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Opinions dels usuaris i usuàries

12 C O N N E C T A ’ T

PROJECTE PILOT DE XARXA SOCIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Accedo 2.0: treballant per una
Internet per a tothom
Conèixer altres persones, el més valorat pels usuaris i usuàries

Participants a Accedo del centre Santo Angel de Saragossa

GABRIEL GONZÁLEZ
CRISTINA ESPINOSA

Accedo 2.0, el projecte pilot 
de xarxa social per a per-
sones amb discapacitat 

intel·lectual impulsat per la Fun-
dación Esplai amb la col·laboració 
de la Fundació FASAD i UNED i 
amb el suport dels Plan Avanza 2 
del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, ja forma part de la re-
alitat social virtual de gairebé 200 
persones de 8 centres de diverses 
comunitats autònomes.

Des de desembre de 2010, les 
pàgines d’aquesta xarxa social 
s’omplen de vida amb els comen-
taris, les reflexions i els desitjos 
de persones que ara ho tenen una 
mica més fàcil per poder fer ús de 
la web 2.0 i també expressar-se 
en un espai accessible i adaptat. 

Hem consultat a les persones educa-
dores i usuàries de quatre de les en-
titats participants en el projecte pilot 

-ATADES de Saragossa, Fundació el 
Maresme de Barcelona,   Fundación
Síndrome de Down de Múrcia i AP-
DIS de Sevilla- per aconseguir una 
valoració de primera mà d’aquests 
mesos inicials d’ús de la plataforma. 
Segons professionals com Juan Ma-

nuel Rodríguez, del Centre Santo 
Ángel de Saragossa, l’ús d’eines 
com Accedo 2.0 és fonamental 
com una primera experiència que 
permeti una posterior integració 
en altres xarxes generalistes millo-
rant així no només l’ús que fan de 

l’ordinador, sinó també potenciant 

les seves possibilitats d’inserció 
laboral i la seva realització com a 
persones. Aquest acostament tute-
lat a les xarxes socials és un primer 
pas per garantir un accés segur i no 
traumàtic a espais virtuals que no 

ISIDRE BERMÚDEZ

Des de fa uns mesos s’estan desen-
volupant els acords signats entre 
Fundació Esplai i Colnodo, orga-
nització colombiana que lidera el 
moviment de telecentres a Colòm-
bia i amb qui  hi ha una història 
d’anys de intens treball i estreta 
col·laboració.
El treball compromès es desenvo-
lupa en dues línees, per una banda 
s’està realitzant un procés d’audi-
toria dels cursos e-learning que 
s’imparteixen als professionals 
de les TIC colombians i que té 
com a objectiu detectar debilitats 

sempre garanteixen la privacitat i 
la seguretat de les persones usuàri-
es. Conèixer gent, fer nous amics, 
aprendre a utilitzar l’ordinador amb 
la finalitat de trobar feina en el futur, 
veure com treballen altres persones 
i conversar, són els principals inte-
ressos de persones com Emigdio, 
Manuel, Maria Laura o Carmen, 
alguns dels participants d’Accedo 
del centre Santo Angel. Les vide-
oconferències amb les persones 
d’altres centres, escriure, buscar tot 
tipus de continguts a Internet són 
usos que també valoren molt posi-
tivament, tot i que també afirmen 
sentir-se bastant molestos quan 
els ordinadors es pengen o la con-
nexió a Accedo 2.0 no és òptima.

Després de la prova pilot que fi-
nalitzarà el juny de 2011, Acce-
do 2.0 s’oferirà a altres centres i 
entitats vinculats a la discapacitat 
intel·lectual perquè puguin bene-
ficiar-se de les seves possibilitats 
i potenciar el seu ús.

Un pas endavant
Crear una xarxa social conscienciada 
i expressa per poder facilitar a tots 
i a totes les relacions que es donen 
en un espai com aquest, és un pas 
endavant en la integració de les per-
sones discapacitades intel·lectuals 
dins de la comunitat.

Aprenc coses noves
Jo crec que és una cosa molt bona, 
perquè pots parlar amb gent que mai 
haguessis pogut conèixer perquè es-
tan lluny i aprens moltes coses noves. 
Crec que no hi ha res dolent, però no 
li pots explicar totes les teves coses 
si no són molt amics teus.

Parlo amb els amics
T’ajuda molt perquè coneixes gent 
d’altres ciutats. Et pots divertir de 
moltes maneres mirant, enviant 
fotos, vídeos, música ... i posant 
comentaris. A més de poder parlar 
amb els teus amics i gaudir amb els 
documents que pengen.

Cal anar amb compte
El que més m’agrada és conèixer 
gent d’altres llocs i saber amb qui 
estàs parlant. El que menys m’agra-
da és saber que hi ha coses que no 
es poden dir a Internet. Però cal 
anar amb compte, perquè hi ha gent 
que no és bona.

Parlo amb altres persones
El que més m’agrada és poder 
parlar amb altres persones que 
no són de Fundown. El que 
menys m’agrada és que no puc 
estar molt de temps a l’ordina-
dor, perquè tinc problemes de 
vista. 

Colòmbia: Acords entre Colnodo i Fundación Esplai

Trobada de telecentres a Medellín (Colòmbia)

i proposar millores en els contin-
guts i en la interactivitat, aportant 
l’experiència de l’Acadèmia de 
Telecentres espanyola que lidera 
Fundación Esplai. El cursos que 
s’auditen són 9 i el producte del 
treball serà un document d’anàli-
si i recomanacions per als tutors i 
dissenyadors dels cursos
La segona línia aborda els proces-
sos de creació de materials didàc-
tics multimèdia per als mateixos 
col·lectius de dinamitzadors i con-
sisteix en l’elaboració d’un curs no 
tutoritzat per tal de formar els res-
ponsables de la xarxa de telecentres 

colombiana en la creació d’aquest 
material didàctic, millorant aspectes 
com la planificació, la interactivitat 
y la pertinença. 
El curs descriu estratègies per a 
l’anàlisi previ i la detecció de neces-
sitats del públic objectiu, proposa un 
repàs de les distintes eines d’autor 
utilitzables en la generació de mate-
rials, plantejant l’oportunitat d’ús en 
cada cas, estructura elements bàsics 
de planificació, disseny  i avaluació 
i ofereix als alumnes tot un seguit 
d’exercicis i pràctiques per tal d’en-
fortir la competència en l’ús dels 
diferents estris.
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