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Formació Online en Accessibilitat i Diversitat
Presentació
La formació online en Accessibilitat i Diversitat s’adreça als equipaments que
formeu part d’Apropa Cultura i té per objectiu donar a conèixer les característiques
i eines bàsiques d’accessibilitat per als diferents col·lectius en situació de
vulnerabilitat o de l’àmbit de la discapacitat que podeu rebre als vostres centres.
També s’hi ofereixen consells per millorar l’atenció a aquestes persones.
La formació s’estructura en diversos mòduls i consta de vídeos curts de fàcil
comprensió, que introdueixen els col·lectius i ofereixen consells per millorar-ne
l’atenció. A més, hi trobareu informació complementària per ampliar coneixements.
La durada dels continguts obligatoris és de 2 hores i, si es volen visualitzar els
continguts addicionals, de 5 hores. Al final de la formació us facilitarem un certificat
d’acompliment.

Què és Apropa Cultura?
Apropa Cultura és una xarxa de teatres, auditoris, festivals, museus i espais
singulars que s'uneixen per a fer la cultura accessible per a totes les persones en
situació de vulnerabilitat.
A més, Apropa Cultura organitza formacions adreçades a professionals
d’equipaments culturals amb l’objectiu de millorar el servei a les entitats socials. Si
feu aquest curs, el vostre equipament forma part d'Apropa Cultura.

Objectius de la formació




Conèixer conceptes bàsics: Diversitat, Inclusió i Accessibilitat.
Aproximar-nos a diversos col·lectius en situació de vulnerabilitat, conèixer
les seves característiques i eines d’accessibilitat.
Aportar als i les professionals eines i recursos per donar el millor servei
possible als col·lectius.
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Continguts de la formació
La formació s’estructura en els següents mòduls.


Introducció



Accessibilitat i diversitat



Discapacitat física



Discapacitat visual



Discapacitat auditiva



Discapacitat intel·lectual



Salut mental



Exclusió social i dret a la ciutadania



Gent gran

Trobareu un breu test al final de cada mòdul per avaluar els coneixements adquirits.

A qui s’adreça
A totes i tots els i les professionals dels equipaments culturals, especialment al
personal d’atenció al públic.
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Crèdits
Assessorament e-learning
Col·laboradores

I altres professionals del sector com Antonio Centeno, Tere Pérez o Marta Ausona.

Accedir a la formació
Podeu sol·licitar accés a la formació enviant un correu a
coordinacio@apropacultura.cat

