“…has d’aprendre a defensar-te a la selva, chico”
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Què és baluh?
baluh és una aplicació amb l’objectiu de proporcionar una
solució de comunicació a les persones que tenen dificultat
de parla i d’expessió oral (comunicació).
baluh és una aplicació realitzada per a plataformes tàctils d’
Apple (l’IPhone ,l’ IPod Touch i l’Ipad).Ofereix el so natural,
les veus de text a veu, inicialment en 3 idiomes.

A qui va destinat baluh?
La finalitat de baluh és molt clara, és una aplicació
elaborada per ésser molt funcional, sense cap malabarisme.
L’objectiu de baluh és permetre a l’usuari establir una
comunicació amb el seu entorn , ràpida i fluïda.
baluh va destinat a nens/es i adults amb TEA(Trastorn de
l’Espectre Autista), Síndrome de Rett, Síndrome d’ Asperger,
l’X fràgil ,….amb necessitats específiques del llenguatge.
A més pot ser de gran utilitat per usuaris amb paràl.lisi
cerebral, sindrome de Down, discapacitats de
desenvolupament, apraxia, accident cerebrovascular o una
lesió cerebral traumàtica.

Com funciona baluh?
baluh és una aplicació desenvolupada per a dispositius tàctils
d’ Apple com l’Ipad,l’ Ipad2,l’ Ipod Touch i l’ Iphone. La
principal idea de baluh és que el/la nen/a i l’adult, amb
transtorn de comunicació, sigui capaç de comunicar-se amb
una altra persona.
baluh pretén, sempre que sigui possible, substituir i/o
complementar el llibre de comunicació que s’utiliza com a
recurs alternatiu de comunicació.
baluh disposa d’una selecció d’uns 400 pictios amb les seves
corresponents locucions, seleccionats per les logopedes i les
educadores del Col.legi d’Educació Especial Paideia. A partir
d’aquesta base el tutor/logopeda/educador ha d’escollir els
pictios per tal de crear “l’espai” de l ‘usuari.

Com funciona baluh?
baluh et permet seleccionar els pictios que necessiti
l‘usuari i alhora la base et permet descarregar-te’ls en el
moment què l’adquireixes. Al Web d’ Arasaac hi trobareu
disponibles tots els pictios què el/la nen/a i l’adult puguin
necessitar i la seva descarrega és gratuïta.
baluh també et permet crear els teus propis pictios, amb
fotografies reals i amb les seves locucions, realitzades per el
pare/mare o tutor.
baluh està avalat i supervisat per la FUNDACIÓ PAIDEIA

Com adquirir baluh?
baluh es pot adquirir a la plataforma iTunes on
heu de donar-vos d’ alta i descarregar l’
aplicació.
El preu de l’ aplicació és de 5€.
L’ aplicació té aquest preu per a intentar cubrir
les despeses del seu desenvolupament ; no té
cap finalitat altruista.

Baluh en números
Més de 1.100 descàrregues
Desde més de 50 països s’han descarregat
l’aplicació.
Primera aplicació de comunicació per tablet en
català.
Preparant una segona actualització amb 4
idiomes més, francès, alemany, italià i
portuguès.
Escollida com una de les millors aplicacions
educativa per “La Vanguardia”

On està baluh?
Apple Store
www.baluh.org
facebook.com/baluh
Twitter.com/baluh.org

