
Treballar per a crear entorns de navegació fàcils ha estat una 
fita que ha marcat d’una forma profunda tota la meva tasca i 
tot el meu temps. Les diferents investigacions han obert 
camins que faran possible nous programes, noves aplicacions i 
eines adaptades que permeteran l'acces a la comunicació a 
nens afectats amb diferents discapacitats físiques, 
neurológiques o sensorials. Com a resultat de lesinvestigacions 
en alta discapacitat estic aconseguint sistemes de navegació 
que faciliten el treball a diferents col·lectius, com ara el de la 
gent gran o el de les nens i nenes que presenten dificultats 
d'aprenentage. La inclusió d'aquests nens i nenes a les escoles 
ordinàries únicament serà posssible amb eines estràtegiques 
de comunicació i una bona formació dels mestres en relació a 

tot el que esta relacionat amb les noves tecnologies. Avui, sense aquestes experiècnies no serien 
possible dissenys tan acurats i pensats per aprofundir en la creació de propostes de treball 
innovadores i imaginatives. L'escolarització inclusiva necessita tot els nostre esforç i en aquest sentit 

cal seguir treballant amb nous sistemes tecnologics(1). 

Tipologia de programes: 

 

 Programes Adaptats: són programes creats específicament per a alumnes que presenten 

algun tipus de discapacitats. Mira.els.meus.cucs és un programa especialment pensat per a 

alumnes amb discapacitats 

 Programes amb Adaptacions: aplicacions que sense estar creades per a usuaris amb 

discapacitats incorporen eines. Per exemple el programa Cognigraf presenta una funció 

“SenseClic” que emula l’acció de fer clic. Aquesta eina és auxiliar, no el propòsit del 

programa. 

 Eines adaptives: són programari específicament creats per a fer suport a altres 

programes. Una lupa, un lector de pantalles. Són eines que ajuden a treballar davant 

l’ordinador d’una forma estricta. 

 Escriptoris virtuals: És un sistema de comandament automatitzat de l’ordinador. Podem 

planificar tasques, organitzar la informació, gestionar els diferents programes. Un exemple és 

el navegador "Navegamatic". 

 Funcions estratègiques. A més d’aquest tipus d’aplicacions, els programes estan pensats per 

a facilitar el treball a alumnes amb discapacitats cognitives i sensorials. Així, les últimes 

aplicacions incorporen a partir de sistemes de navegació adaptativa unes interfícies gràfiques 

a base de representacions icòniques i sistemes de reforç per focalitzar l’atenció i seqüenciar 

les accions a partir de l’estímul de la música. Tota la serie de programes treballats 

específicament en el treball de recerca. 

Aportacions tecnològiques 



Algoritmes matemàtics 

Transformació que fan possible 
desordenacions inteligents de les bases de 
dades per a crear programaris amb sistemes 
predictius en diferents programes 
d’accessibilitat motòrica. Es el cas del sistema 
predictiu intel·ligent del Preditext. L'ordre 
que apareixen les paraules és un factor vital 
per a facilitar el treball escriptor a la persona 
discapacitada. La rapidesa i bones percepcions 
en la navegació i control dels programes són 
vitals per engrescar als nens i a les nenes amb 
dificultats d'aprenentatge a escriure. 
Preditext incorpora un sistema d'entrada 
flotant. Presenta el llistat sota la base de la 
paraula iniciada. El sistema flotant aporta un 
sistema d'entrada per "seqüència d'espera". 
Aquesta tecnologia és la primera vegada quie 

s'implanta en un sistema de tipus predictiu. 

Navegació integrada. 

Permet realitzats les funcions de manteniment de carpetes d’una forma ordenada i fàcil. Aquest és un 
aspecte esencial pe facilitar el treball amb l'ordinador a docents que presenten dificultats amb el 
treball amb l'ordinador com a eina de treball amb els seus alumnes. "Mira.els.meus.cucs" és un 

exemple de programes amb aquetes característiques. Crear dissenys que faciliten la navegació 

per sistemes iconics. 

Sistemes "portables". 

Integrar tot els elements de la programació i biblioteques en una única aplicació sense dependències. 
Aquest sistema permet executar el programari sense necessitat de cap insta·lació, quatio important 
tot pensant en les màquines dels centres amb sistemes de proteccció que impideixen cap tipus 

d’instalacció (inclus descongelant els ordinadors) 

Aplicacions automatizades i interconectades. 

Això permet interacccionar aplicacions i per tanrt augmentar les possibilitats creatives i didàctiques. 

Interconexions entre bases de dades, d'un programa a un altre a partir de capture. Sistemes de 

captació de videos. Captures automatitzades d'imatges. 

Sistemes autofocus. 

Incorporar sistemes autofocus per crear teclats vituals integrat en el sistema. Això permet introduir 

dades des una aplicació resident als diferents programes. Aquesta tecnologia és vital per a crear 

programaris que focalitzen el treball amb la pantalla. Aquest aspecte és important en el moment de 

crear programari específic per a la pissarra digital interactiva. 

"Lector teclat". 

Tecnologia utilitzada pel virus que capten l'entrada de dades pel teclat, independenment del 

programari a treballar. Aquesta propietat és fonamental per a crear sistemes globals de captació de 

text per a crear programari predictiu en qualsevol aplicació. Tècnica treballada en el programa 

"Preditext-global'Key". 



"Entrades amb perifèrics alternatius". 

A més del teclat i el ratolí, podem treballar amb diferents perifèrics per crear sistemes alternatius 

pensats per a facilitar l'entrada de dades a usuaris amb dificultats motrius. Estic incorporant 

commutadors, polsadors, Joystick, a partir de l'enregsitrament de só, camera WEB-cam. 

Perifèrics flotans en capes separades. 

  

 Crear eines flotants transparents per facilitar eltreball de dibuix. 

 Incoporar música al moviment del ratolí. 

 Integrar enciclopedies als textos automàticament. 

 Capturar entrades des de la 

  
 En aquest programa he treballat els aspectes d’accessibilitat d’una forma acurada, dons els 

perfil dels usuaris del programa demanen interfícies amb sistemes que afavoreixen la 
comunicació, ja sigui per dificultats motrius i/o cognitives. 

  

  
  Informàtica Extrema. Ens referim amb aquest terme als aspectes tecnològics més complexes 

treballats per facilitar el treball en Educació Especial. 

  Una sistema “KeyLogger” que capta qualsevol caràcter entrat en el teclat sense saber on és 

l’aplicació amb el Focus actiu. 

 Preditext: [En línia: ] 
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