
Tecnologia per la 

Dependència ... O per 

la INCLUSIÓ

Jordi Cerezuela



Hola!

Soc en Jordi Cerezuela
Director General de la Fundació Ave Maria
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 4,526,124 €

102 treballadors/es

70 usuaris residents

800 persones vinculades
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Una BONA oportunitat de negoci

POBLACIÓ ESPANYOLA 

AMB DISCAPACITAT:

9%

3.500.000

 de persones.

MAJORS DE 65 ANYS

1 DE CADA 3
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1.

Ja tenim tecnologia!

Teleassistència, pròtesis auditives, cadires de rodes...

AJUDES TÈCNIQUES
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Què fem a l’ Ave Maria
Dissenyem i desenvolupem recursos pels 

nostres usuaris
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tecnologia que ajuda

✘ Dispositius d’ús personal

✘ Dispositius d’ús general

✘ Dispositius associats a l’entorn
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Destinats a ...
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✘ Orientació i mobilitat

✘ Manipulació

✘ Percepció

✘ Comunicació, relació i cognició

✘ Cura personal i lleure

✘ Adaptació a l’entorn domèstic, laboral i urbà



Tecnologia inclusiva

Cadires que no 
bolquin
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Tecnologia inclusiva

Sofàs adaptatsGestió usuaris S3i

Gestiona a temps real 
TOTA la informació al 
voltant dels usuaris, 
incorpora alarmes i avisos 
a professionals, famílies i 
d’altres 
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Tecnologia inclusiva

El sistema Laundry ID garantiza la 
trazabilidad de la ropa y su 
clasificación sin error,
así como la homogeneización del 
etiquetado y su perdurabilidad.

ESCAPE ID
Garantiza la seguridad y la calidad 
asistencial en la residencia gracias a una 
innovadora gestión RFID para el control de 
errantes. 
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ROBÒTICA

✘ estimulació i avaluació cognitiva, especialment 
desenvolupada pel treball amb persones amb 
discapacitat intel·lectual:

✘ Compta amb 40 activitats altament personalitzables

✘ Mesura l’evolució de l’usuari al llarg del temps en onze 
àrees cognitives

✘ Emet valuosos informes per a professionals i famílies

✘ La taula suposa un entorn de treball adaptat que 
facilita la realització de les activitats mitjançant les 
quals els usuaris gaudeixen del lleure alhora que 
potencien les seves habilitats cognitives. Inclou una 
àmplia biblioteca d’imatges i sons, així com diversos 
reforços visuals i auditius.
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ROBÒTICA

TEMI, PEPPER, ...
Robots per augmentar la 
qualitat de vida d’individus 
amb discapacitat intel·lectual. 
Utilitzar-los per proporcionar 
una rehabilitació cognitiva 
efectiva
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Allunya't 

dels que et 

compadeixen! 

Apropa't a 

qui t'estimuli
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“
“L'única discapacitat a la 

vida és una mala actitud”
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GRÀCIES

Scott Hamilton

Jordi Cerezuela
www.avemariafundacio.org
         jcerezuela@avemariafundacio.org


