ÀREA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

II TALLER “CADIRA EXPLORADORA INTEL·LIGENT”
DATA

27 i 28 d’octubre de 2017

HORARI

Divendres, de 16:00h a 20:30h
Dissabte, de 9 a 14:30h

NÚM. HORES

LLOC

Centre de recursos de Nexe Fundació
C. Travessera de Dalt, 100, Barcelona

PREU

600 euros per a professionals
d’entitats
500 euros per famílies

INSCRIPCIÓ

NÚM. PLACES

10h

8

https://form.jotformeu.com/71785992122363

NOTA: Un cop formalitzada la inscripció s’ha d’abonar 200€ del total per a la
compra de material que es farà servir al taller. Fins que no s'hagi realitzat
aquest ingrés no es considerarà que la persona està inscrita. Més endavant us
informem de quan s’ha d’abonar la resta del taller.

PRESENTACIÓ
La Cadira Exploradora Intel·ligent neix per donar resposta a la necessitat
de les persones amb diversitat funcional (intel·lectual, motriu i sensorial) de
gaudir d’un desplaçament autònom i segur per espais controlats: dins de
casa, escola o institució a la que assisteix la persona amb diversitat
funcional.
La Cadira Exploradora Intel·ligent, permet que les persones que no poden
desplaçar-se per sí soles, gaudir de la sensació de moure’s de forma
autònoma, explorar el seu entorn i desenvolupar la seva autonomia, siguin
quines siguin les seves capacitats.
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OBJECTIUS
•
•
•

Donar a conèixer la filosofia del Baix Cost.
Entendre el funcionament de la Cadira Exploradora Intel·ligent i les seves
possibilitats.
Que cada participant del taller es construeixi la seva Cadira Exploradora.

METODOLOGIA
El curs és eminentment pràctic, en que després d’una breu explicació de les
característiques i del funcionament de la Cadira Exploradora, passarem a
que cada participant construeixi la seva pròpia cadira, sota l’assessorament i
guia del personal docent.
Cada assistent sortirà del taller amb la seva cadira muntada i funcionant.
A QUI VA DIRIGIT
Entitats, famílies i professionals de persones amb diversitat funcional. No cal
ser un “manetes”, ni tenir coneixements d’electrònica, mecànica, robòtica, ni
res per l’estil.
DOCENTS
Fran Segovia (pare de la Clàudia - Família Nexe Fundació)
Jordi Ventura (fisioterapeuta de Nexe Fundació)
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Amb el suport de:
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FORMACIÓ A MIDA
Nexe Fundació ofereix la possibilitat de dur a terme aquesta o altres formacions
a centres, entitats i institucions.
Les nostres àrees formatives són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermeria
Fisioteràpia
Alimentació
Comunicació
Estimulació Basal
Aula Multisensorial
Joguines adaptades
Atenció Global en la Pluridiscapacitat

Podeu consultar els continguts al nostre web:
http://www.nexefundacio.org/serveis-per-a-professionals/formacio/

En cas d’estar interessats i per a una major concreció, contactar amb:
Sergi Nogués
Coordinador Àrea de Formació i Investigació
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centre de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

*Recordeu que la vostra participació en activitats formatives pot ser bonificada
per la Fundació Tripartita a través de l’empresa gestora de la vostra entitat.

