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Persones amb diversitat funcional i usuàries de serveis
sociosanitaris aprenen a utilitzar Zoom i WhatsApp

Dijous 5 de novembre de 2020

A través d’unes formacions de capacitació digital, impulsades per la Regidoria
de Diversitat Funcional, diversos col·lectius aprenen a utilitzar aquestes
plataformes per tal de poder continuar amb l’activitat a distància en cas de
confinament domiciliari

La Regidoria de Diversitat Funcional va dur a terme el mes passat diverses píndoles
formatives de capacitació digital per a persones amb diversitat funcional o que
participen de diversos serveis sociosanitaris.

En total s’han dut a terme vuit sessions adreçades a persones usuàries del TEB
Castellar, Suport Castellar, del projecte Arc de Sant Martí i del catàleg de
prescripció social.

Sota el lema “Fem costat”, les sessions es van dur a terme per part d’una formadora
de la Factoria Social, organització cívica amb seu a Sabadell. Segons explica la
regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, l’objectiu és que “cap persona
amb diversitat funcional o usuària dels programes sociosanitaris quedi exclosa
o desconnectada de les activitats en cas de confinament i puguin continuar amb
les activitats habituals encara que no es puguin fer de manera presencial i
s’hagin de fer telemàticament”.

En aquest sentit, les formacions van girar al voltant de l’aprenentatge d’ús de la
plataforma Zoom (amb aspectes com acceptar una reunió, entrar-ne i sortir-ne,
activar o desactivar la càmera i l’àudio...) en diferents dispositius (PC, telèfon
mòbil, tauleta...) o de WhatsApp.

“Tot i que la primavera passada alguns d’aquests serveis ja van utilitzar aquest
tipus de plataformes, alguns usuaris n’havien quedat exclosos per escletxa
digital, i hem de procurar que això no passi”, explica Margalef.

Podeu consultar un manual pràctic d’ús amb indicacions necessàries per comunicar-
vos virtualment a través de la plataforma Zoom i WhatsApp en els enllaços que
trobareu al costat dret d'aquesta pàgina. 

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/


Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40


