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Resum del projecte
VLC/CAMPUS | INFO-ACCESIBLE
Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb el entorn
territorial.
Programa d’Accessibilitat Universal
Comunitat universitària
Enfortiment 2011
Investigadors responsables: Javier Sevilla/Vicente Traver
1/01/2011
31/12/2014
Terminat
Subvenció pública (Subprograma d’Enfortiment 2011) 8.000,00€
Subvenció privada (Fundación VODAFONE) 8.000,00€
Suport tècnic: Recursos propis de la UV i de la UPV
www.vlc-campus.com/infoaccesible
1.
Disseny del qüestionari
L'estudi ha inclòs el disseny d'un qüestionari que permet aprofundir en el grau de coneixement que els membres
de la comunitat universitària tenen sobre la discapacitat intel•lectual. Les tasques desenvolupades han estat:

Selecció del públic objectiu

Disseny del qüestionari

Validació del qüestionari

Programació del qüestionari en web

Enviament del qüestionari

Procesado de los resultados del estudio
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Processat dels resultats de l'estudi
Una vegada realitzat l'estudi del paquet de treball anterior es processen els resultats, tant els quantitatius com els
qualitatius, amb la idea de la seua posterior difusió i que servisca com base per al desenvolupament del material
multimèdia que es realitzarà posteriorment. Les tasques desenvolupades han estat:

Processat de les dades obtingudes

Elaboració de conclusions

Creació de l'informe de resultats

Elaboració de la llista de temes a tractar en el material multimèdia
3.
Creació de contenguts destinats a facilitar informació adicional a persones amb discapacitat
sensorial
1/ Disseny del contengut per al material multimèdia
Amb la llista de temes a tractar obtinguda del paquet de treball anterior es dissenya el contingut per al material
multimèdia. Per a això es van escollir a les persones que van participar en els vídeos i, en segon lloc, se'ls va
proporcionar una guia del que van haver de desenvolupar. Una vegada açò va estar clar cadascun dels
participants en el vídeo va escollir el material que va utilitzar (podran ser fotografies, vídeos, diapositives o
qualsevol aplicació de PC). Les tasques desenvolupades han estat:

Selecció de les persones que participen en els vídeos

Elaboració del guió per a cadascun dels vídeos Desenvolupar un resum de cada vídeo

Extraure les paraules clau de cada vídeo

Elaboració del material de suport per al vídeo: fotografies, vídeos, diapositives, etc
2/ Enregistrament del material multimèdia
Les persones seleccionades en el paquet de treball anterior, utilitzant el sistema polimedia, van gravar
cadascuna de les sessions. Per a això van haver de realitzar l'exposició oral del material preparat. Es plantegen
vídeos d'un màxim de 4 minuts. Les tasques desenvolupades han estat: reservar sessions d'enregistrament i
realitzar enregistraments
4.
Espai web dedicat a persones amb discapacidad sensorial
1/ Disseny del lloc web
Es va dissenyar un lloc web tipus reposador-repositori que puga contenir el material multimèdia desenvolupat
durant el projecte juntament amb els resultats de l'enquesta i un enllaç a una breu guia de bones pràctiques. El
lloc web té també que ser accessible des d'un terminal mòbil. Les tasques desenvolupades han estat:

Disseny conceptual del lloc i validació del disseny

Implementació i programació del lloc i explotació en un servidor
2/ Divulgació del projecte
Els progressos i continguts del projecte VLC/CAMPUS INFO-ACCESIBLE han estat exposat durant 2013 en
diverses jornades i congressos nacionals en els quals ha tingut una participació rellevant en la seua organització
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Objectius

Resum del projecte
la Fundació VODAFONE:

I Jornadas Accesibilidad y Universidad.26/02/2013. Universitat de València. Títol: Accesibilidad a los
servicios de la universidad para personas con Síndrome de Asperger. Ponent: Javier Sevilla.

IX Jornadas Fundación Vodafone - UAH Convergencia Ciencia y Tecnología: Salud, Accesibilidad y
Autonomía Personal. 5/03/2013. Universidad de Alcala de Henares. Títol: INFOACCESIBLE:
Accesibilidad a la Universidad para las personas con Síndrome de Asperger. Ponente: Javier Sevilla.

II Jornadas Accesibilidad y Universidad. 11/12/2013. Universitat de València.. Títol: Mesa Redonda:
“Universidad y TIC ”. Ponent: Javier Sevilla
Els resultats finals del projecte sols es van poder exposar en l'última jornada, atès que ja estava suficientment
avançat.
Com principal eina de difusió es proposa la realització d'una jornada final de presentació de resultats a la qual es
convide als principals grups d'interès d'aquesta temàtica. Aquesta jornada contarà amb presència institucional
per part de les dues universitats i se li donarà difusió en mitjans a través dels serveis de comunicació de
cadascuna de les universitats. La jornada es gravarà en vídeo i després s'inclourà tant en la pàgina web del
projecte com en la principal de VLC/CAMPUS. Les tasques previstes són:

Selecció de ponents

Selecció del lloc de realització

Reserva d’espais

Difusió de la jornada
Objectiu general
L'objectiu del projecte VLC/CAMPUS INFO-ACCESIBLE és millorar l'accessibilitat de la informació de les
persones amb algun tipus de discapacitat intel•lectual, especialment les quals tenen síndrome d’Asperger, encara
que l'objectiu final a llarg termini és disposar d'una plataforma genèrica que poguera ser usada per qualsevol
persona amb discapacitat intel•lectual en qualsevol situació que poguera donar-se dins de les universitats de
l'entorn VLC/CAMPUS.
Objectius específics

Sensibilitzar a l'entorn de les persones amb discapacitat intel·lectual i que cursen els seus estudis en
alguna de les universitats de l'entorn VLC/CAMPUS

Proporcionar una informació adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Aprofundir en el grau de coneixement que té la comunitat universitària de la discapacitat intel·lectual.
Donats els recursos disponibles per a l'execució material d'aquesta actuació i que es considera important que la
iniciativa tinga continuïtat al marge del finançament extern obtinguda fins a la data, s'ha plantejat un projecte
optimitzat quant a recursos, tractant de maximitzar l'impacte tant entre el personal afectat com entre les persones
que conviuen amb ells durant la seua activitat universitària. Així, s'han identificat 5 potencials resultats

Resultats
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Il·lustració 1. Pantalla d'exemple de l'eina polimèdia
Com es desprèn de la il·lustració anterior, el material elaborat s'ha adaptat a la imatge de VLC/CAMPUS i tingut en
compte la imatge corporativa de les entitats promotores d'aquesta actuació, incorporant a més els elements que
defineixen la imatge gràfica del projecte i els continguts i consells que s'imparteixen sorgeixen dels resultats
obtinguts en l'estudi previ ja realitzat i l'enquesta que s'ha realitzat al personal universitari..
3/ Lloc web
El projecte ha desenvolupat un lloc web tipus repositori que recopila el material multimèdia desenvolupat durant el
Resultats

projecte. El material estarà classificat per un conjunt d'etiquetes que permetrà que l'usuari localitze aquell que és
més rellevant per a ell/ella. A més s'ha inclòs una descripció de cadascun dels vídeos, l'accés als resultats de
l'estudi sobre discapacitat intel·lectual i una guia de bones pràctiques elaborada sobre la base del material recopilat
durant el projecte. El lloc web, a més de complir amb les especificacions d'accessibilitat, està adaptat per a
navegació mòbil.

Il·lustració 3. Pantalla d’example de la web VLC/CAMPUS INFO-ACCESIBLE
El domini del lloc web del projecte és: www.vlc-campus.com/infoaccesible.
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