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PRESENTACIÓ 

• La finalitat d’aquesta jornada és aportar les eines als coordinadors TIC i 

TAC de les escoles: 

1. Donar a conèixer eines d’accés per adaptar l’entorn de treball de 

l’alumne. 

2. Aportar eines TAC com a suport a l ’aprenentatge de la 

lectoescriptura com també en altres àrees. 

3.  Utilitzar els SAAC’s com eina de comunicació i d'accés al 

currículum. 

4. Mostrar diferents programes i recursos de la xarxa educativa 

per elaborar material accessible que afavoreixi la inclusió. 
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CEE PONT DEL DRAGÓ 

 

• CEE Pont del Dragó és un centre públic que pertany al 

Consorci d’Educació de Barcelona.  

• Alumnes de 16 a 25 anys, sense GES?, que presenten 

una greu discapacitat física i/o altres trastorns 

associats. 

•  S’oferten dos PQPI-PCTVA . 

• Servei Educatiu Específic de motrius (SEEM). 

 

 
http://www.bcn.cat/pontdeldrago/ca/index.html 
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PERFIL DE L’ALUMNAT PQPI-PCTVA 

 Limitacions  en la mobilitat, la  

     manipulació i l’abast. 

 Comunicació assistida. 

 Lentitud en el desenvolupament  

de tasques. 

 Dificultats d’accessibilitat. 

 Mancances sensorials associades... 
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SERVEI EDUCATIU ESPECÍFIC DE MOTÒRICS 

 El SEEM és un servei especialitzat adscrit al CEE Pont del 

Dragó. Reconegut pel CEB(Consorci ...)curs 2009-2010. 

Els àmbits de treball:(Dades de la memòria 2011-12) 

 Suport a la Inclusió Educativa: 

 Escola Bressol 

 Etapa Obligatòria 

 Etapa Post-obligatòria 

 Tecnologia d'Assistència.  

 Formació de formadors. 
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1. Inclusió educativa: Escola Bressol atesos 38 

nens/es/escoles, 36. 



1. Inclusió educativa: Etapa obligatòria 31 

/escoles, 34. 



2. Inclusió educativa: Etapa obligatòria 

Assessorament/Coordinacions  



3. Inclusió educativa: Etapa postobligatòria 



4. Tecnologia d’Assistència 

3

18

2

11

Al centre (PAGS, PQPI..).

Comunicació

Tecnologia
Assitencia

Orientació

Recursos Educatius

3
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Tecnologia
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Recursos Educatius

Tipologia de la intervenció



5. Formació de Formadors/Cursos a mida  



Col·laboracions 
 

• Creació de materials per alumnes amb NEE’s. Barcelona 
2012. Taller: «Comunicació d’un SAAC dinàmic.» 

 

• Jornada Inclusió Digital. Mataró 2012. Taller: «Suport 
Tac a la discapacitat motriu». 

 

 



SUPORT DE LES TAC – DISCAPACITAT MOTRIU 

• Bloc 1. Programari i dispositius d’accés a l’ordinador. 

• Bloc 2. Programari de reforç a la lectoescriptura.  

• Bloc 3: Programari d’iniciació a la mecanografia. 

• Bloc 4. Programari d’accés a la comunicació augmentativa. 

• Bloc 5. Programari d’adaptació de material. 

• Bloc 6. Combinació d’eines: control remot. 

• Bloc 7. Aplicacions Ipad, Android i NEE. 

• Bloc 8. Eines i recursos on-line pel professorat.  
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 Dispositius d’accés: 

 Ratolí: trackball, trackpad, joystick 

 Teclat: lletres magnificades, cobertor 

 Control de tecles: opcions Windows 

 Commutador: pedal, ultrasensible  

 Emuladors de teclat i ratolí: 

  Click-ant-type, teclats virtuals  

   

 Personalització de l’entorn: 

 Contrast 

 Entorn d’un sol clic 

 Format de lletra  

 Opció deshabilitar clic: SinClic 0.9 
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Bloc 1. PROGRAMARI I DISPOSITIUS 

D’ACCÉS A L’ORDINADOR 



SinClic versió 0.9 

• Programa que permet anul·lar: 

 

▫ Clics del mouse: dret, central 
i esquerra. 

 

▫ Moviment del punter. 

 

▫ Moviment de la roda. 
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 Click-and-Type: 

 

 

 

 

 

 

 

 Saw: 
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http://www.ace-centre.org.uk/index.cfm  

http://cnt.lakefolks.com/ 

 

http://www.ace-centre.org.uk/index.cfm
http://www.ace-centre.org.uk/index.cfm
http://www.ace-centre.org.uk/index.cfm
http://cnt.lakefolks.com/
http://cnt.lakefolks.com/


Teclats virtuals 

 

Dispositiu que emuli espai 

A Clic de mouse. 



HOT VIRTUAL  KEYBOARD 

 

• Permet realitzar un teclat 
virtual a mida atenent a 
les necessitats visuals. 

 

• Incorpora un predictor de 
paraules. 

 

• Sistema operatiu: 
WinXP/2003/Vista/7 

 

http://hot-virtual-keyboard.com/download/ 

 

http://hot-virtual-keyboard.com/download/
http://hot-virtual-keyboard.com/download/
http://hot-virtual-keyboard.com/download/
http://hot-virtual-keyboard.com/download/
http://hot-virtual-keyboard.com/download/


MICE- RATOLÍ VIRTUAL  

• Programari que emula las 
accions del moviment del 
ratolí. 

 

• Ofereix tres modalitats: 

 

▫ 1. Accedir a l’ordinador 
amb el veu. 
Comandaments. 

 

▫ 2. Ratolí virtual.  

 

▫ 3. Dreceres de teclat. 

 

 

Programari lliure. 



MAGNIFICADOR PANTALLA 

Dragnifier 2.5 

 

Magnifying Glass Pro 
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http://www.workerscollection.com/wcollect/spanish/mg_pro.html 

http://www.workerscollection.com/wcollect/spanish/mg_pro.html


LECTOR DE PANTALLA 

 

NVDA 
 

 Programa que permet 
accedir a l’ordinador 
als alumnes amb 
discapacitat visual, 
invidents. 

 

 Versió portable USB. 

 

 Recurs com a reforç a la 
lectoescriptura. 

 

 Guia didàctica NVDA. 
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NVDA_Manual_de_Pont_del_Drago.pdf
NVDA_Manual_de_Pont_del_Drago.pdf
NVDA_Manual_de_Pont_del_Drago.pdf


JAWS  
• Lector de pantalla per invidents o 

discapacitat visual severa. 

• Software que els permet 
navegar en els diferents menús 
utilitzant teclat. 

• Distribuït per l’ONCE pels seus 
afiliats. 

• Permet la configuració 
personalitzada de l’eina 

• (feedback auditiu, caràcter a 
caràcter, paraula, frase....). 

• Incorpora veus: català, castellà, 
anglès. 
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ZOOM TEXT 
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 Magnificador i lector de pantalla. 

 Recomenat: usuaris amb poca 
vísio. 

 Eïnes: ampliador i lector. 



Bloc 2. PROGRAMARI DE REFORÇ A LA 

LECTOESCRIPTURA 

BALABOLKA 
 Programa lector de textos. 

Feedback: visual i auditiu. 

 Incorpora el diccionari en 

català, castellà i anglès 

(Microsoft Office). 

 Eines: conversor de text a  

Àudio (mp3, mp4...). 

 

Vídeo 
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http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm  

http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm


 

EL XERRAIRE 
 

 Programa que pretén facilitar la lectoescriptura a persones amb 

dificultats motrius i visuals. 

 Treball prerequisitis de la lectoescriptura. 

 Feedback: visual i auditiu (Sapi 4, 5). 
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http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

 

 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm


 

TYPING 
ASSISTANT 
 

 Programari de predicció 

de paraules que reforça 

el procés de 

lectoescriptura. 

 Personalització: 

caràcters... 

 Diccionaris: català 

castellà,  anglès,  ... 

 Incorpora alertes 

d’errors. 
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http://www.sumitsoft.com/ 

 

http://www.sumitsoft.com/
http://www.sumitsoft.com/
http://www.sumitsoft.com/


Ditres 

• Eina d’aprenentatge 

multisensorial. 

• Programa que incorpora un 

pack: 

Ditext: lector de pantalla. 

Dilet: predictor de paraules. 

Didoc: captura de 

documents. 
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CLAROREAD 
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 Lector de pantalla. 

 Personalizació. 

 Diccionaris. 

 Predicció paraules. 

 

 EINES: 

mapes conceptuals 

filtres  

guies de lectura 

… 

 http://www.integratek.es/ 

 

http://www.integratek.es/


Velocitat lectora. Lectura eficaç. 

Spreeder.  Speed Reader Enchanced 

• Aplicació introduir un text i 
que vagi apareixent en funció 
de la velocitat que indiquem. 

 

• Útil per treballar la 
velocitat lectora i ajustar-la 
a les necessitats de cada 
alumne. 

• Programa és en anglès per 
permet inserir tot tipus de 
textos. Opció “seetings” 

 

www.spreeder.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permet configurar colors i 
lletre. 

• Versió portàtil: USB 

• Programari lliure. 
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http://www.spreeder.com/
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Sebran i Minisebran 

• Minisebran: programa que 
permet treballar les lletres, 
els nombres i la 
discriminació visual . Edat: 
2 a 6 anys. 

• Ensinistrament ratolí.  

 

 

•  Sebran: conjunt de 12 jocs. 
Edat: 4 i 9 anys. 

• Activitats:  els nombres i les 
operacions, la lectura i la 
memòria.  

 

http://minisebran.softonic.com/
http://minisebran.softonic.com/
http://sebran-s-abc.softonic.com/
http://sebran-s-abc.softonic.com/
../../../../Program Files (x86)/Sebran/SEBRAN.EXE
../../../../Program Files (x86)/Minisebran/unins000.exe


Bloc 3. PROGRAMARI D’INICIACIÓ A LA 

MECANOGRAFIA 

RAPID TYPING 

 Programa iniciació a la mecanografia. 

 Diferents nivells de dificultat.                        http://www.rapidtyping.com/ 

 Feedback: auditiu. 

 Entorn dinàmic. 
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http://www.rapidtyping.com/
../../../../Program Files (x86)/RapidTyping/RapidTyping.exe


 

 

MEKANTA 

• Eina d’aprenentatge del teclat per a  

nens amb ceguera o deficiència visual 

a partir de 5 anys.  

• Recurs multimèdia. 

• Aplicació motivadora i dirigida. 
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http://cidat.once.es/home.cfm?i

d=1141&nivel=2 

http://cidat.once.es/home.cfm?id=1141&nivel=2
http://cidat.once.es/home.cfm?id=1141&nivel=2
../../../../Program Files (x86)/Mekanta/Mekanta.exe


Bloc 4. PROGRAMARI D’ACCÉS A LA 

COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA 
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http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm 

 

 

 

• PLAPHOONS 

http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm


 

INTIC PC 

 
 Comunicador dinàmic 

 Accés al control de l’ordinador. 

 Teclat sil·làbic, predictor,.. 

 Entorn TEA. 

 Editar material digital. 

 

http://www.proyectosfundacionorange.es/intic/ 

 
         Fundació Orange.  Universitat Da Coruña. Imedir. 

        Vídeo de viatge de Maria. http://www.youtube.com/watch?v=YybEpQK_g-8 
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USUARIS DE COMUNICACIÓ 

../../../../Imedir/In-TIC/In-TIC.exe


INTIC MÒBIL 

 
• Eina de comunicació  

incorporada: mòbil, 
tablet,.. 

 

• Entorn estàndard. 

 

• Transportable. 

 

• Suport econòmicament 
assequible. 
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http://www.youtube.com/watch?fe

ature=player_embedded&v=n_ar

FqmpQUI 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_arFqmpQUI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_arFqmpQUI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_arFqmpQUI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_arFqmpQUI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n_arFqmpQUI


              THE GRID II 

 

 Comunicador que ofereix accés: 

 

 Telefonia mòbil 

 Control de l’entorn 

 Xarxa  

 Control de l’ordinador 
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http://www.sensorysoftware.com/thegrid2.html 

 

http://www.sensorysoftware.com/thegrid2.html


E-mintza 
• Comunicador dirigit a 

persones amb autisme o amb 
barreres de comunicació 
oral o escrita. 

• Símbols ARASAAC. 

• Versió per: Android, Mac i 
Windows. 

• Eines: autor (editor) i usuari. 
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../../../../Program Files (x86)/e-Mintza/e-Mintza.exe


Bloc 5. PROGRAMARI D’ADAPTACIÓ DE 

MATERIAL 
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http://www.catedu.es/arasaac/herramientas.php 

 

http://www.catedu.es/arasaac/herramientas.php
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 ARAWORD 

 

      És un processador que 

transcriu el text escrit a 

símbols Arasaac. 

 

 

 Portal on-line: 

http://catedu.es/arasaac/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://catedu.es/arasaac/


CREADOR DE FRASES 
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PDF ACCESSIBLES 

 

Acrobat X PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

           +             

Opció formularis:  Adobe Live  
Cycle Designer.  

 
 
Documentació pdf, introduïm objectes:  
 

 quadres de diàleg, 
 llista de desplegables 
 Botons  
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Bloc 6. COMBINACIÓ D’EINES:  CONTROL REMOT 
 

 

 

 Programari de control remot 

(entre dues màquines). 

 

 L’alumne accedeix a la 

informació de la PDI, de forma 

immediata,  utilitzant la seva eina 

d’accés (Zoom text). 
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PERFIL DE L’USUARI APP DISPOSITIU IDIOMA 

Nens i adults amb TGD: 
-Trastorn de Rett 
-Síndrome d’Asperger 
-Espectre autista 

 
Baluh 
 
        

IPAD 
IPHONE 
IPOD TOUCH 

Català 
Castellà 
Anglès 

TEA 
TGD 
Síndrome Down 

PICAA IPAD 
IPHONE 
IPOD TOUCH 

Castellà 
Gallec 
Anglès 
Àrab 

Greus problemes de comunicació 
 

 
The Grid Player 

IPAD 
IPHONE 
IPOD TOUCH 
 
PAPOO TOUCH 

Castellà            Alemany 
Txec                  Italià 
Suec                  Francès 
Anglès             Noruec 
Finès                Portuguès 

Autisme  IPAD 
 
IPHONE 
IPOD TOUCH 

Castellà            Portuguès 
Anglès              Anglès 
Castellà 

Problemes greus de la comunicació: 
 
-Autisme 
-Trastorns neurològics 
-Discapacitats motores  
-Afàsies 

IPAD 
IPHONE 
IPOD TOUCH 
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PERFIL DE L’USUARI APP DISPOSITIU IDIOMA 

Problemes greus de la 
comunicació: 
 
-Autisme 
-Trastorns neurològics 
-Discapacitats motores  
-Afàsies 
 

 
 
 
 
         
           

PC 
ANDROID 

Català 
Castellà 

Autisme 
Discapacitat intel·lectual 

 
 

PC 
ANDROID 

Castellà 

Diverstitat funcional.  
 
 
 

 

PC 
 
ANDROID 

Castellà 

Greus trastorns de l’expressió oral PC Castellà 

Autisme. 
 

PC 
ANDROID 
 
 

Euskera 
Castellà 

. 



Bloc 8. Eines i recursos on-line. 

Professor i alumne. 

 

 

 

 

 Portal on-line que permet tenir a 

mà els enllaços de material digital 

accessible. 

 Permet ubicar recursos 

personalitzats atenent a les diverses 

necessitats: 

 Activitats causa-efecte. 

 Activitats d’accés amb commutador. 
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http://www.symbaloo.com 

 

http://www.symbaloo.com/
http://www.symbaloo.com/


Portal on-line Tiching 

• Xarxa educativa global. 

• Recerca de material educatiu: 

▫ Etapa educativa, àrees, 
competències... 

 

▫ Biblioteca personal: per 
emmagatzemar continguts.. 

 

▫ Accés a especialistes de la 
comunitat educativa, pares i 
alumnes. 
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www.tiching.com 

 

http://www.tiching.com/


TREBALL ON-LINE: CASAL DIGITAL 
 

• Portal d’activitats 
adaptades per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual. 

 

Es proposa:  

 

- Practicar la memòria. 

- Potenciar al raonament. 

- Mantenir coneixements i 
accions autònomes del dia a 
dia. 

-Fer ús del llenguatge oral, 
escrit i visual. 
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http://www.casaldigital.com/ 

http://www.casaldigital.com/
http://www.casaldigital.com/


“Proyecto aprender”. NEE’s. 

 
• Recurs educatiu 

elaborat pel MEC i les 
comunitats autonomes.  
 

 
• Personalització de 

l’accés (escanneig…). 
 
 

 
 
 

 



Secció: Aprendre a fer 



Secció: Aprendre a ser 



Entorns accessibles.  

 És una web interactiva que  

permet interactuar amb l’entorn 

d’una casa i les diferents opcions o 

situacions que se li plantegen.  

 

 És molt útil per treballar aspectes 

de raonament, vocabulari i 

orientació. 

 Pissarra Digital Interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sensoryworld.org/se
nsory_house.html 
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http://www.sensoryworld.org/sensory_house.html
http://www.sensoryworld.org/sensory_house.html
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…MÉS ACTIVITATS ONLINE 

 

• Jocs amb accés amb  
commutador i ratolí. 

 

• Treballar la precisió del 
ratolí o commutador. 

 

 

• Vídeos musicals de 
causa-efecte per activar i 
aturar amb el 
commutador. 
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http://studentswithdifference.wikispaces.com/Prio

ry+Woods+Videos+Revamped 

 

 

http://papunet.net/games/games_of_precision/ 

 

http://www.scottmckay.com/MiniGolf.html
http://studentswithdifference.wikispaces.com/Priory+Woods+Videos+Revamped
http://studentswithdifference.wikispaces.com/Priory+Woods+Videos+Revamped
http://studentswithdifference.wikispaces.com/Priory+Woods+Videos+Revamped
http://papunet.net/games/games_of_precision/


…MÉS ACTIVITATS ONLINE 

• Pintar como Jackson Pollok:  

http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf 
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http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf
http://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf


WEB DEL CEE PONT DEL DRAGÓ. SEEM. 
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seem.ceb@gencat.cat  http://www.bcn.cat/pontdeldrago/ca/index.html 
 

mailto:seem.ceb@gencat.cat
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MOLTES GRÀCIES 
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