Tecnologia al servei de les persones amb dificultats

L’Obra Benèfico Social Nen Déu facilita als
nens amb discapacitat tauletes intel·ligents
per poder-se comunicar
•

L’Obra Benèfico Social del Nen Déu és una fundació constituïda l’any
1892 dedicada a l’atenció i a l’educació de nens i adults amb
disminucions físiques i/o psíquiques.

•

En el centre educatiu de Barcelona s´utilitzen tauletes intel·ligents amb un
programa que permet als nens discapacitats comunicar-se amb el seu
entorn i fer més accessible la seva realitat més immediata.

Barcelona, Maig de 2015.- Els nens amb disminucions físiques i/o psíquiques
matriculats al centre educatiu “Nen Déu” de la Fundació Obra Benèfico Social del Nen
Déu a Barcelona disposen d'un nombre creixent, segons recursos, de tablets
intel·ligents amb el programa “The Grid” que els permet millorar la seva comunicació
amb l’entorn i fer més accessible la seva realitat més immediata. Es tracta de persones
amb una mobilitat bàsica i amb les capacitats comunicatives habituals però que no
poden desenvolupar el seu llenguatge oral amb normalitat. Amb aquests dispositius,
que inclouen diversos pictogrames, poden comunicar-se amb el seu entorn més
immediat només marcant amb el dit sobre cadascuna de les imatges o, en el cas dels
usuaris que no tenen mobilitat, fins i tot amb la mirada. Això els permet comunicar les
seves necessitats més bàsiques com ara anar al lavabo o menjar; així com accedir a
activitats d’oci i sociabilitzar-se a través del llenguatge. Cadascuna de les tauletes és
totalment personalitzable, i es poden afegir o eliminar pictogrames en funció de les
necessitats i característiques de l’usuari.
A banda de comunicar-se, les tauletes intel·ligents també serveixen per controlar
l’entorn, ja que des d’aquests dispositius es poden donar ordres simples com ara obrir
una porta, un llum o pujar una persiana. Això passa per instal·lar uns sensors als
espais més freqüentats per aquestes persones com ara l’habitatge habitual o l’escola
“Nen Déu”, que es sincronitzen amb les tauletes.
Un total de 5 nens disposen de la seva pròpia tauleta, que de dilluns a divendres està
sempre al centre educatiu “Nen Déu” i que al cap de setmana els alumnes s’enduen a
casa seva.
Obra Benèfico Social Nen Déu
L’Obra Benèfico Social del Nen Déu és una fundació constituïda l’any 1892, no té
afany de lucre i es finança amb els recursos fundacionals i patrimonials propis,
donatius, herències i llegats, subvencions i remuneracions a preu de cost dels serveis
que ofereix.
L’Obra Benèfico Social del Nen Déu s’organitza en cinc línies d’actuació per atendre
nens i adults amb disminucions físiques, psíquiques i ancians en soledat a nivell

educatiu i mèdic: l’Escola Nen Déu, el Taller Ocupacional “Verge de l’Alegria”, els
consultoris mèdics, el Centre de Dia “Sant Francesc d’Assís” i la Llar Residència
“Madre Carmen”. En el conjunt de l’Obra, actualment hi treballen 139 persones:
professors, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, educadors, metges, administratius,
treballadors socials, infermeres, monitors, personal de cuina, servei de menjador i
personal auxiliar de neteja i manteniment.
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