Guia ràpida de mesures d’accessibilitat
Pautes per fer accessibles els actes
1. Localitzar un espai físicament accessible per a realitzar l’acte







Accés accessible des del carrer o amb itinerari accessible alternatiu ben senyalitzat
Rampes per salvar desnivells interiors
Portes accessibles o automàtiques i ascensor accessible
Reserva de llocs accessibles per a persones amb discapacitat
Serveis higiènics adaptats
Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics a Terrassa a: https://goo.gl/R6Cgwt

2. Incorporar sistemes de comunicació accessibles per a persones amb discapacitat auditiva





Per a persones sordes signants, cal incloure la interpretació en llengua de signes catalana
Per a persones sordes oralistes, cal incloure la subtitulació en directe
Per a persones amb audiòfon i implant coclear, cal incloure el bucle magnètic individual
Les projeccions audiovisuals cal que estiguin subtitulades i amb interpretació en llengua de signes
incrustada

3. Preveure elements de comunicació accessibles per a persones cegues



Si predomina la informació visual, cal valorar la implantació d’audiodescripció en directe
Si es reparteixen materials impresos, cal valorar la seva adaptació al Braille

4. Adoptar sistemes de comunicació accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual




Durant els parlaments, cal fer ús d’un llenguatge directe i senzill amb explicacions entenedores
Si es reparteixen materials impresos, cal valorar l’adaptació a lectura fàcil i/o pictogrames
Pautes per elaborar documents en lectura fàcil a: https://goo.gl/kHVBR3

5. Atendre l’acompanyament a les persones amb necessitats especials



Si es té constància de l’assistència de persones amb necessitats especials, cal avisar els
responsables de l’acte per tal d’oferir un tracte adequat.
Consells sobre tracte adequat amb persones amb discapacitat a: https://goo.gl/dhkJGf

6. Valoració de les mesures d’accessibilitat adoptades un cop finalitzat l’acte
 Reunions de valoració per part dels responsables de l’entitat
 Valoració de l’opinió de les persones usuàries
 Planificació de les accions d’accessibilitat de cara als propers actes

Pautes per difondre correctament la informació d’accessibilitat
1. Cal incloure la informació de les mesures d’accessibilitat a tots els materials de difusió de l’acte






Agenda Ciutadana, Agenda Cultural i les agendes pròpies de cada entitat
Difusió electrònica de publitrameses, blocs i xarxes socials
Pautes per elaborar correus electrònics accessibles:
https://goo.gl/tLMTMw
Pautes per elaborar contingut web accessible:
https://goo.gl/Pk4hEs
Difusió en paper: programes, díptics, fulletons, cartells, lones, etc

2. Si hi ha només una adaptació específica, cal incloure la icona específica de l’adaptació i el text descriptiu


Exemple:

L’acte compta amb bucle magnètic individual

3. Si hi ha més d’una d’adaptació en el mateix acte, es pot incloure la icona genèrica i el text de cadascuna


Exemple:

L’acte disposa d’intèrpret en llengua de signes catalana
L’acte disposa de servei de subtitulat en directe
L’acte compta amb bucle magnètic individual

4. En la pàgina següent trobareu un resum del banc d’icones i textos descriptius que podeu copiar i enganxar



Més informació sobre les icones a: https://www.terrassa.cat/banc-icones-accessibilitat
Més informació sobre com difondre correctament la informació d’accessibilitat a: https://goo.gl/rkPjQc

5. Per a més informació o assessorament podeu contactar amb:



Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat:
www.terrassa.cat/capacitats-diverses - oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat - T. 93 731 59 82
Oficina Tècnica de Promoció de l’Accessibilitat:
www.terrassa.cat/accessibilitat - oficina.accessibilitat@terrassa.cat - T. 93 739 70 00

Banc d’icones i textos descriptius (podeu copiar i enganxar en els vostres documents)
ACCESSIBILITAT AUDITIVA. Icones específiques

L’acte disposa d’intèrpret en llengua de signes catalana
L’acte disposa d’intèrpret en llengua de signes catalana sota demanda
L’acte disposa de servei de subtitulat
L’acte disposa de servei de subtitulat sota demanda
L’acte compta amb bucle magnètic
L’acte compta amb bucle magnètic sota demanda
ACCESSIBILITAT AUDITIVA. Icones genèriques (incloure només els textos que pertoquin)

L’acte disposa d’intèrpret en llengua de signes catalana
L’acte disposa de servei de subtitulat en directe
L’acte compta amb dispositius de so amplificat
L’acte compta amb bucle magnètic individual
L’acte disposa d’intèrpret en llengua de signes catalana sota demanda
L’acte disposa de servei de subtitulat en directe sota demanda
L’acte compta amb dispositius de so amplificat sota demanda
L’acte compta amb bucle magnètic individual sota demanda
ACCESSIBILITAT VISUAL. Icones específiques

L’acte compta amb servei d’audiodescripció
L’acte compta amb servei d’audiodescripció sota demanda
Acte amb material imprès disponible en Braille
Acte amb elements tàctils
Acte amb material imprès en macrocaràcters
ACCESSIBILITAT VISUAL. Icones genèriques (incloure només els textos que pertoquin)

L’acte disposa de servei d’audiodescripció
L’acte disposa de materials en Braille
L’acte disposa de servei d’acompanyament per a persones cegues
L’acte disposa de servei d’audiodescripció sota demanda
L’acte disposa de servei d’acompanyament per a persones cegues sota demanda
ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Icona específica

Programa de l’acte adaptat a lectura fàcil
ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Icones genèriques (incloure només els textos que pertoquin)

Programa de l’acte adaptat a lectura fàcil
Els materials de l’acte estan adaptats cognitivament amb pictogrames
Programa de l’acte adaptat a lectura fàcil sota demanda
Els materials de l’acte seran adaptats cognitivament amb pictogrames sota demanda
ACCESSIBILITAT FÍSICA. Icona genèrica

Espai físicament accessible

