Bona pràctica:

Elaboració d’ Informes d’Avaluació d’Entorns
en Lectura Fàcil
Objectius:

Implicar els avaluadors en tot el procés i donar a
conèixer la Lectura Fàcil

Presentació candidatura
Premi Bones Pràctiques Lectura Fàcil 2021
ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL
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1.Presentació de l’entitat
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una entitat sense ànim
de lucre, dedicada a la normalització i benestar dels ciutadans i ciutadanes amb
alguna discapacitat. Es va constituir al 1978 i està declarada d’Utilitat Pública des
de 1986.
COORDINADORA està integrada por 34 associacions, d’àmbit comunitari o amb
seu a les diferents illes, que representen a persones amb discapacitat física,
intel·lectual, orgànica o a amb diagnòstics de salut mental.
La federació d’associacions facilita la participació i les condicions favorables per a
exercir la pressió necessària davant les institucions i la societat. També ens permet
intercanviar experiències, tenir visions més globals i enfortir les associacions més
petites.

COORDINADORA gestiona una xarxa important de serveis per a persones amb
discapacitat i està reconeguda com a Agència de Col·locació amb el número
0400000012.

COORDINADORA és membre actiu de COCEMFE (Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica) i membre fundador del CERMI
Illes Balears i del Tercer Sector Social Illes Balears. També està integrada en
l’associació empresarial foQua. A més representa a la ciutadania amb alguna
discapacitat en els principals òrgans consultius de les administracions
autonòmiques.
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2. Presentació Oficina d’Accessibilitat Cognitiva
L’Oficina d’Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora es va posar en marxa al
2020 després de dos anys d’un procés formatiu important a l’entitat.
L’oficina està formada per 10 persones amb discapacitat intel·lectual, usuàries
de diferents serveis de l’entitat, i dos professionals de suport.

OBJECTIUS


Donar a conèixer i reivindicar l’accessibilitat cognitiva i la Lectura Fàcil.



Empoderar a les persones amb discapacitat intel·lectual com a
professionals fonamentals en l’avaluació d’entorns.

ACTUACIONS

1.Formació de Validadors en Lectura Fàcil i Avaluadors d’Entorns
De forma continuada anem formant, en accessibilitat cognitiva, a persones
usuàries dels nostres serveis que es mostren interessades.

2. Adaptació documents a lectura fàcil
De forma progressiva anem adaptant i validant documents i registres propis de
l’entitat i de les associacions federades.
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Actualment s’estan elaborant els textos d’una nova pàgina web de Coordinadora
que inclourà un apartat en lectura fàcil.

3. Promoció de la Literatura en lectura fàcil
A Coordinadora disposem d’una petita biblioteca de llibres editats en lectura fàcil.
Des de principis de 2021 realitzem accions de promoció; així hem posat en marxa
un espai de lectura setmanal al Servei Ocupacional de Coordinadora i un Club
de Lectura entre el grup de validadors de l’oficina.
Estam treballant amb l’Ajuntament d’Inca per organitzar una jornada formativa
dirigida a les llibreries, escoles i instituts del municipi per donar a conèixer la
Lectura Fàcil.

4. Avaluació d’Entorns
Realitzem avaluacions d’entorns d’espais públics o d’ús públic. Fins al moment
hem realitzat 6 informes i a més els hem redactat en Lectura Fàcil.

5. Difusió de l’Accessibilitat Cognitiva


Difusió en xarxes socials de totes les actuacions que fem.



Intervencions en mitjans de comunicació.



Participació en jornades



Inclusió de l’accessibilitat cognitiva en l’ordre del dia de totes les reunions
amb representants de les administracions públiques
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3. Resum explicatiu de la bona pràctica:
Elaboració Informes d’Avaluació d’Entorns en Lectura Fàcil

Des de l’Oficina d’Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora realitzem els
Informes d’Avaluació d’Entorns en Lectura Fàcil per tal de garantir dos objectius
fonamentals:


Implicar els avaluadors i les avaluadores en tot el procés



Donar a conèixer la Lectura Fàcil

IMPLICAR ELS AVALUADORS EN TOT EL PROCÉS
El procés d’avaluació d’un espai o entorn està format per 5 punts on és
imprescindible l’ús de la redacció en lectura fàcil per tal què els avaluadors
puguin ser protagonistes actius:

1.Realitzar reunions prèvies de preparació per:
-Cercar informació de l’espai que volem avaluar
- Avaluar la pàgina web
- Crear un registre amb els punts que s’han d’avaluar.
2. Visitar l’espai per:
- Comprovar in situ les dificultats i també els punts positius
- Contestar el registre que s’ha preparat
- Fer moltes fotografies.

3.Realitzar reunions de valoració per:
- Compartir tota la informació.
- Revisar les fotografies.
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- Discutir punts positius i punts a millorar.
- Decidir els punts més importants que han de sortir a l’informe.

4. Fer reunions per validar el document:
- Revisar tot l’informe redactat pels tècnics de suport.
- Assegurar-nos que tothom entén el que s’ha escrit.
- Assegurar-nos que tothom entén les fotos posades i com s’han posat.
- Proposar canvis.

5.Presentar l’Informe davant el seu responsable:
Una vegada tenim l’informe fet sol·licitem reunió amb el o la responsable de
l’espai. En aquesta reunió els avaluadors presenten i expliquen l’Informe.

2. Donar a conèixer la Lectura Fàcil
Presentar els informes en lectura fàcil ens permet mostrar als responsables
d’espais d’ús públic, d’una forma clara i molt pràctica, els problemes
d’accessibilitat cognitiva que hem trobat i com es poden solucionar. Però també
ens permet mostrar, d’una forma molt efectiva, què és la lectura fàcil i quina
utilitat pot tenir la seva aplicació.
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4. IMPACTE DEL PROJECTE
Certament esperem que l’impacte positiu del projecte es tradueixi en encàrrecs
de les administracions, les empreses i les entitats a l’Oficina d’Accessibilitat
Cognitiva. De moment encara estam en fase de donar-nos a conèixer però la
valoració és molt positiva.

En totes les reunions que hem realitzat fins al moment la rebuda ha estat molt
satisfactòria i ens han confirmat la sorpresa i l’interès per l’aplicació de la lectura
fàcil.

El que sí ja podem constatar és l’empoderament i la satisfacció dels avaluadors
i avaluadores en tot aquest procés ja què la lectura fàcil els hi permet ser els
principals protagonistes.
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Informes realitzats entre novembre 2020 i octubre 2021:
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Material gràfic de reunions mantingudes per presentar els informes en lectura
fàcil:

Reunió amb la Sra. Angélica Pastor Montero, Regidora d’Infraestructures i Accessibilitat
de l’Ajuntament de Palma. Presentació de l’informe del Parc de Sa Riera .

Recepció de la Sra. Alice Weber; Regidora d’Educació, Cultura i Normalització
Lingüística de l’Ajuntament d’Inca. Avaluació del Claustre de Sant Domingo.
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Reunió amb el Sr. Jaume Mateu Lladó, Director General de Mobilitat i Transport
Terrestre del Govern de les Illes Balears i amb el Sr. Maarten Johannes Van Bemmelen,
Director Gerent del Consorci de Transports de Mallorca. Presentació de l’informe de
l’Estació Intermodal.
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5. DADES DE CONTACTE
Catalina Amer Ballester, Responsable de l’Oficina d’Accessibilitat Cognitiva
Tel. 654 746 633
Correu electrònic: camer@coordinadora.es

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
G 07084445
Carrer de Sor Clara Andreu 15 baixos. 07010 Palma (Mallorca)
Tel. 971 498 777
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