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Com sorgeix 

L’OHSJD i la Fundació Vodafone signen un 
Conveni, en el que la Fundació Vodafone cedeix 
una plataforma amb diferents aplicacions per tal 
d’ajudar a l'autonomia de la persona.  
D’aquestes diferents aplicacions ens centrarem 
amb 

M-capacit@ 



Què és m-capacit@? 
El projecte M-capacit@ és una aplicació pensada per fomentar l'autonomia 
de les persones que tenen alguna discapacitat, ja sigui física, psíquica o 
mental.  
 
Amb aquesta aplicació es dona suport en aquelles activitats de la vida diària 
on les persones tenen dificultats. Mitjançant el M-capacit@ es vol potenciar i  
fomentant l'aprenentatge d’activitats en tots els àmbits de la vida,  amb 
l’objectiu de millorar l’autonomia de la persona.  sempre al seu costat. 

 



Àmbit d’aplicació personal 
Vivenda La Rambla 

Conviuen vuit persones que amb el recolzament dels 
professionals referents 

desenvolupen el seu projecte de vida personal. 

Vivenda La Mercè 

Conviuen catorze persones i igualment amb els suports 
dels professionals referents desenvolupen la seva 

convivència en l’àmbit comunitari. 



 

 
Àmbit d’aplicació 

Diferents aplicacions: 

 Personal: Tot el referent a la cura personal.  

 Neteja : Exemples pràctics per realitzar las tasques de forma més             eficient. 

 Cuina: Aquelles receptes que ajuden a potenciar les habilitats culinaris, 
així         com receptes per les que les persones pugin tenir curiositat. 

 Manualitats: Ara centrades en decoracions de halloween i Nadal 

 Exercicis: Vídeos de diferents disciplines i per diferents parts del cos. 

 
 

 
 
 



Exemples i tipus de recolzament 
 

Els diferents recolzaments en l’entorn de m-capacit@ 
que es poden oferir són: 
 

•  Imatges: Podem desenvolupar una activitat a partir 
d’imatges que podem fer individualitzades i adaptades a 
la pròpia persona o be d'Internet. 

•  Vídeos: Podem fer vídeos personalitzats per cada 
persona o bé més generalitzats. 

•  Sons: Podem fer gravacions amb la veu del professional 
o de la pròpia persona, per tal de que mitjançant les 
indicacions desenvolupin l’activitat. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultats 
•  Inicialment la falta de interès per algunes persones de les 

vivendes vers aquestes noves tecnologies.  

•  Dificultat per aconseguir les autoritzacions dels responsables 
legals per participar en el projecte. 

•  Dificultat en la dotació de Recursos Humans, dedicats a la 
implementació del projecte. 

•  Desplaçaments a les reunions mensuals en Madrid.  



Beneficis 
•  Paulatina motivació i interès per les noves tecnologies per part 

dels residents de les vivendes.  

•  El que representa aquesta introducció de les persones a les 
noves tecnologies. 

•  Autonomia respecte a determinades activitats on abans 
necessitaven recolzament per part d’un referent i ara poden fer 
autònomament. 

 



Resultats Esperats 
De moment és difícil veure els resultats de l’aplicació ja 
que encara està en procés d’implantació.  
Pràcticament totes les persones de les vivendes tenen 
ganes d’aprendre a utilitzar-les. 
Interès vers les noves tecnologies i per tal de que  
visquin el fet de poder tenir a 
les seves mans tabletes o mòbils com un estímul a la 
seva autonomia i inserció a la comunitat on viuen.  



Conclusions 

 
 
 
 
 

En resum, aquest projecte és una bona eina per 

poder apropar les noves tecnologies a les persones 

amb discapacitat intel·lectual. Un cop implantat 

totalment en les vivendes inclusives, durant el proper 

any, s’espera poder-ho implantar en d’altres serveis 

del centre, perquè puguin gaudir de tots els beneficis 

que l’aplicatiu aporta a les persones. 
 
 
 
 
 

 


