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Programa en Català: Braille i tecnologia al segle XXI 

Introducció 

El propòsit d'aquest esdeveniment, és donar a conèixer les diferents tendències en l'ús del 

sistema Braille per a persones amb discapacitat visual en els últims temps, quan la tecnologia 

cada vegada forma més part de la vida de tots. 

El sistema Braille ha estat usat com a únic mètode de lectoescriptura per persones amb 

discapacitat visual de tot el món des de la seva creació a finals del segle XIX. No obstant això, 

la tecnologia ha fet possible l'accés a la informació per altres mitjans (lectors de pantalla en 

ordinadors i dispositius mòbils); i ha sorgit un gran debat sobre la necessitat de continuar 

donant prioritat al sistema Braille en els sistemes d'ensenyament i rehabilitació per a les 

persones cegues. 

Programa: 

10:00: Benvinguda i introducció per part de Sirius i DRJ Consulting. 

10:15: Visió i ús del Braille al segle XXI, presentació d'una enquesta relacionada amb l'ús i 

tendències del Braille per a persones amb discapacitat visual. On som i cap on anem?  

Daniela Rubio, DRJ Consulting 

http://drjconsulting.es/ 

10:30: Sensibilització sobre el Braille i el seu efecte en la societat civil. Associació catalana per 

a la integració del cec.  

http://www.webacic.cat/es/ 

10:45: Cas Zekogram, Braille i tecnologia, barreja perfecta per afegir disseny i funcionalitat en 

Packaging de productes de consum.  

http://www.zekogram.com/ 

11:00: Braibook, innovació per a la lectura en Braille a l'abast dels teus dits. 

https://braibook.com/  

11:15: Dattiloritmica Braille, Mètode d’ensenyament del sistema Braille i ús aplicat per 

l’educació i l’aprenentatge de l’aritmètica. 

https://www.facebook.com/dattiloritmica2 

11:15: Dot Watch, el primer rellotge intel·ligent dissenyat amb el sistema Braille. 

https://dotwatch.es/ 

11:45: Preguntes i respostes. 

12:00: Debat i exposició dels productes. 

http://drjconsulting.es/
http://www.webacic.cat/es/
https://dotwatch.es/


 

 2 

 

Data i lloc: 

Dijous 7 de juny de 10h a 13h, al Centre d'Autonomia Personal Sírius. 

Passeig del Taulat 266-270, Barcelona, 1a planta 

 

Inscripcions i informació: 

Correu electrònic: sirius.tsf@gencat.cat 

Telèfon: 93 4838418 

 

Amb la participació de: 

DRJ Consulting 

Associació catalana per a la integració del cec. 

Zekogram 

Braibook 

 

             

 

Organitzat per: 

Centre d'Autonomia Personal Sírius 

Departament de Treball, Afers Social i Famílies. 

Àrea d'Accessibilitat i Supressió de Barreres 

 

   


