sota, podeu
consulteu el programa complet de
la festa!

Programa
10.00h
Obrim portes
10.00-13.00h
Espai de joc infantil
(cooperativa Tata Inti)
Pintacaresi globoflèxia amb
l'artista infantil Marina
Purpurina
12.00h
Espectacle clown
amb els il·lusionistes
Brando y Silvana

12.30h
Pica-pica
amb Cuina Justa
13:15h
Farem cagar
el Tió ACAPPS
14:30h
sorteig de regals per
passar temps en família

AMB UNA COL·LABORACIÓ
MOLT ESPECIAL:

Ens acompanyarà la
fotògrafa amb influència a
les xarxes socials Victòria
Penyafiel. La Victòria es
dedica a la fotografia de
maternitats, infants i
famílies, amb tendresa i
copsant instants màgics i
reals. També amb la
videògrafa professional Patri
Rodríguez. Serà un molt bon
record de la festa poder
comptar amb les seves
fotografies.
Això sí, perquè pugui fer
fotografies del vostre fill/a
caldrà que doneu el vostre
consentiment i signeu els
drets d'imatge.
MÉS INFORMACIÓ I/O
INSCRIPCIONS A LA FESTA
DE NADAL:

saaf@acapps.org
620 993 422

Cofinancem la logopèdia:
obrim inscripcions

Obrim l'edició d'hivern del Programa de Logopèdia 2021 per a infants i persones
adultes amb sordesa sòcies de l’associació ACAPPS. A través d'aquest, us oferim el
copagament de les sessions de logopèdia que realitzeu a nivell privat (14€ per
sessió). Al nostre web, acapps.org, trobaràs tota la informació i el formulari
d'inscripció al programa. DATA LÍMIT: 30 de novembre

persones amb
sordesa
FORMACIÓ GRATUÏTA
Obrim una nova edició del curs
d'iniciació al món digital per a
persones adultes amb sordesa
Degut a l'exit de la primera
edició, el mes de gener
obrim un nou curs
d'iniciació digital. Un curs
pensat per a vosaltres,
pràctic i senzill, on
descobrirem què ens
10.30-12:30h
ofereix internet i les
espectacle de clown
aplicacions i, sobretot, que
el seu ús és molt més fàcil
del que ens1 sembla.
3:30h

caga tió d'acapps

Ho fareu acompanyats de
la Paula Segovia, amb
4 : 3formacions
0h
experiència 1en
s o r t e i g i afles
i deines
e festa
d’introducció
digitals, durant 8 sessions:

DIES

25 de gener; 1, 8, 15 i 22 de febrer
i l'1, 8 i 15 de març de 2022.
De 10:00 a 11:30.

LLOC
1 0C.. 0 Nàpols,
0h
ACAPPS.
351, baixos. Barcelona (amb mesures
O b r i mgrup
p o rreduït
t e s de 5 persones, amb distància i ús de
Covid19:
mascaretes transparents)

10.00-13.00h

T aINSCRIPCIONS
t a i n t i i P i n t a c a rAL
e s CURS

Us podeu inscriure des d’aquest formulari en línia o bé per
correu electrònic a: sasp@acapps.org o per whatsapp
al 620 993 422 (Paula Quirante). Si necessiteu més
informació o teniu dubtes, podem donar-vos cita prèvia per
atendre-us personalment.

12.30h - Pica-pica
amenitzat per un
pianista

RECERCA DE FEINA
Neix l'AraFeina, el portal de recerca de feina
per a les persones amb sordesa
ACAPPS crea l’eina per promoure la inclusió laboral del col·lectiu a

l’empresa ordinària

La crisis sanitària ha comportat la destrucció
de molts llocs de treball i les persones amb
discapacitat, un cop més, han estat les grans
perjudicades, amb un 12% més de persones a
l'atur respecte al 2019.
Davant aquesta realitat, el Servei d’Inserció i
Orientació Laboral d’ACAPPS no s’ha aturat. A
més d’incrementar el seguiment i suport a les
persones amb sordesa sense feina, ha fet, de
l’atenció en línia instaurada per la pandèmia,
una font d'oportunitat i transformació. L’entitat
ha avançat en la seva digitalització i ha obert
un portal de recerca de feina en línia,
l’AraFeina, exclusiu per a les persones amb
sordesa usuàries d'ACAPPS.
Un portal amb més valors: accessible i amb
el suport de l’orientador/a laboral
Les persones usuàries del Servei d'Inserció
Laboral tindran un usuari amb contrasenya
per poder-hi accedir. Des de casa, en línia,
podran consultar i apuntar-se a ofertes de
feina. La diferència amb altres portals, explica
Laia Sullastres, directora d’ACAPPS, és que la
persona usuària comptarà, durant tot el
procés, amb l'acompanyament del seu/va
orientador/a laboral, tal com fa l’entitat
presencialment. “A més, creiem que serà una
eina que facilitarà la seva autonomia en la
recerca de feina, seran més proactives i això
segur que facilitarà que trobin més
oportunitats. De totes maneres, continuaran
comptant sempre amb el suport de
l’orientador/a laboral, que és clau”.

Programa

A més, l’entitat continua generant recursos i
eines per a les persones amb sordesa que
estan sense feina per millorar el seu grau
d’ocupabilitat i possibilitats de trobar una
feina estable i de qualitat, com les formacions
en línia, els canals de telegram, la subtitulació
d'entrevistes de feina via zoom i recursos
audiovisuals en recerca de feina subtitulats al
Fons Audiovisual subtitulat d’ACAPPS.

10.30-12:30h
espectacle de clown

10.00h
Obrim portes

13:30h
caga tió d'acapps

10.00-13.00h
Tatainti i Pintacares

14:30h
12.30h - Pica-pica
s o r t e i g ide
f i feina?
d e f e s t acontacta
a m e n i t amb
z a t p eel
r unostre
n
En recerca
Servei d'Inserció
pianista
i Orientació Laboral: laboral@acapps.org
| 600 401 631

A part de les activitats que organitzem periòdicament ACAPPS té grups i
xarxes de suport oberts a les persones amb sordesa i dels quals, tu, també
en pots formar part.
Troba el teu espai i posa't en contacte amb nosaltres. T'estem esperant!

Necessites ser escoltat/da?
Grups de Suport per a persones
amb sordesa
La pandèmia per la Covid19, que encara no hem vençut, està passant-nos factura a molts nivells.
La incertesa, les etapes d’aïllament, la barrera de comunicació que han suposat les mascaretes, la
pèrdua de relacions socials, i molts altres factors fan que, en general,
ens sentim esgotats/des. Per superar tot això i millorar el nostre estat d’ànim i la nostra
autoestima, oferim els Grups de Suport a les Persones amb Sordesa. Un espai de trobada
amb altres persones que, com tu, tenen sordesa i on lliurement podrem explicar les nostres
vivències, com ens sentim. On escoltarem als altres i serem escoltats/des.
Conduït per una psicòloga amb sordesa, que ha rebut rehabilitació audiològica i té experiència en
grups de suport, volem crear un clima d’obertura i confiança, resoldre problemes i millorar
l’autoestima. Perquè una altra manera de viure la sordesa no només possible sinó que, a més,
millora el nostre benestar emocional.

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. 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.

Xarxa d'Estudiantat
Universitari
La Xarxa d’Estudiantat Universitari de l’associació 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 la comunicació per
als/les estudiants amb sordesa a les universitats
catalanes. A través d’un canal virtual (Google grups)
s’organitzen accions, trobades i debats, actualment i
degut a la Covid19, en línia.
Els i les joves que en formen part també aconsellen i
orienten als/a les estudiants de secundària amb sordesa i
les seves famílies, per resoldre dubtes puntuals i/o per
compartir experiències.

Vols formar part d'algun grup? contacta amb el nostre Servei
d'Atenció i Suport a les persones amb sordesa: sasp@acapps.org
| 620 993 422

accessibilitat
PARTICIPA, OPINA, SIGUES PART DEL CANVI!

Obrim una enquesta en línia per detectar
les necessitats en accessibilitat a les
consultes d'otorrinolaringologia
Tots els espais han de ser accessibles a les persones amb sordesa, facilitant els suports
a la comunicació oral necessaris per aconseguir-ho. L'àmbit de la salut és especialment
sensible ja que és fonamental sentir-se escoltat/da i comprendre bé el que et diuen: cal
que la comunicació sigui efectiva. Mesures com el bucle magnètic, que millora el so que
arriba al teu audiòfon i/o implant coclear; l'ús de mascaretes transparents per llegir els
llavis, pantalles amb la transcripció de missatges acústics o la subtitulació de continguts
audiovisuals.

la teva opinió
ens importa
Per impulsar-ho, des de la Federació ACAPPS us
convidem a respondre una enquesta que ens
facilitarà diagnosticar i avaluar el grau
d'accessibilitat en els espais del Sistema Català
de la Salut, en aquest cas, les consultes
d'otorrinolaringologia, en els diferents moments
i espais de la consulta (la recepció, la sala
d'espera, la visita,...). La teva opinió ens ajudarà
a conèixer l'estat d'accessibilitat en l'àmbit de
l'otorrinolaringologia i promoure accions de
sensibilització per garantir el dret a la
informació i la comunicació de les persones
amb sordesa.

Pots fer ara
l'enquesta

a través
d'aquest codi:

Els 25 anys de Jornades d'ACAPPS han estat possible gràcies
al suport de:

