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1.- INTRODUCCIÓ
L’Escola Àuria és un centre educatiu concertat amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya que depèn jurídicament de l’entitat APINAS.
Té en funcionament i concertades dues modalitat educatives :
-

8 aules d’Educació Especial
2 aules de TVA (transició a la vida adulta ).

El concert inclou en l’àmbit d’Educació especial :
-

8 unitats
11 Tutors Mestres d’Educació Especial
1.5 Titulat de Grau Superior ( Pedagog i Psicòleg)
2 Fisioterapeutes
1 Logopeda
6 educadors

El concert de TVA ( Transició a la vida adulta ):
-

2 Unitats
2 Tutors Mestres educació especial
1 Educador

El total d’unitats en aquest curs han estat de 10, amb 13 grups d’escolarització.
Els alumnes matriculats al curs 06-07 han estat 79, amb 3 altes durant el curs.

2.- ALUMNES ATESOS (CURS 06/07)
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3.- QUADRE DE PROFESSIONALS
Equip directiu:
Directora:
Sots directora:
Cap d’estudis:

Fina Gual
Teresa Tort
Rosa Maria Sogas

Secció de Transició a la Vida Adulta TVA:
Mestres:

Teresa Moncunill
Montserrat Tarrats
Lurdes Soteras
Rosa Esteve
Joan Rodriguez

Educadora:
Logopeda:
Fisioterapeuta:
Secció Escolar:
Mestres:

Educadors/es:

Logopeda:
Fisioterapeutes:
Psicòloga:
Pedagog:
Neuropediatre:
Treballadora Social:

7

Pilar Nogué
Gemma Segarra
Ramona Boladeras
Teresa Tort
Cristina Roset
Montse Palet / Gisela Ortiz
Carmelo Santafé
Rosa M. Sogas
Sílvia Sánchez
Gemma Fernández / S. Marquez
Fina Gual
Teresa Rabell / G. Murgades
Emma Farré / Joan Llorens
Mireia Segura / Montse Lara
Carme López/ Jordi Belmonte
Neus Ibañez/ Miriam Solà
Lurdes Soteras
Judith Vazquez
Rosa Esteve
Anna Brunet / Albert Dodero
Joan Rodriguez / Pau Ramia
Immaculada Martínez
Josep Palà
Pere Pérez
Anna Uroz

4.- OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE
Els objectius que l’equip de professionals ens hem proposat per aquest curs
2006-07 han estat els següents:
-

Optimitzar les coordinacions intercentres en casos d’escolarització
compartida.
Intervencions concretes amb l’alumnat compartit.
Aprofundir en el coneixement de trastorns mentals: neurosis i psicosis
Aprofundir en el tema de la comunicació i en la millora en l’àmbit
l’alimentació. - Acabar el projecte dels alumnes greument afectats.
Revisar el projecte dels alumnes amb trastorn del desenvolupament.
Aplicar la metodologia de treball amb els alumnes greument afectats i
amb els de trastorns del desenvolupament.
Potenciar la relació amb professionals i centres d’EE que siguin partícips
de la inclusió.
Establir un sistema de treball a través de comissions que possibiliti la
màxima participació dels professionals.
Donar a conèixer a la comunitat educativa l’escola d’educació especial
com un recurs educatiu més.
Potenciar les coordinacions CSMIJ/EAP/ESCOLA.
Afavorir el debat en els claustres.
Promoure xerrades per a les famílies, una oberta a la ciutat.
Dinamitzar el treball amb les famílies.
Realitzar seguiments individuals.
Vetllar pel bon funcionament de la dinàmica de l’escola.
Continuar amb l’avaluació interna de centre.
Continuar fent el recull de recursos TIC a l’escola d’educació especial.
Seqüència els objectius de menor a major grau de dificultat en
matemàtiques i llengua.
Crear un equip multidisciplinari per treballar i assessorar en temes
d’alimentació, tant a l’aula com a menjador
5.- HORARI
Horari lectiu:

Matí de 9:15 a 12:15
Tarda de 15:00 a 17:00

Complementari:

Dilluns de 17:00 a 18:00
Dimarts de 17:00 a 19:00
Dimecres i dijous de 12:15 a 13:15

6.- REUNIONS
Claustre ordinari :
Un al mes 1r. dimarts de cada mes de 17:00 a 19:00
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Els temes tractats han estat:
- Informació general
- Informació menjador-transport-esplai
- Informació de visites
- Informació de contactes externs
- Informació del contingut dels cursos que s’ha assistit
- Revisió i elaboració d’esmenes, documents, etc.
- Tractar qüestions organitzatives
- Avaluació i valoracions
Claustre general :
Últim dimarts de cada mes de 17:00 a 19:00
Els temes tractats han estat:
- Informació d’alumnes nous.
- Aprofundir en el tema de la epilèpsia i sobre grups de fàrmacs i les seves
característiques.
- Informacions d’acords presos en altres reunions, tant d’alumnes com
d’organització general.
- Debat pel protocol a seguir pels alumnes amb trastorns del
desenvolupament.
- Distribució de grups pel curs vinent.
Reunió equip directiu :
Directora, Sots- Directora i Cap d’estudis. Dilluns, dimarts i divendres de 12:15
a 13:15 i dimecres i dijous de 17:00 a 18:00
Els temes tractats han estat:
- Informació general.
- Planificació del curs.
- Preparació claustres
- Preparació Avaluació Interna
- Cercar solucions per demandes i necessitats que van sorgint al llarg del
curs.
Reunió equip tècnic:
Directora, Psicòloga, Pedagog i Treballadora Social. Tots els dimarts de 15:00
a 17:00
Els temes tractats han estat:
- Informació social
- Informació psicològica
- Informació de la llar infantil
- Informació pedagògica
- Preparació xerrades pels pares i mares.
Reunió equip directiu- equip tècnic:
Un dijous al mes de 17:00 a 18:00.
Els temes tractats han estat:
- Organització xerrades de famílies
- Revisió de metodologies de treball
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-

-

Escola d’EE en un sistema educatiu inclusiu
Oferta educativa de l’escola de l’escola d’EE, no com a últim recurs.
Previsió de grups

Reunió EAP:
Els dilluns quinzenalment de 9:15 a 12:15
Els temes tractats han estat:
- Informació dels alumnes pel curs vinent
- Pròrrogues dels alumnes
- Derivacions d’alumnes
- Documentació pedagògica
- Traspàs d’informació
- Oferta educativa de l’escola d’EE
Reunió gerència:
Tots els dimecres de 9:15 a 10:30
Els temes tractats han estat:
- Informació general del centre
Reunions seccions:
Professionals d’atenció directa en cadascuna de les aules. Tots els dilluns de
10:30 a 11:30
Els temes tractats han estat:
- Informació dels alumnes.
- Cercar entre tots els professionals pautes unitàries d’actuació envers
alguns alumnes
- Posar en comú objectius prioritaris de algunes seccions.
Hi ha quatre seccions rotatives:
TTVA, TVA 1 i TVA 2
Grocs, Blancs, Vermells i Verds 1
Blaus, Roses 2, Verds 2
Carbasses 1 i 2 i Roses 1
Reunió Menjador -Transport - Esplai i Direcció :
Coordinadora de Menjador- Transport, Coordinadora de l’Esplai i Direcció.
Quinzenalment de 5 a 6 de la tarda.
Els temes tractats han estat:
- Informació general del centre
- Organització Menjador- Transport
- Organització Esplai

Reunió Consell Escolar :
Una trobada cada trimestre.
9 d’octubre
30 de novembre renovació del consell escolar
14 de desembre constitució del consell escolar
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28 de març
16 de juny
Els temes tractats han estat:
- Informació general
- Altes i baixes d’alumnes
- Altes i baixes dels professionals, formació.
- Informació i aprovació d’activitats i pressupostos.
- Oferta educativa de l’EE
- Inclusió educativa
- Sortides dels alumnes al finalitzar l’escolarització (centre de dia..)
Reunions de les comissions de treball:
Comissió Comunicació Augmentativa i Alternativa:
2n dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda.
Els temes tractats han estat:
- Aprofundir en aquest aspecte de la comunicació
- Elaborar material didàctic relacionat amb els SAAC (cançons, pictogrames,
power point ...)
- Visualitzar vídeo analitzat a UTAC i informar de l’assessorament.
Comissió grups flexibles:
2n dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda. En matemàtiques i llenguatge, els/les
alumnes es distribueixen segons els seu nivell de competència.
En aquesta comissió intervenen tots/es els/les professionals implicats.
Dialoguen, posen en comú el treball i el revisen. També s’han seqüenciat els
objectius.
Comissió de la secció de Transició a la Vida Adulta:
2n dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda.
S’ha revisat constantment les tasques i les estratègies per millorar la
convivència i els aprenentatges. També s’ha parlat de la coordinació dels
diferent grups de treball i d’organització interna.
Comissió projecte d’alumnes greument afectats:
3r dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda durant el 1r trimestre.
Acabar el projecte iniciat el curs passat .Revisar àrees del currículum, adaptarles i incorporar unitats didàctiques
Comissió projecte del alumnes amb trastorns del desenvolupament:
3r dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda durant el 2n i 3r trimestre.
Revisar el projecte i ampliar-lo per donar cabuda a un espectre més ampli
de població amb trastorns del desenvolupament. I incloure les aportacions
teòriques de la formació realitzada els dos últims cursos.
Comissió power point de l’exposició:
3r dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda.
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Elaborar un power point de l’exposició “emocions a pinzellades” sobre el treball
de plàstica, en el que hi van participar tots els alumnes de l’escola.
Comissió revista:
S’han trobat quan ha estat necessari en horari no lectiu.
Cada trimestre s’edita una revista elaborada per l’escola i amb la col·laboració
del alumnes de TVA.
Comissió de festes:
S’han trobat quan ha estat necessari en horari no lectiu.
Organitzar de les festes i la decoració de l’escola.
7.- ACTIVITATS REALITZADES A TVA i L’ESCOLA
Les dues aules de TVA (Transició a la Vida Adulta) que es preparen pel món
laboral adaptat, així com l’aula de TTVA (Transició a la Transició a la Vida
Adulta) que es va adaptant a la dinàmica de TVA, han treballat tasques
relacionades amb producció, informàtica, crèdits i tallers com:
Tallers de:
- Cosir: fer els fulards i brodar-los, marcar roba a mà i cosir a màquina..
- Música: cantar, ritmes, tocar la flauta.
- Hort: preparar la terra, utilitzar les eines, plantar, regar collir
- Cuina: relacionada amb la gestió de la cafeteria.
- Treball de la llar: netejar, comprar...
- Electricitat: experimentar i fer connexions bàsiques
- Actualitat: llegir el diari, comentar i opinar de diferents notícies.
- Informàtica: s’ha realitzat a la Kaserna.
- Educació en l’oci el temps lliure: fer sortides culturals, preparar i participar
en les festes, etc
Temes i àmbits treballats:
- Espanya: organització territorial, relleu i hidrografia.
- Europa: situació en el món, organització territorial, estats, capitals,
banderes, monedes i Europa física.
- El canvi climàtic: efecte hivernacle, pluja àcida, residus i reciclatge.
En agrupaments flexibles s’han fet tutories juntament amb la psicòloga
(coneixement d’un mateix, cercar criteris d’actuació, etc també s’han elaborat
jocs per les aules dels petits, s’ha fet un treball sobre la pel·lícula “ Quiero ser
como Bekan”) i s’ha parlat del tema del treball) activitats esportives amb
participació del fisioterapeuta (futbol, basquet i atletisme), matemàtica (pràctica
d’euros, de rellotges, càlcul mental, operacions i problemes,) i llengua amb
col·laboració de la logopeda (pràctiques de llenguatge signat, oral i escrit,
lectura...)
Les aules dels Grocs, Blancs, Vermells i Verds han treballat les matemàtiques i
la llengua mitjançant els grup flexibles oferint diferents nivells segons les
capacitats de cadascú. La gimnàstica i l’esport amb la participació del
fisioterapeuta i les tutories juntament amb la psicòloga o el pedagog tractant
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diferents temes (normes de circulació, com ens hem de vestir, els companys,
coses ben fetes i mal fetes, les emocions i estats d’ànims, normes de
convivència, salut i higiene, canvis en el cos, pas de la infantesa a la vida
adulta, l’afectivitat i la sexualitat, etc.)
Les aules dels Grocs, Blancs i Vermells a les tardes han compartit tallers de:
- plàstica
- informàtica
- marqueteria
- cosir
Els temes que han treballat durant el curs en cada aula són els següents:
Grocs:
- El canvi climàtic i la contaminació
- Animals estranys: la formiga, l’abella, l’aranya, la serp, la papallona, la
foca, el pingüí, l’àguila, el conill, el cavallet de mar, el pop, la cigonya, la
iguana, la mosca, el ratpenat, el cuc de seda, el porc senglar, el linx, la
gamba i el calamar.
Blancs:
- El cos humà (l’aparell reproductor)
- Els peixos i les arts de pesca (escola del mar)
Vermells:
- Educació vial
- Les flors
- Els productes de l’hort
- Les botigues i les monedes
- Les estacions de l’any i les festes tradicionals
Verds:
- Els animals de granja
- El tren
- L’aigua i el mar
- La casa i les seves parts
- Els dies de la setmana
- Mesos de l’any
Els Verds han realitzat també activitats de música, plàstica, expressió
psicomotricitat, joc... i han treballat molt a partir de l’experimentació
Blaus:
- Els animals de granja
- La pilota
- Els colors
- El cos
Els Blaus han treballat hàbits d’autonomia personal i social, la comunicació
augmentativa, plàstica, el llenguatge amb contes i amb l’activitat de l’esmorzar,
psicomotricitat, racons, música, ordinador, consciència corporal, habilitats
manipulatives...
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Els Roses 1: han potenciat activitats de desplaçament per l’escola i sortint a
passeig, la consciència corporal i la comunicació augmentativa. I durant aquest
curs, a més de les activitats estructurades diàriament hem donat especial
èmfasis a diferents activitats relacionades amb el sentits : gustatiu, olfactiu,
visual, tàctil i auditiu. Ho hem fet mitjançant la manipulació de diferents
aliments : llet, xocolata en totes les seves varietats -, en pols, en rajola, per
untar, a la tassa…. -, l’ou dur, ou ferrat, truita, ou remenat, infusions amb sucre
i sense sucre i també amb molta aigua i poca aigua, infusions fredes i altres de
calentes…. Crispetes, diferents fruites com síndria, maduixa… a trossets o en
batut, pa amb tomàquet amb oli sal i també sense amanir.
També la llarg del curs hem incidit en l’àrea de plàstica realitzant un mural per
decorar l’aula, pel qual hem fet servir pintures de diferents colors i altres
materials com plastilina, gomets o xinxetes amb els que hem fet flors que hem
enganxat al damunt.
En l’aula dels Roses 2 aquesta àrea ha constat d’activitats plàstiques
relacionades amb les festes tradicionals, carnestoltes, fer guarniments de
Nadal, així com les activitats que consistien en guarnir l’escola donat algun
d’aquests moments com carnestoltes (amb carotes), primavera (amb torretes i
flors)...
Per fer una activitat amb una certa continuïtat al llarg del curs vam decidir fer un
mural, el contingut del mural: “una ciutat”, el material: hem aprofitat restes de
material que ens quedaven d’aquestes altres activitats abans esmentades,
restes de cartolina, gomets, papers de diari i amb això i diferents tècniques:
pintura, enganxar gomets, posar cola, punxar, hem elaborat el mural.
Els Roses 2 també han treballat l’autonomia i la comunicació en totes les seves
tasques. Han sortit a comprar al supermercat el que necessitaven per fer-se
l’esmorzar i s’han integrat amb els alumnes i mestres de TVA fent tasques de
producció.
Els Carbasses 1: amb els alumnes grans han treballat a nivell sensorial el conte
japonès “L’àvia que estimava els ocells”. La música ha estat la d’Enya. Amb els
alumnes petits hem treballat el conte del patufet. Han escoltat música de
“Clàssicos divertidos”, amb l’objectiu de reconèixer la intensitat de la música.
S’han aprofitat algunes festes populars o estacions de l’any per treballar-ho a
educació visual i plàstica (la primavera, Sant Jordi, Nadal, la Castanyada,
l’hivern, la tardor...). Durant el passeig han gaudit de l’espai de la ciutat. A
través de fruites diverses de temporada hem tastat batuts i sucs naturals.
També s’ha seguit amb la comunicació augmentativa, el treball respiratori, els
canvis posturals i amb la dinàmica de l’estimulació basal: somàtica, vibratòria i
vestibular. Dins l’estimulació visual els grans han treballat amb els colors i els
petits amb la Mosqueta i el Cargol, mitjançant el retroprojector.
Els Carbasses 2: Han treballat la comunicació i la tria a través de les activitats
diàries, la rebuda, la beguda, el conte, el joc simbòlic, el control d’esfínters...
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S’ha utilitzat l’ordinador per treballar la causa i l’efecte, fent servir polsadors . I
també se ha realitzat estimulació basal (somàtica, fent massatges, vibratòria i
vestibular).
Temes treballats:
-

El cos
Els teletubis
La família

Totes les aules han fet Llengua i/o comunicació amb col·laboració de la
logopeda, gimnàstica i/o fisioteràpia amb la participació dels fisioterapeutes i
ha col·laborat en les activitats, observacions i assessoraments la psicòloga i el
pedagog.
Els dimarts i dijous, durant tot el curs, es realitza l’activitat de la piscina a “Les
Comes” amb monitors especialitzats.
La gimnàstica, amb els/les alumnes més grans s’ha realitzat a les instal·lacions
del Xipreret i del Camp atlètic, a la sala de musculació.
Durant tot el curs les diferents aules fan sortides o van a passeig per la ciutat.
Els grups dels Carbasses 1 i 2, els Blaus 1 i 2 i els Roses han realitzat l’activitat
d’hipoteràpia al TAC (Taller Àuria). I alguns alumnes dels Carbasses i han fet
hidroteràpia.
Festes i Tradicions que s’han celebrat a l’Escola:
- La Castanyada: decoració de l’escola i elaboració dels panellets per part
dels alumnes de Carbasses, Blaus, Roses Verds, Grocs, Blancs i
Vermells, i els TTVA i TVA van fer codonyat.
- Santa Cecília: els Verds 1 i 2 realitzaren un taller de fabricació de
maraques i tots els alumnes de l’escola van escoltar el concert de cant per
part del grup Exaudio.
- Sant Nicolau: va venir a l’escola amb una carrossa preparada i guarnida
pels alumnes de TTVA i TVA.
- Nadal: es va celebrar juntament amb les famílies cercant entre tots “La
llum de Nadal”.
- Dijous Llarder: es va celebrar fent racons per sucar pa i tallar botifarra, fent
truites, broquetes i jocs.
- Carnestoltes: amb la participació de tota l’escola. Ens varem disfressar de
verdures i pagesos i entre tots prepararem una gran amanida. Els de TVA
i TTVA van fer el pregó.
- Pasqua: cada secció escolar va fer les mones i els Carbasses 1 també
feren un treball de la vella quaresma.
- 23 d’abril, Sant Jordi. Alguns grups explicaren la llegenda, decoraren roses
i d’altres sortiren a veure les parades de llibres.
- 8 de maig, festa de pares de TVA “Cuina fresca” amb taller de cuina inclòs.
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-

-

Del 12 al 16 de juny, la setmana lúdica: “Els elements bàsics”, cada dia es
va experimentar i gaudir d’un element dins d’una oferta lúdica. Carbasses,
Blaus i Roses.
20 de juny, festa de pares de l’escola. “Fira d’estiu”. Jocs i refrigeri.
20 de juny, festa d’acomiadament del curs i dels alumnes que pleguen de
l’escola , per seccions.

Excursions:
- 20 d’octubre, excursió a Santa Coloma de Queralt (Roses 1 i 2, Carbasses
1 i 2 , Blaus i Verds 2) a visitar la granja escola Bell lloc.
- 10 de novembre, excursió a Castellfollit del Boix (Grocs, Blancs, Vermells i
Verds 1) per gaudir d’un dia de tardor al bosc.
- 24 de novembre, excursió a Rubió, al parc eòlic (TTVA i TVA).
- 20 de març, excursió al Bedorc, a la Coma a observar la fauna autòctona
salvatge ( Grocs, Blancs, Vermells i Verds1)
- 27 de març, excursió a Piera per conèixer on viuen dos alumnes d’aquest
grup.
- 14 de juny, excursió a la Residencia de Prats del Rei per gaudir de la
natura i fer jocs d’aigua a la piscina. Carbasses, Blaus i Roses.
- 19 de juny, excursió a la Residencia de Prats del Rei per banyar-se a la
piscina i anar dinar a un restaurant de Guissona. TTVA i TVA
Visites i sortides:
- 25 de setembre, els alumnes de TTVA i TVA visitaren l’exposició de
dibuixos de Teresa Riba, a la sala d’exposicions Gaspar Camps.
- 27 de setembre, els alumnes de TTVA I TVA van fer una visita al grup de
diables Mal llamp.
- Cada divendres els Grocs, Blancs i Vermells han fet sortides per veure
diferents barris i serveis de la ciutat i rodalies.
- 11 de desembre, va venir a l’escola l’Esmolet.
- 7 de febrer, els alumnes de Grocs, Blancs i Vermells visitaren l’exposició
itinerant sobre Gaudí al Museu Comarcal.
- 16 de febrer, els grups de Grocs, Blancs i Vermells van anar a veure
l’exposició del Carnaval a la Biblioteca Central.
- 18 de maig, els alumnes de TVA i TTVA visitaren la planta de compostatge
de Jorba.
- 1 de juny, els Verds 1 i 2 van anar a veure el riu Anoia.
- Els Verds 1 i 2 els divendres a la tarda han fet sortides a la biblioteca o a la
ludoteca o a jugar a algun parc.
Colònies:
- 14,15,16 de març, TVA i TTVA a l’alberg de l’Espluga del Francolí.
- 2, 3 i 4 de maig, a l’escola del Mar de la Marinada de Cambrils (Grocs,
Blancs, Vermells i Verds).
Activitats organitzades per l’ajuntament o altres entitats:
Audicions Musicals a l’escola. Roses, Carbasses, Blaus i Verds:
- 1 de desembre: fagot
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- 22 de gener : violí i viola
- 23 de febrer: trombó i trompa
Audicions musicals a l’escola de música. Blaus i Verds 2:
- 18 de març: percussió
Audicions musicals al teatre de l’Ateneu. Vermells
- 17 de novembre: el vent-fusta
- 10 de gener: vent-metall
- 19 de febrer: la veu
Els Grocs i els Blancs durant el primer i el segon trimestre fan un taller de
teatre cada dijous a la tarda amb la Roser Angulo.
3 de novembre, visita guiada al es diferents instal·lacions del Museu de la Pell i
l’Home i l’aigua. Grocs. Blancs i Vermells.
Del 14 de març al 11 de maig, alumnes de TVA, TTVA, Grocs, Blancs i
Vermells els dimecres i/o els divendres varen fer Handbol amb entrenadors del
Club Handbol Igualada.
8 de maig “Mostra de teatre”, els alumnes de Verds 1 i 2 i Carbasses 1 i 2
assistiren a l’espectacle Tangram de la companyia Toc de Retruc.
Activitats compartides amb altres escoles o entitats:
- 21 de febrer, alumnes de la classe dels Verds 1 i 2 van anar al Garcia
Fosses a assajar les cançons de la cantata de “La rebel·lió a la cuina”
juntament amb els alumnes de 2on de primària.
- 1 de març, els de la classe dels Verds 2 juntament amb altres escoles
d’Igualada van participar a la Cantata de Rebel·lió a la cuina, organitzada
per l’Escola de Música d’Igualada dins la unitat didàctica.
- 13 de maig, es va participar en la “IIª diada de l’Handbol Base” en motiu
del 25 è aniversari del Club Handbol Igualada.

8.- FORMACIÓ PERMANENT
Els professionals ha participat en diferents seminaris, cursos, jornades:
-

El 5, 6 i 7 de setembre, la logopeda, la psicòloga i el pedagog de l’Escola
Àuria van començar a impartir un assessorament, que continuar al llarg
del curs. Es basava en models d’intervenció educativa amb alumnes
amb necessitats educatives especials greus i permanents. Es va impartir
dins el pla de formació de l’Anoia, a l’Escola Joan Maragall de Vilanova
del Camí a demanda dels professional de l’USEE (Unitat de Suport a
l’Educació Especial). - El 27 de setembre, 3 mestres van assistir a la
xerrada: “L’educació des de la bretxa”, a càrrec de José Menéndez
Cabrera, director de la Fundació Joan XXIII de Bellvitge, amb motiu de la
inauguració del curs escolar 2006/07.
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Els dimecres, durant el primer trimestre, 13 professionals de l’escola
feren un curs de Sistemes Alternatius Augmentatius de Comunicació
impartit per la logopeda Rosa Esteve, dins el pla de formació de l’Anoia.
Inici del curs 4 d’octubre.
El 20 i 21 d’octubre, una mestra participar a les VIII Jornades d’Educació
Infantil: “Temps per créixer”, a la Facultat de ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
D’octubre a maig, la logopeda va fer un curs telemàtic. Llengua oral i
escrita: resposta de les TIC als problemes d’aprenentatge. Una
professional va fer un curs d’informàtica aplicada a les necessitats
educatives especial i, una altra, un de processament de textos avançat.
Del 6 d’octubre al 28 de maig, un mestre participar a 4 sessions del
“Seminari de TIC per a l’atenció a la diversitat i a les necessitats
educatives especials”.
El 4 i 11 de novembre, dos tècnics assistiren a la residencia d’Apinas al
curs del Mètode Dotte, mobilització de persones amb mobilitat reduïda,
impartit pel fisioterapeuta Lluís Merino.
13 i 20 de novembre, participació al taller de plàstica a l’Escola Gaspar i
Camps per l’ornamentació de la cantata de la rebel·lió a la cuina.
El 23 de novembre, un especialista va assistir a les II jornades
formatives de discapacitat intel·lectual, educació sexual i abús sexual
organitzat per la fundació Vicki Bernadet i l’associació Fada.
27 de novembre, mestres de l’escola varem aportar la seva visió sobre
aspectes relacionats amb educació en el taller participatiu del Projecte
Educatiu d’Igualada.
30 de novembre i 2 de febrer, una mestra va participar del curs de
formació per preparar la cantata de la rebel·lió a la cuina organitzat per
l’escola de música d’Igualada.
De novembre a maig, la logopeda i una tutora d’aula assistiren als tallers
d’ UTAC-SIRIUS de Comunicació Augmentativa i Alternativa.
15 de gener, una fisioterapeuta va anar a la xerrada per APPS
(Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental) del Mètode
Kinestetic
El 19 i 20 de gener, un fisioterapeuta realitzar el curs Ortesi de la mà i
extremitats superiors impartit pel professor Vicenç Punsola Izard a
l’escola universitaris de fisioteràpia Gimbernat
Els dilluns, durant el segon i tercer trimestre, 19 professionals
continuaren amb el curs iniciat el curs passat ”Neurosis i psicosis”, amb
Norma La Fuente.
El 2 i 3 de febrer, una mestra participar a les 7es Jornades Tècniques
d’Educació Especial. Aprenentatge, diversitat i canvi organitzat per
APPS (Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental)
16 i 23 de febrer i 2 i 9 de març, la treballadora social assistir al curs. Els
infants amb noves modalitats familiars. Organitzat pel departament
d’Acció Cívica i ciutadania.
19 de febrer, una professional participar en el seminari de treball
transversal dels perfils professionals dels serveis residencials per a
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persones amb disminució dut a terme pel Departament d’Acció Cívica i
Ciutadania.
21 de febrer, 4 tècnics assistiren a la Jornada d’atenció a la diversitat
dins l’ESO. Escola i treball: un recurs d’escolarització compartida a
l’ESO organitzat pel Servei Educatiu de l’Anoia.
4 de maig dues mestres van anar a la xerrada “De 16 als 20 anys: El dret
a una etapa formativa i pre-laboral per a persones amb discapacitat
intel·lectual” organitzat per GIEE (Grup d’Investigació en Educació
Especial) amb els ponents Laura Leoz i Núria Soler de l’escola Jeroni
de Moragas i Jordi Mañoses del Centre Ntra. Sra. De Montserrat a
l’Escola Industrial de Barcelona.
7 de maig la directora assistir a la sessió informativa “Nous currículums
LOE” convocada pel Departament d’Educació dels Serveis Territorials
Baix Llobregat Anoia.
10 de maig 3 professionals van anar a la conferencia “Sexe: saps què
fan els adolescents? “ a càrrec de Pere Font, psicòleg i director de
l’Institut d’Estudis de la sexualitat i la parella a la Biblioteca central
d’Igualada.
28 de maig dos professionals assistiren a la xerrada col·loqui sobre
USEEs Organitzada per sindicat USTEC per les escoles de EE.
30 de maig 3 mestres van anar a la conferència col·loqui “Com gaudir i
conviure amb l’adolescència” a càrrec de Maria Jesús Comelles,
organitzat per l’AMPA de diferents Instituts de secundaria.
2 al 6 de juliol, el Claustre de professors va participar en el curs ”L’escola
d’educació especial en el marc d’un sistema educatiu inclusiu: de centre
específic a centre de recursos” impartit per Josep Palà Ibañez en
l’Escola d’estiu de l’Anoia.
2 al 6 de juliol, una professional va fer el curs de musicoteràpia a càrrec
de Dàmaris Gelabert a l’Escola d’estiu de l’Anoia.

Es continua participant a les reunions per psicòlegs i a les de l’UDS, per part de
la direcció, col·laborant en grups de treball de la Federació APPS (Federació
Catalana Pro Persones amb Disminució Psíquica)
9.- RELACIONS EXTERNES
-

-

Contacte quinzenals amb l’EAP de la zona.
Contacte amb l’EAIA de la zona pel seguiment de casos socials.
Contacte i assessorament de l’ONCE per alumnes amb dèficit visual així
com el seguiment d’un noi sord-cec.
Reunions mensuals amb APPS.
Coordinacions amb el CDIAP, CSMIJ i CSM
Coordinacions amb els professionals de les escoles on hi van alumnes
que fan escolaritat compartida i amb les que es fan activitats
compartides.
Contacte amb el Taller Àuria en el moment del pas de Transició a la Vida
Adulta al món laboral adaptat o al Taller Ocupacional
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-

Contacte amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Igualada.
Una professional de l’escola participa en el grup de mestres de l’Anoia.
Participació en el Consell Escolar Municipal.
Participació en el Consell Integrat dels Serveis Educatius de l’Anoia.
Participació de la psicòloga de l’escola en la comissió de l’atenció a
alumnes d’ESO amb greus problemes de comportament i adaptació
escolar.

Ens han visitat :
- Professionals de l’IES d’Esparreguera
- Professionals d l’IES de Vilanova
- Professionals de l’IES La Segarra
- Cicle Formatiu d’Educació Infantil de l’Acadèmia Igualada
- L’equip de professionals del CSMIJ.
- Professionals del SAP CDIAP d’Apinas de nova incorporació
- Professionals de l’ IES Montbui
- L’Efren Carbonell representant de l’entitat Aspasim i membre de la
Coordinadora de taller de Catalunya per parlar del la seva experiència
en la inclusió educativa.
- En Xavier Blecua, Blècua membre de l’Institut de Ciències de l’Educació
de la Universitat de Barcelona i de l’executiu de APPS, ens ha
assessorat sobre la inclusió escolar.
Hem visitat:
- La Fundació Ave Maria de Sitges, les professionals de TVA i la
treballadora Social.
- La UEC (Unitat d’escolarització Compartida) de Vilanova del Camí, el
pedagog.
- L’escola d’EE Gavina de Barcelona, la directora.
- L’escola d’EE Estel de Vich, el pedagog i la directora, per parlar de
l’escola d’Educació Especial com a centre de recursos, amb Josep Font,
director de l’escola i professor de la Universitat de Vich.
10.- RELACIÓ FAMÍLIES
-

-

17 d’octubre, reunió de pares i mares per aules, excepte l’aula de Roses
1 i 2 i els alumnes més grans de Carbasses 1. En lloc de fer reunió
conjunta d’aula, s’han fet entrevistes individuals perquè els pares puguin
col·laborar a decidir els objectius prioritaris per treballar.
13 de desembre, trobada de mares nouvingudes a l’escola i al país.
Entrevistes individuals, octubre pels Carbasses 1 i els Roses i febrer per
a la resta d’aules.
El mes de febrer comencen un grup de famílies a fer trobades
periòdiques juntament amb la psicòloga per parlar dels fills, compartir
experiències, etc.
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12 de març, xerrada de pares i mares: Llei de dependència. Què
canviarà per a les persones amb retard i malaltia mental?. A càrrec de
Jordi Tudela al Museu comarcal, organitzat per Apinas, ARMPA. FAP
Abril i maig, entrevistes amb les famílies dels alumnes que passen al
Taller Àuria.
25 de maig es va fer la trobada de cloenda del grup de recolzament
familiar juntament amb el grup de mares nouvingudes.
28 de maig xerrada sobre “teràpia equina” a càrrec de Helena
Fernandez de l’hípica CEHIA.
5 de juny es va realitzar la reunió de les famílies dels alumnes que
passen a TVA.
A finals de juny es fan les entrevistes individuals.

11.- BAIXES I ALTES ESCOLARS
Durant el curs ha hagut 3 altes per canvis de domicili i 8 baixes a final de
curs, per canvi de domicili o per finalitzar l’etapa escolar o de Transició a la
Vida Adulta :
-

tres d’ells passaran al Centre Especial de Treball del Taller Àuria
tres al Centre de dia per a de disminuïts psíquics dels Prats del Rei
d’APINAS.
dos han canviat de domicili un aniran a una altre escola d’Educació
Especial i l’altre a un Centre Especial de Treball.

12.- ALUMNES DE PRÀCTIQUES
Durant el curs 2006-07 hi hagut alumnes de pràctiques a l’escola:
- una alumna del Mòdul d’Integració Social del Milà i Fontanals
- una alumna de Treball Social
- una alumna de Formació Ocupacional de Tècnic en Psicomotricitat
13.- ESPECIALISTES
Departament Psicopedagògic:
El departament psicopedagògic té com a principals objectius afavorir l’atenció
integral a l’alumnat i participar en la millora dels processos d’ensenyamentaprenentatge. Amb aquesta finalitat, el treball des d’aquest àmbit inclou
diferents nivells i tasques:
- Nivell intern d’Escola:
Assessorar i donar suport al professorat.
Cercar estratègies d’intervenció educativa
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Participar en la millora organitzativa de l’Escola i l’optimització dels recursos.
Elaborar documents i informes.
Acollir i acompanyar a les famílies.
- Nivell extern:
Coordinar el treball amb xarxa amb els altres serveis implicats en l’atenció de
l’alumnat.
Participar en les coordinacions de l’escolaritat compartida.
Fomentar i participar en la formació de professionals del centre i atendre les
demandes externes de formació.
- Les principals tasques realitzades han estat:
Recepció i canalització de demandes
Seguiment d’alumnes i grups.
Observacions d’aula.
Portar a terme tutories grupals en els grups de grans.
Intervenció directa en activitats, tallers i sortides.
Participació en totes les reunions d’equips i en els claustres.
Coordinació amb l’EAP; Coordinacions amb els professionals de les escoles
ordinàries dels alumnes que fan escolaritat compartida.
Coordinacions amb els serveis externs que intervenen amb alumnes de
l’escola: ONCE, CDIAP, SAP, Centres privats...
Elaboració d’informes de seguiment de l’alumnat.
Abordatge dels trastorns de conducta i de personalitat (formació, coordinació
amb serveis i participar en les derivacions al CSMIJ)
Com a representants de l’educació especial a la comarca, hem participat en els
treballs de la comissió permanent d’adolescència i família, que agrupa els
representants dels centres docents, els serveis socials, educatius i de salut de
la comarca.
Treball amb famílies. Creació d’un grup de recolzament familiar format per
mares d’alumnes amb determinades patologies. Entrevistes d’acollida i
seguiment amb les famílies.
Valoració inicial dels alumnes nous.
Assistència a les reunions de psicòlegs d’educació especial d’APPS:
Treballar en la revisió del Projecte d’Escola per iniciar l’elaboració d’un Pla
estratègic que permeti la reorientació de l’escola especial en el marc del
sistema educatiu inclusiu.
Aportacions i criteris d’agrupament dels alumnes.
Dinamitzar i coordinar els projectes sobre la intervenció educativa amb alumnes
greument afectats i amb trastorns del desenvolupament.
Sessió de formació a alumnes d’un mòdul d’Educació infantil.
Formació i assessorament a la Unitat de Suport a l’Educació Especial que ha
entrat en funcionament al CEIP Joan Maragall de Vilanova del Camí
Participació en l’elaboració del Pla de Formació Permanent pels professionals
de l’escola en les seves vessants de formació d’hivern (coordinació dels
continguts de l’assessorament en trastorns mentals greus) i escola d’estiu
(cercar i establir el contacte amb el docent)
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Formació personal , hem assistit a un curs de Sistemes Augmentatius i
Alternatius de Comunicació, a un curs sobre Trastorns mentals i a les Jornades
Escola i Treball organitzades pels serveis educatius de l’Anoia.
Departament de Logopèdia:
Enguany he atès a tretze alumnes a nivell individual: tres alumnes de l’aula dels
Verds-2; tres alumnes del grup de Verds-1; dos alumnes dels Blancs; quatre
alumnes de la classe dels vermells i un alumne de TVA.
Quant al treball dins les aules, he realitzat tallers de llengua a dues aules:
Blancs i Grocs. He participat també en un grup flexible de llengua amb alumnes
de l’aula dels Vermells on s’ha reforçat la llengua de signes. He assistit a l’hora
del conte en l’aula dels Carbasses-1 (quinzenalment) i en la dels Blaus-2 i
Verds-2 (setmanalment). He estat a l’activitat de joc simbòlic dels Carbasses-2.
Pel que fa a l’assessorament als mestres en les aules on s’utilitza els SAAC, he
atès diferents demandes que s’han produït al llarg del curs, sobretot a l’aula
dels Carbasses 1 i a l’aula dels Roses.
Aquest curs hem començat l’assessorament a UTAC d’un alumne de l’aula
dels Carbasses 2, assistint a dos tallers juntament amb la tutora. Igualment he
participat en la coordinació amb d’altres professionals en el seguiment d’una
alumna d’escola compartida.
Departament de Fisioteràpia:
A fisioteràpia s’han atès 30 nens en sessions individuals, 10 alumnes en grups
d’escoliosis i 10 grups de gimnàstica.
Les activitats que hem fet amb els grups de gimnàstica han estat les següents:
bàsquet, futbol, atletisme, sala de musculació, circuit del cola-cao, circuit de
coordinació i equilibri, jocs a les estructures del pati i amb les rodes, pujar i
baixar escales, relaxació postural, rodolar al matalasset, salts al llit elàstic,
pilota de Bobath, banc suec, bicicleta, jocs de pilota, gimnàstica sueca,
equinoteràpia i hipoteràpia.
Altres tasques realitzades han estat:
Control de talla i pes dels alumnes a principi i final de curs.
Assessorament postural dels alumnes tant als professionals com a les famílies.
Coordinació trimestral amb el neuropediatre,durant el 1r i 2n trimestre
Revisió d’historials mèdics i de fisioteràpia.
Coordinació amb la resta de professionals de l’escola.
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14.- SERVEIS COMPLEMENTARIS
Menjador:
Aquest curs el servei de menjador l’han utilitzat 77alumnes. Per cobrir el aquest
servei s’ha disposat de 18 monitors i 1 coordinadora, que també ha fet tasques
de monitora. Aquests monitors estaven distribuïts de la següent manera:
-

6 monitors han cobert la franja horària de 12’15 a 15h.
4 monitors han cobert la franja horària de 12’15 a 14’15h.
4 monitors han cobert la franja horària de 12’30 a 14’30h.
4 monitors han cobert la franja horària de 13 a 15h.
1 coordinadora ha cobert la franja horària de 12 a 15h.

El menjador ha estat organitzat de la següent manera:
Els grups de CARBASSES 1 i 2 i ROSES 1 han dinat a les seves aules. El grup
de BLAUS va començar dinant a la seva aula però per l’entrada de 2 alumnes
nous i per qüestions d’organització interna del menjador van passar a dinar al
menjador i aquests 2 alumnes a la seva nova aula a ala caseta. La resta de
grups d’escola han dinat al menjador i TVA ho ha fet a l’Office, fent 2 torns: el
primer de 12’45 a 13’30 i el segon de 13’30 a 14’15h. Els grups de BLANCS I
GROCS també han fet 2 torns seguint el mateix horari de TVA. L’estona de
lleure.
A l’inici de curs es van fer 2 reunions amb l’equip de monitors, de 2’5 hores de
durada cadascuna, per tal de preparar i acabar d’organitzar el curs. A diferència
dels altres cursos no s’han fet més reunions degut al la poca pre disposició dels
monitors i la poca assistència dels mateixos en reunions de cursos anteriors.
Per tal de fer el traspàs de informació de la coordinadora als monitors s’han fet
petites reunions o xerrades o s’ha donat la informació per escrit.
S’han fet diverses trobades entre els mestres i els monitors per tal d’establir
una única línia d’actuació davant possibles conflictes, per parlar d’alumnes i
preparar els objectius a l’inici de curs.
Transport:
Aquest curs han utilitzat el servei de transport 57 alumnes del nostre centre.
Aquest servei de transport escolar consta de 2 rutes, la Comarcal i la ruta
d’Igualada.
L’autobús de Comarca cobreix el recorregut des de Piera fins a Igualada,
passant per Vallbona d’Anoia, Capellades, La Pobla de Claramunt, Vilanova del
Camí i el barri St. Pere d’ Òdena. Compta amb un total de 9 parades i 37
usuaris i 2 monitors encarregats d’aquest servei.
L’autobús d’Igualada, aquest vehicle està dotat d’una plataforma per tal de
donar servei a alumnes amb disminucions físiques cobreix la ruta d’aquesta
ciutat i Sta. Margarida de Montbui. Compta amb un total de 20 usuaris, 6 d’ells
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amb cadira de rodes, repartits en 8 parades i també 2 monitors responsables
d’aquest servei.
Hi ha hagut un canvi de domicili d’un alumne que ha passat d’utilitzar l’autobús
d’Igualada al de comarca.
També caldria remarcar que degut al comportament d’alguns alumnes hem
hagut de fer canvis i passar una alumna que utilitzava el transport de la Creu
Roja a l’autobús a causa de les agressions que rebia el conductor i el perill que
això comportava. També hi ha hagut canvis en el recorregut per Sta. Margarida
de Montbui degut a les obres que s’han donat en aquest municipi, cap a final de
curs aquest tram ja es va solucionat ja que les obres es van finalitzar.
A part del transport convencional de l’autobús, també disposem d’un altre
transport realitzat per vehicles de la Creu Roja, un d’ells també adaptat. Aquest
mateix cobreix la ruta de Can Claramunt (urbanització de Piera) fins a Igualada
amb un total de 7 usuaris.
L’altre recorregut arriba fins a Calaf i St. Martí Sesgueioles, i consta de 3
usuaris.
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SAP CDIAP
SAIC
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1.- CDIAP/SAP (Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç).

De 1982 a 2007: 25 anys d´ un servei “en construcció”
Dins l’entitat APINAS i a la comarca Anoia, va obrir les portes fa 25 anys un
servei ambulatori de diagnòstic i tractament adreçat als nens en els primers
anys de vida. Inicialment atenia trastorns greus –físics i psíquics- del
desenvolupament ; amb el temps, amplià el ventall assistencial a altres
problemàtiques: també les lleus i les crisis evolutives “normals” ja que aquestes
també generen malestars i preguntes dins la dinàmica familiar.
El saber que fonamenta aquest recurs terapèutic públic està sostingut des de
diverses disciplines que mantenen un debat intern que permet una comprensió
i abordatge global: psiquiatria, logopèdia, fisioteràpia, treball social i psicologia.
A nivell clínic, acollim les consultes dels pares entorn els malestars, dificultats i
trastorns dels seus fills des del néixer fins els sis anys. I a nivell institucional,
col·laborem amb els professionals dels camps educatiu, social i sanitari (àrees
bàsiques de salut, llars d’infants, escoles...) que també tenen cura dels infants .
Alhora, participem en la creació de vies de coordinació (com per exemple, les
comissions d’infància d’Igualada i Santa Margarida de Montbui) per a entendre i
atendre –cercant un llenguatge comú i mestís de les diverses disciplines- els
apassionants i enigmàtics itineraris que segueix cada infant per a construir-se.
En l’equip interdisciplinari compartim la consideració que per a aquesta
construcció, l’Infant necessita de la trobada amb l’altre –els altres que realitzen
funcions maternes i paternes- que li permet subjectivar el desenvolupament tot i
que, en aquest procés, això pugui produir símptomes.
En aquest aniversari, el nostre desig, és que el CDIAP pugui continuar
generant disponibilitats per escoltar, per atendre cada infant que és portat i
parlat per llurs pares i/o fonts de derivació. Apostem per “l’escolta”, entesa
aquesta, fonamentalment com la fèrtil tasca de desxifrar els símptomes i com
oportunitats d’obrir preguntes des d´on cada nen es pugui fer responsable
d’habitar un espai diferent i nou, des d´on prendre la paraula per així escriure i
protagonitzar la seva pròpia història, des d´on ens pugui sorprendre si ens
deixem sorprendre. En definitiva, una “escolta” que qüestioni els significants
que el fragmentin i el redueixin a objecte.
El treball terapèutic entès com l’atenció al cas per cas, sense les
generalitzacions que esborren els patiments subjectius, és l’aportació del
CDIAP per a teixir la trama de recursos comunitaris. Vint-i-cinc voltes al sol,
amb les seves primaveres, estius, tardors i hiverns han cultivat un servei “en
construcció” afortunadament. Així doncs, volem continuar obrint espais
d’interrogació i reflexió dins i fora del centre a partir del saber que guarda el
material de la praxi quotidiana.
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Per celebrar aquest aniversari hem realitzat un acte obert a tothom en el Teatre
Municipal d’Igualada ; la jornada s’inicià amb els parlaments protocol·laris que
senyalaven el procés de construcció del servei; després es passà un suggerent
documental anomenat “l’art de viure” que tot seguit ens va permetre obrir un
col·loqui on el tema essencial en síntesis, era que el tractament dels malestars
comença quan hi ha un Altre que pot escoltar-lo. Un brindis musical va cloure la
trobada.
Cal senyalar que en aquests moments i en els darrers anys , el gran nombre de
casos atesos derivats des de la zona Piera/Masquefa/Hostalets ens està
portant a considerar la possibilitat d’obrir-hi una seu del servei per acostar-lo a
la població; una població amb dèficit de transport i de serveis en general degut
al ràpid increment demogràfic que està vivint aquesta àrea anoienca.
Treball específic pel que fa a nivell clínic –atenció- i institucional –prevenció i
coordinació amb la xarxa de recursos sanitaris, educatius i socials.
Atenció:
-

-

-

És un Servei de consulta, diagnòstic i tractament creat l’any 1982 dins la
dinàmica de l’entitat APINAS.
És un Servei públic i gratuït concertat amb el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i gestionat per APINAS. Membre de
la Unió Catalana de CDIAPs.
El seu àmbit d’actuació és comarcal, adreçat a rebre les consultes de
famílies entorn el desenvolupament del seu fill de 0 a 6 anys.
Les fonts de derivació són les següents: Equips pediàtrics, Equip
d’assessorament psicopedagògic, Llars d’infants, Escoles, Hospitals, etc...o
bé pels mateixos pares que per iniciativa pròpia s’adrecen al servei.
Objectius:
a)
Atenció a les consultes de famílies amb fills que presentin algun
problema en el seu desenvolupament ja sigui físic i/o psicològic.
b)
Realització de diagnòstic, tractament i/o seguiment dels casos
que ho requereixin.
c)
Coordinació amb la xarxa de professionals que treballen en els
diversos àmbits d’atenció a la infància (sanitari, social i educatiu)
per a la prevenció, detecció i tractament.

Prevenció i coordinació amb la xarxa de recursos Sanitaris, Educatius i
Socials:
Àmbit Sanitari:
a) Hospital General d’Igualada:
Coordinació per casos portats conjuntament derivats pel neuropediatre .
-

b) Àrees bàsiques de salut. (ABS)
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Els equips pediàtrics constitueixen un referent bàsic pels pares en aquestes
primeres edats del desenvolupament del nen. A l’atendre la malaltia orgànica
del nen, es crea un espai de confiança en el qual els pares assignen a l’equip
pediàtric un saber que va més enllà d’aquests aspectes físics. És en aquest
punt on s’enllaça el treball del CDIAP a les ABS. Tots els membres de l´Equip
compartim la consideració de que tant important és el desenvolupament motriu,
verbal,etc, com l´ estructuració de la seva personalitat; i que un i altre han de
cordar-se mantenint un equilibri “suficient”. També aquest any, la possibilitat de
fer un treball de fisioteràpia respiratòria en el CDIAP ha centrat bona part del
treball de coordinació i docència per a donar a conèixer els beneficis que
aporta pels nens amb afectacions respiratòries.
Des de l’any 1988 (en que editàrem un material d’ajut als Equips Pediàtrics: un
programa de detecció precoç d’anomalies en el desenvolupament psicomotor
com instrument per ajudar a situar el nivell evolutiu del nen -Consta de 56
ítems i es presentà a totes les A.B.S. de la zona) que mantenim trobades de
coordinació i assessorament “in situ”:
Vilanova del Camí: des del 1990.
Santa Margarida de Montbui: des del 1991.
Rural: des del 1993.
Piera: des del 1994.
Capellades: des del 1996.
Igualada: des del 1990.
Calaf: des del 2000.
Masquefa des del 2000.
-

Objectius:
Assessorar pediatres i infermeres pediàtriques sobre la globalitat del nen
i la importància de la interrelació dels aspectes físics i psíquics en la
seva evolució, i també sobre el paper de la família i de les funcions
parentals maternes i paternes en el desenvolupament i l´ estructuració
de la personalitat dels nens.
Reflexionar, a partir de casos concrets, entorn a la detecció i derivació
de les consultes dels pares amb nens amb trastorns en el seu
desenvolupament o en situació de fragilitat.
Conèixer el treball dels pediatres i infermeres pediàtriques amb els nens
i famílies i donar a conèixer el nostre treball perquè
ens tinguin
presents com a recurs.
Participar en la construcció de ponts de relació amb altres equips o
centres de la xarxa d’atenció a la infància (Llars d’Infants, Serveis
Socials, E.A.P.).

La forma i el ritme en cada A.B.S. ha estat diferent en funció de molts factors.
Actualment els professionals del CDIAP es desplacen a les ABS de la comarca
en una freqüència variable, en funció de la demanda:
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treball mensual:
ABS Montbui
ABS Rural
ABS Piera
treball trimestral:
ABS Capellades
ABS Vilanova
ABS Urbana
treball semestral:
ABS Calaf .
treball a demanda: ABS Masquefa
El treball CDIAP-ABS es concreta en una sèrie de reunions amb l’objectiu de
parlar dels nens que els preocupen o que portem conjuntament. Es valora si és
convenient fer un seguiment a l’ABS, derivar-lo al CDIAP per aprofundir en el
diagnòstic i realitzar si cal tractament o seguir-lo indirectament a través de
reunions de treball acordades.
En els casos derivats al CDIAP:
1- Resposta per escrit adreçada a l’ABS abans d’un mes després de
rebuda la derivació, on es notifica que s’iniciarà el procés de valoració.
2- Informe de devolució abans dels tres mesos després de rebuda la
derivació i les coordinacions posteriors que es consideri convenient, una
vegada iniciat el treball terapèutic (aquest informe també s’adreça en els
casos derivats per les altres fonts de derivació)
c) Sant Joan de Déu i altres Centres Hospitalaris.
El treball de coordinació mensual a través de sessions clíniques realitzades
durant molts anys, actualment es continua mitjançant la coordinació per casos
concrets.
d) Coordinació amb el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) en les
derivacions i traspassos de casos. Alhora també aquest any, per iniciativa
d’ambdós serveis -CSMIJ/CDIAP- s’ha iniciat un treball de col·laboració dels
dos serveis públics que realitzen tasques clíniques de consulta, diagnòstic i
tractament a la comarca . Tenint en compte la frontera cronològica –fruit d’un
acord verbal dels dos centres-: CDIAP atén els infants des del néixer fins els sis
anys i el CSMIJ des de els sis fins els 18anys. Aquest espai clínic sorgeix del
desig de millorar la tasca assistencial clínica aprofundint en els aspectes
terapèutics d’estudi i anàlisi de casos i famílies ateses en ambdós serveis. I
aquest espai, alhora, resta obert a la participació de professionals d’altres
serveis implicats (o encara no) en els casos, mantenint la confidencialitat de les
dades tractades en aquestes sessions clíniques. La periodicitat és com a mínim
trimestral i a la seu del CDIAP.
Aquesta aportació a la xarxa de recursos des de la clínica es presentà a les
comissions d’infància i adolescència.
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e) Coordinació amb el Centre de Salut Mental per adults. Contactes
institucionals i puntuals entre els dos serveis per a la coordinació de casos.

Àmbit Educatiu:
- Llars d’infants :
Es realitza un treball d’assessorament dirigit a les educadores de les llars
d’infants que ho sol·licitin. De la mateixa manera que les ABS, les Llars
d’infants fan una funció contenidora i canalitzadora de les ansietats parentals i
ajuden a afrontar constructivament les crisis evolutives i accidentals del nen;
també, en la detecció precoç de les afectacions ja que es poden evitar
problemes secundaris .
Com a representants del CDIAP aportem un model de funcionament i
abordatge de les problemàtiques des d´ una perspectiva interdisciplinària que
entén el nen com un subjecte que pateix símptomes en el procés de
construcció de la seva pròpia història.
Aquest treball es concreta en una sèrie de reunions entre les educadores i un
professional del CDIAP que es desplaça a la llar d’infants. La dinàmica i l´
orientació de les reunions permeten resignificar alguns símptomes del nen que
manifesta a la llar d’infants, així com derivar al CDIAP si es considera
convenient.
També s’orienta els pares a través de les educadores a consultar al CDIAP si
els preocupa algun aspecte en relació al seu fill encara que no hi hagi cap
símptoma que s’observi a la llar d’infants.
La periodicitat de les reunions és variable en funció de la demanda de la llar
d’infants , com a màxim oferim una reunió mensual i com a mínim una anyal.
Aquestes són les qüestions de fons, també presents a les ABS : el treball amb
pares pel que fa a les dificultats per assumir la funció del límit i l´ autoritat i el
procés d´ adaptació/separació en el pas dels nens de casa a la Llar d’infants.
Actualment en 5 llars d’infants la nostra intervenció és mensual. Són les
següents:Santa Anna i Estel de Santa Margarida de Montbui, Els Petits i Xiroi
de Vilanova del Camí i la Llar d’infants de Masquefa.
En tres llars d’infants la nostra intervenció és trimestral: Llar d’infants La
Ginesta d’Igualada, Llar d’infants Els Vailets de Capellades, llar d’infants de la
Torre de Claramunt i Llar d’infants La Granota dels Hostalets de Pierola.
El contacte amb la resta de llars d’infants municipals de la comarca és anyal.
Alhora però, es realitzen reunions de coordinació per casos de nens que
assisteixen al CDIAP. Aquestes llars d’infants són les següents: Llar d’infants
La Lluna i “La Rosella” d’Igualada, Llar d’infants “La cadireta” del Bruc, Llar
d’infants de Calaf, llar d’infants La Petita Cérvola de Sant Martí de Tous, Llar
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d’infants de La Pobla de Claramunt, Llar d’infants Els Vailets d’Odena, Llar
d’infants de Carme, Llar d’infants de Vallbona, Llar d’infants de Castellolí.
També s’ha presentat el Servei a les Llars municipals noves : Llar d’infants
“Reietons” de Prats de Rei, Llar d’infants de Jorba i Llar d’infants “La caseta de
l’hort” de Copons.
- Reunions amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic):
Per tractar sobre casos portats conjuntament i reunions de coordinació
institucional entre els dos serveis. Aquest any hem elaborat un document de
derivació EAP-SAP per facilitar situar elements d´ urgència i demanda dels
casos.
Âmbit Social:
- Comissió d’infància d’Igualada:
Participació en la creació -14anys- i consolidació d’aquesta comissió on hi ha
representats tots els col·lectius – sanitaris, educatius, socials – que incideixen
en el nen des de la seva gestació: CSMIJ, EAP , Coordinadora de Llars
d’infants, Serveis Socials d’atenció Primària, EAIA, Equip del programa
d’atenció a la salut sexual i reproductiva, ABS, Equip pediàtric de l’hospital
Comarcal i Serveis Socials de l’hospital Comarcal. En aquesta comissió es
treballen mensualment ,temes de petita infància a fi de coordinar-nos per
optimitzar i desenvolupar els recursos de la zona, per analitzar diversos
aspectes del treball en xarxa en els àmbits sanitari, educatiu i social , per
establir ponts amb les administracions per donar a conèixer els dispositius que
es fan necessaris (per exemple en aquests moments, encara és la manca del
recurs dels “Punts de trobada”) i per realitzar formació conjunta .
- Comissió d’infància de Santa margarida de Montbui:
Aquest és el quart any de la Comissió d’Infància de Montbui formada per
representants dels àmbits sanitari, educatiu i social que treballen en l’àmbit de
la infància. La periodicitat de les reunions és trimestral.
- Coordinació amb altres equips i entitats:
Reunions de coordinació amb els Equips Socials de Base i l´EAIA de la
comarca per casos concrets i amb els altres dispositius de la xarxa com
Ludoteques, Espais Familiars –Igualada, Santa Margarida de Montbui i
Vilabova del Camí-, Càrites, CAD, etc.
2.- SAiC (Servei d´Atenció i Consulta)
Adreçat a nens –a partir dels sis anys-, adolescents i adults. Es un servei de
consulta, diagnòstic, orientació i tractament de :
- Malestars psíquics que es poden manifestar a través de símptomes com:
problemes de comportament, dificultats escolars, trastorns en
l’alimentació i/o els esfínters, trastorns emocionals.
- Trastorns del llenguatge, de la lecto-escriptura.
- Trastorns motrius.
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- Problemàtiques mèdiques, neurològiques i psiquiàtriques.
Per tant l’equip compta amb aquestes disciplines: Psiquiatria, Psicologia;
Neuropediatria, Logopèdia, Fisioteràpia i Treball Social.
Es un servei obert a tota la població i no rep com tipus de finançament públic; sí
però, es tramiten beques en aquells casos que en poden ser beneficiaris.
El temps de la infantesa i de la adolescència planteja sovint dificultats als pares
i tutors i als mateixos nens i joves. Des de el SAiC es proposa xerrades
gratuïtes per fer front a les preguntes que van sorgint pel que fa als diversos
temes que preocupin, obertes a alumnes, peres o professors dels Centres de
Llars d’infants, Escoles de Primària i Instituts de Secundària.
Aclariments d’algunes dades :
Pel que fa al treball institucional de prevenció a les ABS i a les Llars d’infants ja
no esta reflectit, com en memòries anteriors, com a dada separada de la dada
assistencial/clínica; per tant és la suma d’ambdós treballs –clínic i institucional-.
En concret s’han tractat a les ABS -83 casos- i a les Llars d’infants -60-. En
aquests espais d’assessorament actualment es parlen generalment (per la
important pressió assistencial que tenen especialment les ABS) casos
comptabilitzats ja a nivell assistencial; sobretot son noves derivacions i els
casos ja orientats al SAP per aprofundir en la diagnosis i/o amb el tractament
en curs; i també els casos en que només han fet una consulta puntual -17-.
Nens atesos /any2007:
-CDIAP.................................... 653
-SAiC........................................ 90
Total.......................................... 743

( any 2006 : 557 )
( any 2006 : 117 )
( t o t a l : 674 )

Distribució /data d’inici d’atenció:
-CDIAP Anteriors a 2007.......
Durant 2007..............

343
310

-SAiC Anteriors a 2007..........
Durant 2007.................

40
50

3.- EQUIP CDIAP i SAiC

Durant l’any 2007, en l’Equip interdisciplinari –format per 18 professionals de
set disciplines- hi han treballat .
Treball Social:
Fisioteràpia:
Logopèdia:

Ana Uroz.
Míriam Sala i Laura Trullols.
Núria Farré, Joana Martí i Patricia Escobedo.

33

Neuropediatria: Pere Pérez i Josep Costa.
Pediatria:
Francisca Garrido.
Psiquiatria:
Patricia Lombardi.
Psicologia:
Maria Molina, Beatriz Badenas, Margarida Bolea, Glòria
Codina, Marta Busqué, Anna Tarrida, Neus Sebastian, Alex Rodriquez i Marga
Gibert –en la coordinació-.
Docència:
- Articles divulgatius de reflexió i opinió entorn a diversos temes com la
salut, l´ educació, etc, en els diaris locals: Enllaç Regió 7 i La Veu de
l’Anoia.
- Col·laboració docent en varis treballs de recerca d’alumnes de batxillerat
entorn diversos aspectes de la infància.
- Xerrada “Psicologia de l’infant i l’adolescent” en el curs Monogràfics
d’infància organitzada per la Creu Roja Anoia. Igualada. Març
- Participació en “Conversa clínica” entorn la clínica psicoanalítica
organitzada per l´Institut del Camp Freudià.Barcelona. Febrer.
- Participació en la “IX Conversa de l´Escola Lacaniana de Psicoanàlisi”
organitzada per l´ELP. Madrid. Maig.
- -Organització –conjuntament amb ARMPA i FAP- d’una xerrada “Llei de
dependència: què canviarà per a les persones amb retard i malaltia
mental ?”
- Documental/Col·loqui adreçat a professionals i públic en general entorn
a les qüestions que preocupen i ocupen actualment a la infància i en
motiu del 25 aniversari.
- Tutoria de fisioteràpia -25h.- dins les pràctiques
post-grau de
Fisioteràpia pediàtrica.
- Tutoria de les pràctiques del Màster en Atenció Precoç i Família de la
Universitat Ramon Llull.
Formació:
- Seminari del Camp Freudià : textos i casos. Curs 2006/2007 i curs 07/08
Barcelona.
- Seminari “l’atenció global a l’Infant i la seva família seguint un model
d’intervenció interdisciplinar” organitzat per l´ACAP. Barcelona.
- Curs “Psicoanàlisi amb nens” organitzat per l’associació Catalana per a
la Clínica i l’ensenyament de la Psicoanàlisi. Barcelona. Curs 06/07.
- Curs “Fonaments teòrics del psicoanàlisi “ organitzat per l’associació
Catalana per a la Clínica de l’ensenyament del psicoanàlisi”. Barcelona.
Curs 07/08.
- Supervisió psicològica individual mensual.
- Supervisió d’equip bimensual.
- Seminari sobre “Valoració de la marxa, dafos i thera togs” organitzada
per l´ACAP. Barcelona. Març.
- Curs “Aplicació de la classificació 0-3 revisada en el diagnòstic i en
l’abordatge terapèutic de l´infant i de la seva família” organitzat pel
Departament d’acció Social i Ciutadania de la generalitat i l´ACAP.
Barcelona. Abril.
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-

-

-

-

Jornada “El paper del psicòleg en el procés de gestació, part i
maternització” organitzada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya. Barcelona. Abril.
2ª Jornada del CDIAP de Sant Boi de Llobregat “Els pares i els seus
substituts; el vincle del nen amb l’adult en la petita infància”. Abril.
Conferencia “Nous serveis de pediatria” organitzada per l’hospital
Comarcal. Abril. Igualada.
Visita guiada a nou Hospital Comarcal. Abril. Igualada.
I Jornada “Trastorns de l’alimentació en els nens amb patologia
neurològica” organitzada per l’hospital de SJD. Barcelona. Juny.
III Curs de Formació Continuada en Rehabilitació Pediàtrica “Infermetats
neuromusculars” organitzat per l’hospital de SJD. Esplugues de
Llobregat. Octubre.
Taller de Clínica. EPFCL-Forum psicoanalític Barcelona.
III Jornada “La clínica del CPCT : Afectes, subjectivitat i espai urbà; la
depressió, entre la renúncia i l’exigència; aïllament del desig,
precarietats del cos, temps i espai de dol” , organitzada pel Centre
psicoanalític de consultes i tractament . Barcelona. Octubre.
Jornada de treball “20 anys de formació continuada en pediatria
“organitzada per l’hospital d’Igualada. Octubre.
Conferència de la Comissió de fisioteràpia respiratòria al Collegi de
Fisioterapeutes “Pla de rehabilitació respiratòria de Catalunya”.
Barcelona. Setembre
III Curs de formació continuada en rehabilitació pediàtrica “Infermetats
Neuromusculars” organitzat per l’hospital de SJD. Octubre.
Jornada anual de l´ACAP “La demanda en l’atenció precoç” organitzades
per l´ACAP. Barcelona. Novembre.
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RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI
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1.- PERSONAL I CANVIS
Al llarg d’aquest any 2007 hi ha hagut diferents canvis de personal, bàsicament
personal de caps de setmana, que per diverses circumstàncies han deixat de
treballar i això ha suposat la contractació de nou personal. Concretament
durant l’any 2007 s’han produït les baixes laborals de 6 treballadores de caps
de setmana. S’han concedit 3 excedències del personal que treballava a
jornada sencera, i han estat substituïdes per personal que fins ara treballava
els caps de setmana.
També cal esmentar que des del 1 d’agost es va incorporar una nova
infermera. D’aquesta manera hi ha dues infermeres treballant a jornada
sencera a la Residència. Els torn de treball han quedat distribuïts de forma que
hi ha una infermera al torn de matí i una infermera al torn de tarda.
Direcció:
Pedagog:
Infermeres:
Psicòloga:
Neuropsiquiatre :
Treballadora Social :
Fisioterapeuta:
Metge de capçalera:
Supervisora Torn matí:
Atenció directa matí:

Supervisora Torn tarda:
Atenció directa tarda:

Atenció directa nit :

Serveis Generals :
Oficial manteniment:
Auxiliar manteniment:
Cuina:
Auxiliar cuina i roba :
Neteja:

Francesc Duocastella
Josep Palà
Bea Baurier ( Responsable higiènic sanitària.)
Esther Vila
Elisabet Farré
Dr. Lluís Miró
Anna Uroz
Anna Brunet
Dr. Francesc Escolà (Metge ABS)
Assumpció Guixé
Teresa Torrecilla
Montse Nuix
Assumpta Soler
Maria Solans
Teresa Cañizares
Maria Ortin
Marta Suñè
Carme Martinez
Antonia Moya
Núria Dalmau
Lorda Muñoz
Angeles López
Melani Chica
Teresa de la Torre
Lidia Roca
Dolors Roca
M.Angels Rosas
Jordi Biosca
Jose Ramon Fernandez
Francisca Fuentes
Núria Sampera
Dolors Santaularia
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Bugaderia:

Carmen Castillejos.
Belen Herrera.

Personal de substitucions i treball de caps de setmana:
Atenció directa matí:

Atenció directa tarda:

Atenció directa nit:
Serveis Generals :

Mireia Cañizares
Jordina Lladó
Blanca Bacardit
Sara Prat
Meritxell Prat
Issam El Housaini
Nadia López
Sara Bocache
Roser Ramells
M.Angels Casamitjana
Isabel Montilla
Maite Tolosa
Verònica Guix
Luís Moyano
Laura Segura
Sílvia Bases.
Dolores Chica
Manuela Gómez
Irina Lopatnikova
Aurelia Barbu
Fernanda Granado

Més els serveis centrals d’APINAS d’Igualada ( Gerència, administració...)
2.- TIPUS DE TREBALL
A) L'equip Directiu està format :
• El Director -Coordinador.
• Pedagog treballa a mitja jornada (19,25 hores setmana)
• La psicòloga. treballa 20 hores a la setmana.
• Infermeres.
B) Personal d'Atenció Directa (PAD):
• Torn matí: Hi ha set cuidadors, distribuïts en tres aules. A cada aula hi ha
dos grups d'usuaris. Cada grup té un cuidador que se'n fa càrrec i cada
torn una supervisora.
• Torn tarda: Funciona igual que els matins.
• Torn de nit: Hi treballen 4 persones en torns rotatius de 2 persones a cada
torn. La seva feina és tenir cura dels usuaris, canviar-los si convé, acabar
les tasques de bugaderia , i començar a dutxar-los.
C) Personal de Serveis generals i manteniment
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•
•
•
•

Una cuinera que elabora el menjar de la Residència i el dinar de l'Escola
Àuria d'Igualada
Una auxiliar de cuina, que al mateix temps porta el control de la roba dels
usuaris.
Un responsable del manteniment que també fa les tasques de les altres
dependències d'Apinas.
Un auxiliar de manteniment a mitja jornada.

D) Equip de tècnics
• Una fisioterapeuta que fa tractament a les persones que tenen necessitat
de la seva teràpia. Treballa 4 hores diàries.
• Una treballadora social que comparteix el treball amb els altres serveis
d'Apinas.
• El metge de capçalera de Els Prats de Rei, que regularment passa visita
una vegada per setmana i atén totes les urgències que es puguin donar.
E) Personal auxiliar.
• Personal auxiliar que treballa de Personal d'Atenció Directa i té contracte
pels caps de setmana, festius i suplències. Fa les mateixes funcions i
tasques dels PAD.
• Personal auxiliar de serveis generals, que treballa els caps de setmana,
festius i suplències i cobreix les baixes de la resta de personal de S.G
3.- HORARIS
PAD (Personal d’atenció Directa)
Torn matí : De les 8h a les 15 h.
Torn tarda: De les 15h a les 22 h.
Torm nit : De les 22 h a les 8 del dia següent (treballen setmanes alternatives)
Serveis Generals
L'horari de Serveis generals és el següent:
Cuinera:
Matins : de les 9 h a les 13h
Tardes: de 16.30h a les 19.30h
Aux cuina:

Matins: de les 9 a la 13h
Tardes: de les 15h a les 18h

Neteja:

Matins: de les 9h a la 13h
Tardes: de les 18h a les 21h

Reforç cuina: tardes de les 19h a les 21h (els dies que es prepara menjar a
l’escola)
Reforç roba i bugaderia: de les 20h a les 24h.
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4.- PERSONAL EN PRÀCTIQUES
La Residència esdevé un recurs formatiu en tant que acull estudiants de
diferents disciplines que requereixen completar els seus estudis amb períodes
de pràctiques.
Al llarg de l’any 2007 hem acollit 2 alumnes d’un Curs de Formació
Ocupacional de Cuidador/a de discapacitats/des físics i psíquics, del Centre
d’Ensenyament la Plana, de Manresa, i una alumna d’Educació Social de la
UNED Cervera.
A banda d’aquestes, catorze persones més han seguit un període de
pràctiques al centre, com a requisit davant la demanda d’un lloc de treball. En
aquests casos, s’aplica una programació pròpia de pràctiques que inclou una
part teòrica de coneixement del centre i de l’entitat, unes sessions pràctiques
en franges de 2 a 4 hores per permetre la incorporació gradual a la realitat del
servei, i la realització d’un test de personalitat.
5.- FUNCIONS I TASQUES DE LA RESIDÈNCIA
La Residència APINAS Els Prats de Rei ha continuat, l’any 2007, tenint com a
funció principal l’atenció residencial en un àmbit controlat de les persones
ateses afectades de retard mental, així com tenir cura de les seves famílies, i
la promoció del benestar general i la millora de la qualitat de vida tant dels
usuaris com dels seus familiars. Aquests aspectes han inclòs afavorir al màxim
la normalització i l’adaptació social de les persones ateses en el servei.
Les tasques realitzades en els diferents àmbits s’han orientat a acomplir
aquests objectius generals.
D’una banda, el treball amb les persones ateses ha mantingut com a principis
la individualització i la personalització de l’atenció, en tant que ha partit de les
necessitats individuals que ha plantejat cada usuari. A banda de donar resposta
a les necessitats individuals, el treball desenvolupat ha tingut com a objectiu
cobrir adequadament el conjunt de necessitats compartides pel conjunt
d’usuaris, que s’han concretat en poder disposar d’un entorn altament
estructurat, amb un ajut i supervisió constants i una relació personalitzada amb
les persones que els atenen; gaudir d’una higiene i alimentació correctes;
mantenir un bon estat de salut; comunicar-se i interactuar amb l’entorn físic i
social; aprendre; gaudir de l’oci i temps de lleure, i ser estimats.
Per donar resposta i cobrir adequadament aquest conjunt de necessitats, la
Residència ha ofert als usuaris atesos una llar substitutòria o alternativa a la
pròpia; una atenció permanent i constant 24 hores al dia, tots els dies de l’any;
tractaments i teràpies d’educació, habilitació i rehabilitació adequades a les
característiques de cada persona; una resposta als dèficits i/o trastorns que
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presenten; la creació d’un entorn en un clima rehabilitador i dinàmic, i
l’articulació, finalment, de serveis de diferents tipus (albergatge, pedagògics,
ocupacionals i mèdics).
D’altra banda, el treball amb les famílies que tenen un membre amb
discapacitat intel·lectual atès a la Residència ha suposat ser sensibles i
respectuosos amb els familiars dels usuaris, a les necessitats i angoixes que
puguin presentar, i des d’aquesta perspectiva s’ha orientat l’abordatge familiar
en forma d’acollida, orientació, suport i teràpia.
La metodologia de relació Centre/Famílies ha contemplat aquests objectius i
s’ha concretat en diferents aspectes, com ara la transparència en totes les
relacions i informacions, els contactes formals a través de les reunions i
entrevistes periòdiques individuals amb els diferents professionals del servei, o
els informes escrits, cartes i contactes telefònics com a elements que han
facilitat i promogut la relació amb les famílies. Altres aspectes importants en
aquesta línia han estat, d’una banda, el concepte de Residència oberta que ha
facilitat les visites i per tant, el contacte de les famílies amb els familiars atesos,
i amb el mateix centre, en tant que no estableix dies ni hores de visites
restringits. D’altra banda, el Consell de Centre i l’assemblea anual han estat
també elements de promoció de la relació i intervenció de les famílies amb la
Residència.
Finalment, la normalització i l’adaptació social han esdevingut objectius per
tal d’oferir als usuaris de la Residència un ritme de vida al màxim de semblant
al de la resta de la població, ampliant al màxim del possible el contacte i la
interacció amb el seu medi físic, social i cultural més proper, facilitant que
s’integrin al grup social al qual pertanyen, i treballant també perquè l’entorn
social accepti les diferències.
Amb aquesta finalitat, la Residència ha desplegat un seguit de metodologies i
estratègies, que han anat des de la celebració de tots aquells fets que són
significatius per a la nostra cultura, les sortides externes i la utilització dels
espais i recursos comunitaris, fins a la interacció amb altres centres, col·lectius
i/o entitats.
6.- PERFIL DELS USUARIS
La població atesa a la Residència la conformen 38 persones adultes afectades
de discapacitat intel·lectual i unes necessitats de suport generalitzat, en alguns
casos amb trastorns de conductes afegits, que han ocupat al llarg de l’any 2007
la totalitat de places disponibles. En el transcurs de l’any es va enregistrar una
baixa al mes de febrer, per canvi de servei residencial, i una nova alta al mes
d’abril.
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Dels usuaris atesos, 21 han estat homes i 17 dones, i les edats han comprès
des dels 19 anys de l’usuari més jove, als 74 de l’usuari de més edat, essent la
mitjana d’edat de la població atesa de 37’8 anys.
El que defineix els usuaris de la Residència és el diagnòstic de retard mental
greu, que els suposa una important alteració de les habilitats cognitives,
verbals, motores i socials, un retard generalitzat i una baixa capacitat
adaptativa i de les diferents àrees del comportament. Les necessitats de suport
que presenten fan que aquest hagi de ser prestat de manera continuada,
previsiblement per a tota la vida de la persona, amb una freqüència i intensitat
alta, i afectant a totes les situacions de la vida quotidiana. La dependència, en
tots moments, de terceres persones, és, doncs, una característica determinant
d’aquesta població.
A partir d’aquest diagnòstic de retard mental greu, els usuaris de la Residència
presenten mancances d’autonomia personal i social, i acostumen a presentar
de forma associada i en important mesura, trastorns de tipus neuromotor,
sensorials, convulsius i/o de comportament, essent el resultat, en molts casos,
de la confluència de diferents dèficits, la pluri deficiència.
A nivell d’afectacions i desordres de tipus físic o orgànic l’epilèpsia encapçala el
rànquing d’usuaris afectats, seguit per afectacions de la columna i de les
extremitats, parèsies i trastorns de l’aparell digestiu. Altres afectacions de
caràcter físic que presenten els usuaris de la Residència són trastorns
circulatoris, respiratoris, musculars o dermatològics, entre d’altres.
A nivell de dèficits sensorials, una usuària presenta ceguera total i sis usuaris
alteracions visuals en major o menor mesura.
La psicosi concentra la majoria d’alteracions de caràcter mental, presentant-la
un total de 17 usuaris; 2 estan diagnosticats d’autisme infantil i 2 presenten
altres malalties mentals.
Els trastorns de conducta tenen una important incidència, i un nombre molt alt
d’usuaris en presenten. Les estereotípies esdevenen el trastorn amb més
presència, seguit per les conductes disruptives i les autoagressions i
heteroagressions.
L’edat dels usuaris és també un tret important. D’una banda, en ser persones
adultes, la restricció els afecta també, en termes generals, a nivell del potencial
d’aprenentatge, la qual cosa dificulta l’adquisició de nous aprenentatges. D’altra
banda, poden presentar problemes degeneratius agreujats per l’edat, sobretot a
nivell neurològic i neuromuscular, i en les persones de més edat apareixen
associades les problemàtiques pròpies de l’envelliment.
Una altra dada a considerar i que cal preveure a l’hora de dissenyar els
recursos per a la seva atenció és que no tenen consciència de les situacions de
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perill, per la qual cosa han d’estar en un ambient segur i amb atenció constant,
ja que qualsevol activitat o situació pot convertir-se en un risc important.
Malgrat tots els dèficits, trastorns i limitacions, els usuaris de la Residència
presenten, també, capacitats, possibilitats d’interacció amb els entorns físic i
social i formes de vivenciar i tenir experiències, sempre i quan se’ls ofereixi els
entorns i els suports adequats.
7.- L’ATENCIÓ INTEGRAL ALS USUARIS
D’una banda, pel tipus de servei (la Residència ofereix una atenció continuada i
permanent a les persones que hi són ateses), i d’altra banda, pel perfil de la
població atesa (que presenta unes necessitats molt àmplies i globals) es fa
imprescindible configurar una atenció de tipus integral, és a dir, que permeti
assumir, atendre i donar una resposta adequada a cadascuna d’aquestes
necessitats, ja que només així se’ls pot aportar benestar, un òptim
desenvolupament i la millor qualitat de vida possible.
L’atenció integral porta a garantir a cada usuari l’assistència clínica, social i
educativa que precisi a cada moment i enfocar el programa de forma que no
estigui predestinat i marcat a emprar sempre de manera definitiva cada recurs
assistencial.
Des de la perspectiva de l’atenció integral, el model bio-psico-social és el que
permet treballar des de les necessitats més bàsiques i assistencials que
plantegen els usuaris, treball que els ha d’aportar un benestar físic, fins a totes
aquelles que possibiliten el seu desenvolupament global com a persones, el
seu benestar psicològic i emocional.
Sota l’enfoc de l’atenció integral la Residència ha continuat, l’any 2007,
configurant un entorn enriquidor i estimulant per als usuaris atesos, amb un ajut
i supervisió constants, i una relació personalitzada amb les persones que els
atenen, estructurant espais de vida, de treball, de lleure i de rehabilitació, i
disposant tots els mitjans humans, materials i tècnics que permetin que la
persona amb greu disminució pugui desenvolupar-se al màxim que permetin
les seves possibilitats i compensar la seva discapacitat.
8.- L’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA
L’atenció en aquest àmbit parteix dels principis d’individualització, normalització
i integració, i el punt de partida el conformen la realitat individual i personal de
cada usuari, per poder personalitzar l’atenció i adequar-la a cada cas,
desplegant processos d’atenció singulars i individuals, ajustats a les necessitats
específiques de cada persona atesa.
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Durant l’any 2007, el treball de l’àrea psicopedagògica ha continuat desplegant
recursos amb l’objectiu general de promoure el màxim benestar emocional,
social i afectiu dels usuaris atesos, desenvolupant al màxim la seva autonomia.
Més concretament, totes les actuacions han tingut com a objectius principals
l’adquisició, sempre que ha estat possible, de noves habilitats per part dels
usuaris de la Residència; el manteniment de les habilitats ja adquirides;
l’augment del repertori de conductes adaptatives; el foment de la socialització;
el potenciar la seva integració en activitats normalitzadores; el proporcionar-los
diversió i distracció, i augmentar-los la qualitat de vida.
L’equip psicopedagògic és el responsable de treballar aquesta àrea, i amb
aquests objectius ha desplegat un conjunt d’actuacions:
a) Activitats: recollides en el Programa Anual d’Activitats, s’adapten a les
necessitats i possibilitats dels usuaris, i pretenen ajudar al seu
desenvolupament personal, suplir el limitat nivell d’activitat pròpia que
presenten i oferir totes aquelles experiències i vivències que per sí
mateixos no es poden procurar. Les activitats fomenten la socialització,
possibiliten l’adquisició i/o el manteniment d’habilitats, proporcionen
diversió i distracció, i incrementen la qualitat de vida. Esdevenen una de
les eines més importants per poder oferir als usuaris un ambient
estructurat i ric en continguts on puguin desenvolupar-se com a
persones, i també conformen un dels recursos a través dels qual
s’intenta assolir els objectius plantejats per a cada usuari. Les activitats
s’han organitzat en diferents àrees: comunicació, habilitació física i
manteniment, manipulació/motricitat fina, estimulació sensorial/basal,
autonomia personal, autonomia social/domèstica, oci.
b) Pautes i programes d’actuació i intervenció Parteixen de la realitat i de
les necessitats dels usuaris i tenen com a finalitat assolir els objectius
plantejats per a cada usuari, recollits en el Programa d’Atenció
Individualitzada Interdisciplinar. No són programes estàtics, sinó
dinàmics.
c) Mètodes i tècniques de treball. Principalment, de control dels problemes
de conducta (en aquest cas, amb un treball conjunt amb el
neuropsiquiatre), l’aplicació de la metodologia d’Estimulació Basal i
l’aplicació de criteris i sistemes propis de la Comunicació Alternativa i
Augmentativa
d) Establiment i aplicació de criteris d’agrupament i distribució dels usuaris.
S’han basat en variables com el grau d’afectació, el nivell cognitiu,
l’autonomia en la marxa, l’absència/presència de trastorns de conducta o
el grau de compatibilitat entre els usuaris.
e) Planificació i establiment de recursos humans i materials necessaris,
contemplant l’adequació dels horaris, els espais i la infraestructura per
poder desenvolupar totes les tasques d’atenció als usuaris
f) Optimització de l’atenció, a partir de la realització de sessions clíniques,
anamnesis i estudi de casos
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g) Avaluació dels usuaris, dels programes individuals i de les activitats, amb
l’aplicació de diferents tècniques (observacions directes, registres
escrits, enregistraments amb mitjans audiovisuals, entrevistes amb el
PAD, treball multi disciplinar, i aplicació de proves específiques –ICAP-)
9.- EL TREBALL MULTIDISCIPLINAR
Per poder articular els diferents tipus de serveis que ofereix la Residència i
poder atendre el conjunt de necessitats que presenten els usuaris, és bàsic i
imprescindible el treball en equip i multi disciplinar.
Aquest sistema de treball estableix els mecanismes que fan possibles la
coordinació entre els professionals i les diferents disciplines i l’organització
d’espais de trobada que permeten treballar des dels aspectes organitzatius i
d’atenció als usuaris, fins a la formació del personal i l’optimització del treball.
Els eixos d’aquest treball l’any 2007 han estat:
- Atenció al conjunt de necessitats que presenten els usuaris i
desenvolupament dels diferents serveis que ofereix la Residència
- Coordinació entre els professionals i les diferents disciplines, així com
entre els responsables tècnics, l’equip directiu i el personal d’atenció
directa
- Organització d’espais de trobada que han permès treballar des dels
aspectes organitzatius i d’atenció als usuaris, fins a la formació del
personal i l’optimització del treball
- Multidisciplinarietat en l’àmbit de l’atenció als usuaris, a nivell de:
elaboració, aplicació i seguiment dels diferents programes; diagnòstics
dels nous usuaris; control dels trastorns de conducta; aplicació i
desenvolupament de programes i tècniques específiques; avaluació i
seguiment; control de les variables que afecten els usuaris; elaboració
d’informes
- Unificació de criteris i pautes d’intervenció
- Derivacions a d’altres serveis quan han estat necessàries
- Suport, assessorament i informació; formació del personal; fer front a
dificultats, angoixes o estres que ha presentat el personal
- Articulació de l’acollida, orientació, suport i teràpia a les famílies, així
com unificació de pautes de relació amb els familiars dels usuaris.
10.- AGRUPAMENTS
Durant el dia els usuaris estan distribuïts en quatre grups diferenciats, per a la
composició dels quals s’ha partit dels criteris genèrics de nivell d’autonomia,
nivell de competències i perfil conductual.
Al llarg de l’any 2007 la composició dels grups ha estat:

45

-

-

Aula 1: grup format per 7 homes i 5 dones, amb un perfil general de
nivell d’autonomia baix i presència de trastorns de conducta
Aula 2: grup format per 8 dones i 5 homes, amb un perfil general
mixt, pel que fa al grau d’autonomia, i absència de trastorns de
conducta
Aula 3: grup format per 6 homes i 1 dona, amb un perfil general de
nivell d’autonomia alt i presència de trastorns de conducta
Grup de Treball: format per 3 dones i 3 homes, amb un perfil general
mixt, pel que fa al nivell d’autonomia; alt, pel que fa al nivell de
competències, i absència de trastorns de conducta.
11.- TIPUS DE MARXA

La referència a les possibilitats de desplaçament inclou des dels usuaris que
són totalment autònoms en la deambulació, fins als que són tributaris de
cadires de rodes, passant per aquells que necessiten ajut de forma ocasional
per als desplaçaments més llargs o fora de l’entorn de la Residència i per als
que necessiten de forma permanent algun tipus d’ajut (humà o tècnic) Segons
aquesta variable, la població atesa a la Residència es distribueix de la següent
manera:
Autònoms
Ajut permanent
Cadira de rodes

....................
....................
....................

22
3
13

12.- TRASTORNS FÍSICS
Amb una incidència considerable, els usuaris de la Residència presenten un
ampli ventall de patologies i trastorns d’ordre físic, en la majoria de casos
associats a la pròpia disminució o com a conseqüència d’aquesta. En la
descripció d’aquesta variable s’observa que el nombre d’usuaris afectats és
superior al nombre d’usuaris de la Residència. Això es deu a què en molts
casos concorren varis trastorns.
Els principals són:
Tipus de trastorn
Afectacions columna
Afectacions EEII
Aparell circulatori
Aparell digestiu
Aparell respiratori
Dermatològics
Epilèpsia
Musculars
Obessitat

Nombre d’usuaris afectats
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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10
11
5
8
5
6
17
2
3

Odontològics
Ossis
Parèsies
Plègies
Visuals

..............
..............
..............
..............
..............

9
4
7
7
8

Atenció assistencial :
La satisfacció de les necessitats més bàsiques que presenta qualsevol ésser
humà és necessària per proporcionar als usuaris atesos a la Residència un
benestar físic i material. En aquest sentit es treballen els aspectes d’alimentació
(amb dietes individualitzades adaptades a cada cas), la higiene (tant en l’àmbit
de la profilaxi i prevenció com en el de la higiene personal –corporal, bucal,
cabells, ungles, afaitats,...-), i la cura/atenció (seguretat, adaptacions, ajuts
tècnics, suports, vestuari, qüestions ambientals com temperatura i espais,...)
Atenció mèdica i per a la salut:
L’atenció mèdica i sanitària i totes les actuacions derivades d’aquest àmbit
(controls, prevenció, intervenció directa) tenen com a objectiu la defensa de la
salut de les persones ateses a la Residència.
En l’àmbit de la prevenció i control, es controlen totes aquelles variables que
poden condicionar directament la salut dels usuaris (pes, índex de massa
corporal, alimentació, deposicions, diüresi, menstruacions, temperatura i
pressió arterial, higiene, crisis epilèptiques i circumstàncies ambientals
significatives). Es realitzen analítiques de sang de forma anual i específiques si
son convenients (orina, femta,...). Es pauta determinats tractaments
farmacològics
preventius
(mucolítics,
broncodilatadors,
antial·lèrgics,
afavoridors de la circulació sanguínia, preventius de fongs, etc.). Es realitzen
tractaments preventius per part del metge de capçalera, del neuropsiquiatre i
de diferents especialistes ( Ortopèdia i Traumatologia, Odontologia,
Nutricionista...) i s’apliquen tractaments de fisioteràpia, controls i canvis
posturals, clappings, habilitacions físiques i mesures tècniques d’ajut i suport.
Emmarcada també en l’àmbit de la prevenció i la profilaxi, al mes d’octubre es
va realitzar la vacunació antigripal al conjunt d’usuaris de la Residència, i també
el recordatori del 10 any de la vacuna del tètanus
seguint així les
recomanacions del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de Catalunya.
La Residència, a banda d’actuar en l’àmbit de la prevenció pel que fa a la salut
dels usuaris, aplica també un Pla d’Actuació i Tractament davant els trastorns i
patologies que puguin presentar. Cobreixen aquest aspecte els diferents
professionals i estaments mèdics:
- Neuropsiquiatre: és el responsable mèdic de la Residència. Al llarg
de l’any 2007 ha vingut dos cops per setmana.
- Metge de capçalera d’Els Prats de Rei ve a la residència un cop a la
setmana per fer un seguiment dels usuaris, a banda ha atès les
urgències o problemes que poguessin sorgir als usuaris.
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-

-

-

-

-

Les Infermeres de la residència ha practicat la vacunació antigripal i
les cures específiques dels usuaris que ho han requerit, les
extraccions de sang per les analítiques les realitza la infermera del
Cap de Prats del Rei.
Fisioterapeuta: amb una presència de 4 hores diàries al llarg de l’any
2007, realitza els tractaments rehabilitadors als usuaris que ho
necessiten i atén al conjunt de la població atesa a la Residència pel
que fa a pautes de tractament, control de pes, talla i valoració de
l’índex de la massa corporal. Intervé també de forma directa en les
prescripcions d’adaptacions i ajuts tècnics.
Podòleg: es trasllada a la residència per atendre als usuaris que
requereixin dels seus serveis, la freqüència varia segons les
demandes.
CAP de Calaf. L’atenció mèdica al llarg de l’any 2007 ha quedat
permanentment coberta a través dels serveis de guàrdia del CAP,
que s’han requerit en els dies i hores en què el metge de capçalera
no es trobava disponible. A través del CAP hem pogut fer les visites
mèdiques al servei d’odontologia, orientant en el diagnòstic,
tractament i derivació a serveis específics si s’escau, també s’han
tramitat diferents documents sanitaris, com ara les prescripcions
d’articles ortopèdics.
Serveis de la Xarxa Pública de Sanitat. En tots els casos que s’ha
requerit, al llarg de l’any 2007, s’han utilitzat de forma general els
serveis de l’Hospital General d’Igualada, i específicament de
l’Hospital de Bellvitge.
13.- VISITES MÈDIQUES

Al llarg de l’any 2007, el nombre de proves mèdiques i consultes realitzades en
les diferents especialitats ha estat:
Anestèsia
...................
Cirurgia
....................
Digestòleg
....................
Ecografia abdominal
....................
Hematologia
....................
Hospitalització a planta
...................
Intervencions
...................
Mamografies
....................
Maxil·lofacial
...................
Nutricionista
....................
Odontologia
....................
Observació urgències
...................
Ortopèdia i Traumatologia ....................
Pneumòleg
...................
Preanestèsia
....................
Podologia
....................
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1
1
2
1
1
1
1
2
1
7
6
1
5
1
1
3

Radiologia
Unitat de mama

....................
....................

8
1

14.- LA RELACIÓ AMB ELS FAMILIARS DEL USUARIS
La discapacitat intel·lectual té una intensa incidència en els familiars de les
persones que el presenten, i com ja s’ha esmentat en les funcions de la
Residència, és important també la dimensió de les famílies. Entenent que
l’atenció integral passa també per enfocar la millora d’objectius familiars i
comunitaris, al llarg de l’any 2007 s’ha continuat en la línia de treballar
l’abordatge familiar com a orientació, suport i teràpia.
Un segon criteri és que la Residència pretén oferir a les persones ateses la
possibilitat de continuar gaudint de les relacions afectives que la família li
proporciona. Aquest plantejament fa que s’hagin potenciat les relacions de la
persona afectada de retard mental amb la seva família per evitar, d’aquesta
manera, que pel fet d’estar institucionalitzada pugui derivar, en algun cas, en un
distanciament o abandonament familiar.
En base a aquests criteris, s’han volgut assolir els següents objectius:
-

Mantenir les relacions en el marc familiar. És important que la
persona afectada de retard mental greu participi en la mesura del
possible en la dinàmica del nucli familiar i que quedi inclosa en les
relacions afectives que s’estableixen entre la totalitat dels seus
membres.

-

Potenciar les relacions de la família vers el marc institucional.
Potenciar que els pares i/o germans visitin el seu fill/germà a la
Residència i tinguin amb ell una relació activa. Afavorir l’intercanvi
d’informació Residència/Família. Fomentar que les famílies
mantinguin estretes relacions amb la institució.

Per assolir aquests objectius, al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme diferents
actuacions:
-

-

l’establiment d’un calendari de reunions amb diferents famílies,
individuals i personalitzades, per tal d’implicar la família en el
tractament de l’usuari, conèixer les dificultats d’aquest en l’espai
familiar i social, oferir suport i contenció davant les inquietuds i
dificultats que els pot provocar la relació amb el familiar afectat, i
cercar conjuntament solucions i vies de comunicació.
la facilitació del contacte de les famílies amb els residents, mantenint
un règim obert de visites, sense dies ni horaris establerts
els informes escrits, les cartes i els contactes telefònics
l’establiment de calendaris individuals d’anades al domicili familiar
el Consell de Centre
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-

la Festa/Assemblea anual, celebrada al mes de juny
15.- CONSELL DE CENTRE

El dia 13 de desembre de 2007 es van reunir els membres del Consell de
Centre i Consell Assessor, a la seu Social d’Apinas d’Igualada amb el següent
ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau de l’acte de la sessió anterior.
Calendari pera l’any 2008.
Personal: baixes i canvis
Residència nova.
Precs i preguntes.

Van assistir a la reunió:
Jordi Aymamí (Gerent d’Apinas)
Francesc Duocastella (Director de la Residència)
Carme Sales (Representant del sector de pares i mares)
Tomàs Maldonado (Representant del sector de pares i mares)
Joan Antoni Marcé (Representant del sector de pares imares)
Dolors Fernandez (Representant del sector de pares i mares)
Josep Ribas (Representant del sector de pares i mares
Jordi Dalmau (Representant de l’Entitat)
Josep Palà (Representant del Centre)
Marta Suñé (Representant del sector dels tècnics)
Nuria Sampera (Representant del sector de serveis generals)
16.- ÀPATS
Al llarg de l’any 2007 s’han elaborat a la cuina de la Residència, Cuina Central
amb el número de registre Sanitari d’indústries i productes alimentaris de
Catalunya (RSIPAC) 26.04972/cat, els següents àpats:
•
•
•
•
•
•

Dinars per a l’Escola Àuria: …………………………11.341
Esmorzars Llar infantil d’Igualada:…………………. 650
Sopars Llar infantil d’Igualada:……………………… 616
Esmorzars Residència de Prats de Rei:………… 12.546
Dinars Residència Prats de Rei:
……………11.824
Sopars Residència Prats de Rei:……………………12.536
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17.- MENUS DIARIS ESTIU

Menús primera setmana:

ESMORZAR

DINAR

SOPAR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Llet amb
cacau
Pa amb oli i
formatge

Llet amb
cacau
amb galetes

Llet amb
cacau
Pa amb
melmelada

Llet amb
cacau
i cereals

Llet amb
cacau
Pa tomàquet i
pernil

Llet amb
cacau
Pasta del dia

Amanida
d’arròs

Amanida de
Llenties

Llet amb
cacau
Pa amb
mantega i
sucre
Espaguetis
amb tomàquet
i formatges

Ensaladilla
russa

Canelons
d’espinacs

Croquetes de
pollastre amb
patates
fregides

Hamburguesa
de vedella
amb ceba

Pollastre al
forn amb
verdures

Mandonguilles
amb sèpia

Filet de lluç
Botifarra amb
amb albergínia amanida

Llom
arrebossat

Iogurt
Minestra de
verdures

Flam
Mongetes
verdes amb
patates

Fruita
Crema de
porros

Gelat
Crema de
xampinyons

Flam
Gaspatxo

Fruita
Amanida
variada

Fruita
Puré de
carbassó

Peix al forn

Llonzes a la
planxa

Truita de
carxofes amb
tomàquet
amanit

Escalopa
arrebossada

Arròs 3
delícies

Calamars a la
romana

Sípia a la
planxa

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

Iogurt

Iogurt

Fruita

Amanida de
Amanida de
patata, tonyina cigrons
i tomàquet

Menús segona setmana:

ESMORZAR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Llet amb
cacau i
galetes

Llet amb
cacau
Pa amb
melmelada
Amanida
variada

Llet amb
cacau
Pa tomàquet i
pernil
Gaspatxo

Llet amb
cacau
Pa amb
formatge
Arròs amb
tomàquet

Llet amb
cacau i
cereals

Llet amb
cacau Pa
tomàquet i
pernil dolç
Mongetes
verdes amb
patates

Xocolata
desfeta i
melindros

Amanida de
seques

DINAR

SOPAR

Fideus

Raviolis amb
beixamel

Pollastre al
forn amb
xampinyons

Macarrons a la Vedella a la
bolonyesa
jardinera

Salsitxes amb
patates

Hamburguesa
de vedella
amb ceba

Escalopa
arrebossada
amb amanida

Sípia a la
planxa amb
amanida

Fruita
Crema de
porros

Fruita
Meló amb
pernil

Gelat
Amanida de
patates

Fruita
Amanida de
remolatxa

Fruita
Gaspatxo

Fruita
Amanida de
pasta. Plat
únic

Fruita
Pèsols amb
patates

Peix al forn
amb amanida

Hamburguesa
de pollastre
amb

Truita de
xampinyons

Croquetes de
peix

Frankfurt amb
patates i
ketchup

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

Iogurt
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Gall d’indi al
forn amb
tomàquet
Fruita

Iogurt

Menús tercera setmana:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

Llet amb
cacau
Pa amb
melmelada

Llet amb
cacau
i cereals

Llet amb
cacau Pa
tomàquet i
formatge

Llet amb
cacau Pa amb
mantega i
sucre

Llet amb
cacau
Pa tomàquet i
pernil

Llet amb
cacau amb
galetes

Xocolata
desfeta amb
melindros

Amanida de
cigrons

Amanida
d’arròs

Ensaladilla
russa

Espaguetis
amb tomàquet

Amanida de
llenties

Amanida de
pasta

Amanida
variada

Mandonguilles
amb tomàquet

Filet de lluç
amb salsa

Escalopa de
pollastre
arrebossat
amb amanida

Hamburguesa
de vedella
amb guarnició

Calamars a la
planxa

Vedella a la
jardinera

Fideus

Fruita
Gaspatxo

Flam
Puré de
carbassó

Fruita
Amanida
variada

Fruita
Crema
d’espinacs

Iogurt
Gaspatxo

Fruita
Minestra de
verdures

Gelat
Carxofes amb
patates

Truita
d’espinacs

Croquetes de
pollastre amb
amanida

Llibrets de
llom amb
pernil i
formatge

Salsitxes amb
amanida

Pa amb
tomàquet i
embotit

Crestes de
tonyina

Croquetes de
peix

Iogurt

Fruita

Iogurt

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

DISSABTE

DIUMENGE

ESMORZAR

DINAR

SOPAR

Menús quarta setmana:

ESMORZAR

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Llet amb
cacau
i cereals

Llet amb
cacau Pa amb
mantega i
sucre
Verdures
saltejades

Llet amb
galetes

Llet amb
cacau Pa amb
formatge

Llet desnatada Llet amb
Pa amb pernil cacau Pa amb
paté

Llet amb
cacau
Pasta del dia

Amanida de
pasta

Ensaladilla
russa

Gaspatxo

Amanida de
seques

Amanida
verda

Botifarra amb
patates

Pollastre al
forn amb
carxofes

Peix al forn

Rodó de
vedella

Flam
Sopa de
meravella

Fruita
Crema de
porros

Gelat
Amanida de
patata . Plau
únic

Croquetes de
peix amb
tomàquet
amanit
Iogurt
Carxofes amb
patates

Paella

Fruita
Gaspatxo

Escalopa
arrebossada
amb puré de
patates
Fruita
Mongetes
verdes
saltejades

Flam
Verdura tres
colors

Calamars a la
romana

Truita de
patates

Llom amb
pinya

Lluç al forn
amb patates

Frankfurt amb
ketchup

Hamburguesa
de vedella

Iogurt

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

Fruita

Espinacs a la
catalana

DINAR

SOPAR

Fruita
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18.- VISITES I ESDEVENIMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El dia 5 de gener van passar per la Residència els Reis Mags d’Orient,
Ses Majestats Melcior, Gaspar, i Baltasar.
El 18 de gener ve a la Residència el Sr. Carles Tarrida, gerent de la
Fundació Tutelar Anoia per visitar l’Oscar Padial que està tutelat per
aquesta Fundació.
El 8 de febrer visiten la Residència i es fa una reunió de treball, el Sr.
Antoni Reverter, gerent del Centre Ave Maria de Sitges, acompanyat de la
psicòloga i la pedagoga.
El 21 de febrer visiten el Centre la Coordinadora i dues infermeres del
Centre de Puigreig per tal de conèixer el funcionament d’una Residència,
perquè estan en fase d’inaugurar-ne una de nova.
El 3 de febrer venen de visita Mn. Carles Prat acompanyat d’una
missionera del Congo i el fotògraf que té una exposició a la sala polivalent
de la població.
Dia 14 de juny: excursió dels alumnes de l’Escola Àuria d’Igualada
El divendres dia 29 de juny se celebra la Festa-Assemblea anual amb
l’assistència dels treballadors, familiars dels usuaris i dels representants
polític de la zona.
El 22 d’octubre tenim la visita de l’inspector de treball.
El 5 de novembre rebem la visita de l’inspector d’Acció Social i Ciutadania.
El 3 de desembre visiten la Residència 25 alumnes i tres professors de
l’Escola Milà i Fontanals que estudien el mòdul de Formació professional
de grau superior d’Integració Social.
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ESPLAI ÀURIA
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1.- INTRODUCCIÓ
L’Esplai Àuria 2007 ha donat resposta a les necessitats de lleure dels infants i
adolescents amb disminució psíquica de la comarca de l’Anoia.
L’han mogut aquells ideals que sempre ha volgut promoure des dels seus
començaments i és el gaudir del dret de tenir temps d’oci i lleure per a la
persona amb disminució tot adoptant un caràcter de major integració.
Donada la població específica que s’està atenent, des de l’Esplai Àuria, s’han
potenciat aquelles activitats adequades per aquesta per tal d’aconseguir la
major participació possible i la seva implicació en l’activitat proposada.
Tot això ha estat possible gràcies a la participació de monitors voluntaris que
amb la seva motivació personal han fet possible que l’esplai segueixi el seu
ideari. Però també s’ha disposat de monitors especialitzats per a realitzar
aeròbic i el taller de manualitats.
La direcció de l’activitat l’ha portat sempre un monitor especialitzat que
col·labora juntament amb els voluntaris, que alhora formen part directament de
l’Esplai Àuria. És així, doncs, com s’ha potenciat la integració i promoció de la
persona en la realització de les activitats.
2.- NOVES ACTIVITATS
Hi ha hagut canvis positius com ara la introducció i potenciació d’un espai de
cuina, adreçada als joves, la promoció pel grup de persones greument
afectades així com l’activitat de les noves tecnologies els dissabtes.
Sobre la promoció de les persones greument afectades, s’ha volgut continuar
amb la programació lectiva d’escola per a potenciar tots aquells aspectes que
necessitin recolzar des del seu temps d’oci, alternant les activitats per tal de no
coincidir amb el que treballa l’escola. L’activitat que s’ha potenciat és el “Boti
Boti” un nou espai on s’ha pogut experimentar a través del llit elàstic unes
noves sensacions.
Els dissabtes s’ha dut a terme l’activitat de “Connecta’t amb l’esplai”,es basa en
les diferents tecnologies que l’home a viscut al llarg de tota la seva història així
com l'impremta fins els ordinadors. Treballarem tot el desenvolupant pel
benestar de la societat (els diaris, per exemple).
Per tal de treballar amb el nostre propòsit de potenciar l’autonomia, sempre
amb el consentiment del tutor, en finalitzar l’activitat, els joves han marxat sols
cap a casa des del lloc on es realitza l’activitat, observant com algun d’ells han
d’agafar el tren o l’autobús per a arribar a casa.
3.- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS
L’organització dels grups es s’ha realitzat tenint en compte el nivell
d’autonomia, l’edat, les necessitats i interessos dels participants. Per tant,
podem dir que la mitjana de participants en les activitats diàries és de 30
persones, nombre pel qual varia els caps de setmana. Els caps de setmana, hi
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ha hagut un cert nombre fixa de participants però que augmenta
considerablement quan es realitzen activitats esporàdiques (sortides, visites,
excursions, colònies i escola d’estiu).
4.- ACTIVITATS
Les activitats diàries que s’han realitzat a l’Esplai han estat dirigides a aquelles
persones procedents de l’Escola Àuria, en edats compreses entre els 4 i els 20
anys; així com també a persones de la comarca de l’Anoia amb un certificat de
disminució que estigui amb edat escolar i fora d’aquesta però amb un alt nivell
d’afectació cognitiva. En les activitats de caps de setmana, també hi ha usuaris
procedents de la residència de disminuïts psíquics profunds de Prats de Rei.
4.1. Activitats diàries:
L’horari per l’espai Àuria és de dilluns a dijous de les 17h a les 2/4 de 7 i els
divendres de 17h a 18h.
Un any més, s’ha volgut adequar les activitats a les necessitats, interessos i
motivacions dels participants. Per aquest motiu la distribució dels tres grups fa
referència al nivell d’autonomia, a l’edat, als interessos i necessitats dels
usuaris. Per tant podem dir que:
Gener-Juny 2007
DILLUNS
GRUP
Grans

Kaserna

GRUP
Biblioteca
Mitjans
GRUP
Els Colors
Petits
Greument
afectats

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

Aeròbic

Cuina per Bàsquet
aa joves

Futbol

Taller
de Manualitats Basquet
Teatre
música
Música
i El Paladar Psicomotricitat Sensacions
Massatges

Octubre-Desembre 2007
DILLUNS
GRUP
Kaserna
Grans
GRUP
Biblioteca
Mitjans

DIMARTS
Aeròbic

DIMECRES DIJOUS
La Cuineta Esports

DIVENDRES
Futbol

La música i Manualitats Esports
Multiactivitats
els
seus
balls
GRUP
Les
Boti Boti
A la carta
Psicomotrici Multiactivitats
Petits i/o Sensacions
tat
greument
Afectats
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La mitjana de participants per grup ha estat de:
¾
GRUP Grans: 14
¾
GRUP Mitjans: 9
¾
GRUP Petits i/o Greument Afectats: 7
Aquesta mitjana de 30 participants s’ha mantingut al llarg de l’any a les
activitats diàries, tot i que pot patir alguna modificació depenen de l’activitat
proposada.
4.2. Activitats de Cap de Setmana:
4.2.1. Activitats de dissabte
L’horari s’ha mantingut com els altres anys, de 16 a 19 h, podent ésser
modificable depenen de l’activitat proposada. Per exemple, s’ha modificat en el
cas de realitzar per alguna activitat organitzada per la pròpia ciutat o entitat
(Festa de Nadal, Festa de final de curs, Carnestoltes al Barri de Montserrat,
etc).
Respecte el grup de persones més autònomes, s’ha intentat mantenir les
mateixes activitats però acompanyats d’un cert to juvenil per tal de proposar
una major integració en tant a activitats per a la seva edat.
4.3. Activitats complementàries:
4.3.1. Sortides trimestrals
Les sortides trimestrals compten amb el servei de respir gestionat per APPS
que facilita l’assistència d’aquells usuaris provinents de famílies amb recursos
econòmics limitats.
A més a més, però, de les sortides trimestrals que es recollirien com aquelles
excursions de cap de setmana en la qual es passa una nit fora de casa, també
es realitzen sortides d’un dia, un dissabte al trimestre. Aquest any, doncs, s’han
realitzat les sortides següents:
•
24 de Febrer: Imax i El bosc de les fades
•
2 i 3 de Juliol: Sortida Trimestral “la Censada”
•
17 de Novembre: Aquàrium
4.3.2. Escola d’estiu
Aquest és l’espai que cobreix els dies no lectius. L’Escola d’Estiu Àuria ’07 es
es portarà a terme en el període comprès entre el 25 de juny fins el 27 de juliol i
de l’ 3 al 7 de setembre.
L’horari serà de 9:15 a 13:15 exceptuant els dimecres de cada setmana que
s’anirà d’excursió i l’activitat, llavors, finalitzarà les 17h.
Donat que l’eix temàtic de l’Escola d’Estiu Àuria ’07 ha estat « Terra, Aire i
Mar » pels grups de petits i/o greument afectats, i mitjans i els grup d’autònoms.
Els tres grups s’ha intentat fer moltes visites a fora del recinte escolar per tal
de palpar i visualitzar les vivències de diferents professionals, àmbits i entorns.
Les excursions que s’han programat han estat:
La Torre de la Manresana
Piscina de Montbui
Visita a Copons
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Port Aventura
Les colònies
Degut a l’èxit que es va tenir el darrer any, un cop més s’han organitzat el
bivac. Aquesta va ser una activitat que es va oferir a tots els usuaris autònoms;
igualment, es va donar l’opció a totes les famílies de participar. L’assistència va
ser la mateixa que l’any passat.
Mantenim la postura d’optar l’activitat de piscina com a àmbit molt important on
els infants i joves es poden desenvolupar. Aquest cop, però, varem voler
aprofitar els recursos de l’entitat i varem utilitzar la piscina de la Residència de
Prats de Rei.
Podem dir que la mitjana de participants durant les setmanes dels mesos de
juny i juliol ha estat de 28 i al setembre 16.
4.3.3. Activitats pels usuaris de la residència de Prats de Rei
Les activitats s’han continuat realitzant de manera quinzenal. S’ha buscat una
sortida lúdica per a aquest grup per tal d’aconseguir el major benestar possible
per aquestes persones. No obstant, gairebé totes les activitats s’ha realitzat
amb el grup de greument afectat.
Aquest any hi ha participat una mitjana d’un participant.
L’horari no s’ha canviat i continua essent 16,15 a 18,30 h.
5. ALTRES SERVEIS
Es continua realitzant el servei de cangurs i el servei de respir coordinat des
d’APPS, subvencionat pel 0,53 % de l’IRPF.
6. EQUIP DE TREBALL

Referent a l’equip de monitors, cal dir que actualment tenim un nombre molt
satisfactori de monitors voluntaris Actualment, doncs som un equip de 26
monitors voluntaris, una monitora i una coordinadora al càrrec del servei.
Gràcies a aquest equip, és possible oferir les diferents activitats per als
diversos grups de participants. No obstant, s’ha mantingut el mateix ritme en la
realització de cursos de formació per tal de millorar i solventar les necessitats i
inquietuds del nostre equip humà. Es continua amb la línia de potenciar la
realització del curs per a obtenir el diploma de monitor/a de lleure.

58

59

TREBALL SOCIAL
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Al llarg del 2007, des del departament de Treball Social, i continuant amb la
dinàmica dels darrers anys, s’ha treballat dins les línies:
1.- TREBALL D'ATENCIÓ DIRECTA A LES FAMÍLIES
Acollida dels nous ingressos a l'Escola Àuria, participant
matriculació i diagnòstic.
Les matriculacions realitzades han estat: 3

en el procés de

Escola Àuria:
- Elaboració de d’informes socials
- Actualització de la fitxa mèdica i de vacunes.
- Coordinació amb el Consell Comarcal i la Creu Roja quan l'alumne té
necessitat de transport adaptat. S’ha donat servei en el recorregut Igualada –
Piera a: 5 usuaris. El servei d’ambulància per la zona de Calaf ha estat utilitzat
per 2 escolars.
- S’han realitzat diferents coordinacions amb els serveis socials dels diferents
municipis de la comarca.
- Tramitació de les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència:
25 usuaris/es
Residència Els Prats de Rei:
- Seguiment socio-familiar dels/les usuaris/es
- Participació en les reunions interdisciplinaries.
- Coordinació amb els serveis d’atenció primària.
- Tramitació de les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència
als 38 usuaris/es.
CDIAP / SAIC:
- Tràmits al CAD per sol·licitar el reconeixement de disminució.
- Coordinació amb els serveis socials.
- Coordinació amb l’EAP.
- Tramitació de les beques individuals del Ministerio de Educación.
- Orientació de recursos.
- Tràmit d’ajuts del Departament de Benestar i Família.
Acolliment , treball clínic i seguiment amb aquelles famílies que han
sol·licitat l' intervenció de la treballadora social. Aquest espai també ha estat
ofert a les famílies quan des de els professionals dels serveis s'ha considerat
que podia ser important aquesta intervenció.
Informació, orientació i tràmit de recursos legals, socials i econòmics
existents, facilitant el coneixement dels drets dels serveis i prestacions així com
les seves condicions d'accés.
Estudi econòmic. APINAS ofereix a les famílies amb dificultats econòmiques
la possibilitat de reducció, exempció o finançament de la quota dels serveis i de
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les activitats que s'organitzen, prèvia entrevista i informe de la treballadora
social. Des de el Departament de Treball Social s’han buscat també altres vies
per a cobrir aquestes quotes.
2.- TREBALL D'ATENCIÓ INDIRECTA
Xerrades per a les famílies de l’escola
El 26 de setembre es va realitzar una trobada de germans, la pedagoga Dolors
Sabaté va ser l’encarregada de dinamitzar-la.
Espai de trobada per a mares nouvingudes
El 25 de maig es va fer la trobada de cloenda del grup de recolzament familiar
juntament amb el grup de mares nouvingudes.
Trobada famílies a nivell de la ciutat
S’ha realitzat una trobada el 12 de març per parlar sobre: “Llei de dependència.
Què canviarà per a les persones amb retard mental i malaltia mental?, a càrrec
de Susi Cordon de l’APPS. Aquesta xerrada es va organitzat juntament amb
l’ARMPA i la FAP
Servei de Respir i Suport Familiar
Aquest programa està subvencionat pel Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales a partir del 0,5 de l’IRPF.
Aquest servei ha ofert a les famílies un ajut puntual per a mantenir o millorar la
qualitat de la seva dinàmica i de les seves relacions a través de l’atenció a les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Les modalitats que s’han realitzat han estat:
Servei de personal de suport: 42 serveis
Estades de respir a la Llar: 2 estades
Al llarg de l'any s'ha fet arribar a les famílies de l'Associació informació escrita
sobre diversos recursos socials:
-

-

Circular sobre la convocatòria d'ajudes econòmiques de la
Generalitat de Catalunya del Programa d'Ajudes d'Atenció Social a
persones amb Disminució.
Circular sobre les beques individuals del Ministerio de Educación y
Ciencia.

Programa de vacunació escolar
Coordinació amb el Servei de Salut Pública concretant el calendari i els
alumnes a vacunar:
-

Coordinació amb el servei de salut pública per a establir calendari i
alumnes a vacunar.
Circulars informatives a les famílies i seguiment de les autoritzacions.
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-

Aquest any les vacunes que s’han realitzat han estat: tètanus i
hepatitis AB

Coordinació interna
S’ha continuant participant en el treball amb els equips tècnics i professionals
dels diferents serveis d' APINAS; reunions setmanals amb els equips del SAP i
SAIC, escola i residència. Participació en els claustres generals de l'escola i en
les sessions clíniques de la residència Els Prats de Rei i seguiment setmanal
de la Llar.
Coordinació externa amb:
-

EAIA.
Serveis Socials d’Igualada.
Serveis Socials del Consell Comarcal.
Equip Psicopedagògic de l’Anoia.
CSMIJ.
ICASS.
St. Joan de Déu.
3.- COORDINACIÓ DE SERVEIS

Des de el departament de Treball Social s'ha continuat assumint la coordinació
de dos serveis: el Servei d’Acolliment temporal en Famílies i la Llar infantil.
4.- ALTRES
Fundació Tutelar Anoia
La treballadora social juntament a una mare de família de l’escola es forma part
de Patronat de la Fundació que vetlla tant perquè les persones tutelades
gaudeixin d’una bona qualitat de vida com pels seus interessos.
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LLAR RESIDÈNCIA INFANTIL
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1.- INTRODUCCIÓ
La Llar va néixer com un servei de suport a les famílies i els seus fills, que per
diferents motius i al llarg de la setmana ( de dilluns a divendres), i seguint el
calendari escolar, necessitin un servei residencial per fer front a diferents
necessitats, sigui per qüestions de distància, alumnes de fora d'igualada que el
transport diari els hi pot ser un inconvenient, o per altres situacions derivades
de les característiques del noi o noia i de la mateixa família que aconsellin una
atenció complementaria a la Llar residència.
La Llar residència està ubicada en un pis adaptat del carrer Dr .Pasteur
d'Igualada i la seva capacitat màxima és de sis usuaris, que estan atesos per
dues educadores en l'horari que va des de la sortida de l'escola o de l'esplai i
fins l'endemà al matí a les 9 hores que agafen el transport escolar per anar de
nou a l'escola.
2.- ELS USUARIS
Aquest any el nombre de d’usuaris és de 5. d’edats compreses entre els 12 i
els 16 anys. Han estat 4 nenes i 1 nen. Una d’aquestes utilitza cadira de rodes.
3.- LES ACTIVITATS
La dinàmica que es segueix a la Llar residència és la més semblant a la que
podrien tenir a casa amb la seva família, però sempre amb coordinació amb
l'escola, ja que al llarg del temps que els alumnes son atesos a la Llar es
segueix un programa de treball que en un àmbit molt familiar pretén millorar
aspectes com els hàbits i la socialització.
Els horaris que es segueixen són:
Horari de vespre:
- 18.00 h -19.00 h Arribada, berenar, explicar com ha anat el dia.
- 19.00 h -20.00 h Temps lliure: dibuixar, mirar la TV, retallar, sortir a comprar,
a la biblioteca.. Preparar el sopar.
- 20.00 h - 20'30 h Dutxes i posar el pijama
- 20.30 h - 21'15 h Parar taula i sopar
- 21'15 h - 21'45 h Desparar taula, endreçar el menjador. Rentar plats.
- 21'45 h - 22.00 h Rentar dents Posar-se al llit i silenci.
Horari de matí:
- 7.45 h - 8.15 h
- 8'15 h - 8'45 h
-8'45 h

Llevar-se i vestir-se Fer llits. Rentar cara i pentinar-se.
Esmorzar.
Posar jaquetes i marxar cap a la parada d'autobús.
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El fet de que hi hagin dues persones ha facilitat el poder realitzar activitats
exteriors: anar a comprar, a la biblioteca, al videoclub, això a afavorit la relació i
la dinàmica dins la llar.
4.- COORDINACIÓ LLAR-ESCOLA
Com els anys anteriors l'educadora de la Llar manté contacte amb els
professionals de l'escola mitjançant comunicacions diàries escrites, mantenint
reunions amb els mestre i amb coordinacions periòdiques amb la treballadora
social.
Cal assenyalar que l'educadora de la Llar també ha participat en l'espai
formatiu dels professionals de l'Escola Àuria i participant als claustres generals.
La treballadora social ha continuat coordinant el servei .
5.- RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La Llar residència és un servei obert als pares per a que visitin al seu fill
sempre que ho desitgin.
El contacte amb les famílies es manté via telefònica o amb visites a la Llar
sempre que cal comentar els diferents aspectes que envolten la vida dels
usuaris; alimentació, aspectes mèdics, necessitat de material...
La treballadora social d’Apinas també està a la disposició de les famílies per
atendre les seves demandes.
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ACOLLIMENT TEMPORAL EN
FAMÍLIES
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1.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Seguint les línies d’actuació dels anys anteriors, el Servei d'acolliment temporal
en famílies d’Apinas es dirigeix a les famílies de les persones amb disminució
psíquica de la comarca de l'Anoia que no estan ateses en cap servei
residencial.
El servei ha possibilitat l'acolliment i l'atenció de la persona amb disminució
psíquica, ja sigui nen o adult, quan la seva família ha necessitat un temps de
descans i respir per dedicar-se a d’altres fills o gaudir d’un temps com a parella.
Les famílies acollidores han estat famílies que ja havien realitzat el servei altres
anys i a les quals l’entitat els té plena confiança, ja que tenen un llarg bagatge
com a voluntàries de l’entitat.
Els objectius que el servei d'acolliment s’ha proposat han estat bàsicament
encaminats a millorar la qualitat de vida de les famílies, alhora que s'ofereix al
seu membre amb discapacitat psíquica, nous models d'interacció, de relació i
integració en l'entorn social.
Els dies de que han disposat les famílies per utilitzar aquests servei ha estat
de 15, que han anat utilitzant al llarg de l’any, a una família per motius de
relació amb el fill se li ha allargat fins a 20, previ estudi de la situació.
2.- VALORACIÓ TÈCNICA
Aquest servei ha donat resposta a la necessitat de les famílies de la comarca
que han precisat un suport o descans puntual en l'atenció dels fills amb
disminució psíquica. Malgrat costa que les famílies formulin la demanda
d'aquests tipus d'ajut , un recurs d'aquestes característiques és una eina
important pels professionals que treballen amb elles ja que poden treballar les
necessitats del grup familiar, oferir la possibilitat de ser ajudats i reduir l’estrès
dels cuidadors. Al llarg de l'any 2007 l'han utilitzat 6 famílies, realitzant-se 10
serveis que representen 36 dies de respir L'edat de les persones acollides ha
estat entre els 9 i els 17 anys.
Les famílies que han utilitzant aquest servei un cop, davant una necessitat
puntual o bé per a provar-lo, l'han anat sol·licitant al llarg de l'any, mostrant així
la seva satisfacció i confiança en el servei.
Els motius pels que les famílies han sol·licitat aquest servei ha estat per lleure i
també per dificultats laborals.
El fet de no ser necessari passar la nit en el domicili de la família acollidora i
també poder utilitzar el servei de mica en mica, per exemple començant en
passar una tarda amb la família acollidora , ha estat positiu i ha permès que
famílies de nens petits els hi fos més fàcil començar a utilitzar aquest recurs.
Aquesta ha estat la modalitat que més s'ha demanat, també s'han realitzat però
acolliments de caps de setmana.
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3.- NOMBRE D’ACOLLIMENTS RESLITZATS (per mesos)
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4.- NOMBRE DE DIES D’ACOLLIMENTS REALITZATS
(total i per mesos)
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El número total de dies ha estat 59.
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5.- CARACTERÍSTIQUES DELS USUARIS
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Semiassistit

Autònom

6.- SERVEIS ON SÓN ATESOS ELS USUARIS
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MENSA & TUSAL

auditors-censors jurats de comptes

C/ Sant Ferran, 45 – 08700 IGUALADA (Barcelona) – Telèfon 93 801 72 31 – Fax 93 801 72 21 – E-mail:comptabilitat@gcarles.es

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A l’Assemblea de l’ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS
SUBDOTATS (A.P.I.N.A.S.):

1.- Hem auditat els comptes anuals de l’ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I
ADOLESCENTS SUBDOTATS (A.P.I.N.A.S.), que comprenen el balanç de situació al 31
de desembre de 2007, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici
anual tancat en aquesta data, la formulació dels quals és responsabilitat de la Junta
Directiva de l'Entitat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre aquests
comptes anuals en conjunt basada en la feina efectuada segons les normes d'auditoria
acceptades generalment, que requereixen l'examen mitjançant proves selectives de
l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de la presentació, dels
principis comptables aplicats i de les estimacions efectuades.

2.- La Junta Directiva presenta, a efectes comparatius d'acord amb la legislació mercantil,
a més dels imports de l’exercici 2007 el que correspon a l’exercici anterior de cada
partida del balanç, del compte de resultats i del quadre de finançament. La nostra
opinió es refereix als comptes anuals de l'exercici 2007, exclusivament. El dia 9 de
març de 2007 vam emetre l’informe d'auditoria sobre els comptes anuals de l'exercici
2006 on expressàvem una opinió amb excepció.

3.- L’Entitat segueix el criteri de mantenir a l’actiu del balanç de situació el deute
corresponent a subvencions dels Ajuntaments de la Mancomunitat per a l’atenció dels
disminuïts psíquics de la Comarca de l’Anoia, distribuït entre deutors a llarg i a curt
termini, com s’explica a la nota 4.d i es detalla a les notes 9 i 11 de la memòria, sense
que es pugui assegurar la seva total realització.

MENSA y TUSAL, S.L.

N.I.F.: B58-749177

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 30.610, Foli 1 Full B-176.031
Inscrita al Registro Oficial de Auditores de Cuentas amb el número S0185
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4.- La nostra opinió és que, tret de l’efecte de qualsevol ajustament que pogués ser
necessari si es conegués el desenllaç final de la incertesa descrita en l’excepció
anterior, els comptes anuals adjunts de l'exercici 2007 expressen la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera d'A.P.I.N.A.S., a 31 de desembre de 2007, i dels
resultats de les seves operacions durant l’exercici anual tancat el mateix dia i que
contenen la informació necessària i suficient per interpretar-los i comprendre’ls
adequadament, en tots els aspectes significatius, segons els principis i les normes
comptables acceptats generalment que són uniformes amb els aplicats en l'exercici
anterior.
5.- Hem revisat el compte de resultats de les activitats de serveis socials subvencionades
per l’ICASS i la segregació dels ingressos i despeses corresponents a les diverses
activitats, serveis o centres de l’entitat.
6.- Tal com s’explica i es detalla a la nota 4.f) de la memòria, les subvencions rebudes
d’Ajuntaments i altres organismes, les quotes de socis actius i els donatius, l’Entitat no
les imputa en el compte de resultats de serveis socials. En cas que s’hagués seguit un
altre criteri d’assignació, el resultat del compte de resultats d’activitats de serveis
socials s’hauria modificat en la quantitat decidida, mantenint-se constant el resultat
consolidat del conjunt d’activitats de l’Entitat.
7.- La nostra opinió és que, tret de l’efecte de l’excepció descrita en el paràgraf 6, el
compte de resultats corresponent a les activitats de serveis socials i la memòria
econòmica en els apartats que fan referència al compte de resultats expressen la
imatge fidel del resultat d’aquestes activitats, i la segregació dels ingressos i despeses
corresponents a les diverses activitats garanteixen un mínim raonable de fiabilitat.

MENSA Y TUSAL, S.L.
Auditors-Censors Jurats de Comptes

Albert Mensa i Rosich
Número de protocol: 2/2008
Igualada, 7 de març de 2008
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ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644

BALANÇ DE SITUACIÓ - Exercici 2007

ACTIU (1 de 2)

31.12.2007

A. Fundadors/associats per desemborsaments no exigits

0,00

0,00

2.903.228,04

2.337.848,51

Despeses d'establiment ......................................................................................
0,00
Immobilitzacions immaterials........................................................
16.947,49

0,00
17.582,60

B. Immobilitzat ...............................................................................

I.
II.

31.12.2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Despeses de recerca i desenvolupament .........................................
Concessions, patents, llicències, marques i similars .........................
Fons de comerç ..................................................................................................
Drets de traspàs ............................................................................................................
40.180,43
34.124,13
Aplicacions informàtiques ............................................................................................
Acomptes ..............................................................................................................................
Provisions ...........................................................................................................
-23.232,94
-16.541,53
Amortitzacions ..........................................................................................................

III. Béns del patrimoni històric ............................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV . Altres immobilitzacions materials .................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0,00

2.565.975,74

2.035.999,37

1.250.371,59
1.243.549,26
Terrenys i construccions .......................................................................................
50.142,02
42.486,88
Instal.lacions tècniques i maquinària .............................................
1.003.685,05
860.671,66
Altres instal.lacions, utillatge i mobiliari ........................................
Acomptes i immobilitzacions en curs ........................................
1.196.082,96
722.597,34
175.985,97
171.442,25
Altre immobilitzat ...................................................................................................
Provisions ...................................................................................................................................
-1.110.291,85
-1.004.748,02
Amortitzacions ..........................................................................................................

V. Immobilitzacions financeres ...........................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,00

Béns immobles .........................................................................................................
Arxius ...........................................................................................................................
Biblioteca ............................................................................................................................
Museus ...............................................................................................................
Béns mobles ...............................................................................................................
Acomptes sobre béns del patrimoni històric ......................................
Provisions ...........................................................................................................

176.044,91

Participacions en entitats del grup ....................................................
Crèdits a entitats del grup .......................................................................................
Participacions en entitats associades .................................................................................
Crèdits a entitats associades ...................................................................................
157.900,00
Cartera de valors a llarg termini ...................................................................................
Altres crèdits .......................................................................................................
18.144,91
Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini ..........................................................
Provisions ...........................................................................................................

VI. Deutors a llarg termini ...........................................................
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144.259,90

169.980,94

157.900,00
12.080,94

114.285,60

- Pàg. 1 -

ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644

BALANÇ DE SITUACIÓ - Exercici 2007

ACTIU (2 de 2)

31.12.2007

31.12.2006

C. Despeses a distribuir en diferents exercicis ......................................................... 0,00

0,00

D. Actiu circulant ........................................................................................1.600.226,60

1.328.276,96

I.
II.

Fundadors/associats per desemborsaments exigits ................................
Existències ..................................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13.205,20
796.107,14

Clients per vendes i prestació de serveis ..........................................................
Entitats del grup, deutores ..............................................................................
Entitats associades, deutores ............................................................................
Deutors diversos ..................................................................................... 1.404,21
Personal ......................................................................................................833,30
793.869,63
Administracions Públiques ........................................................................................
Provisions ...................................................................................................................

V. Inversions financeres temporals .................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,00
0,00

Béns destinats a les activitats .........................................................................
Primeres matèries i altres aprovisionaments ......................................................
Productes en curs i semiacabats .................................................................................
Productes acabats ....................................................................................................
Subproductes, residus i materials recuperats ...................................................................
Acomptes ...................................................................................................................
Provisions ...................................................................................................................

III. Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia ................................
IV. Altres deutors ............................................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0,00
0,00

162.324,00

Participacions en entitats del grup .................................................
Crèdits a entitats del grup ..............................................................................
Participacions en entitats associades ..................................................................
Crèdits a entitats associades .............................................................................
Cartera de valors a curt termini ...............................................................................
162.324,00
Altres crèdits ........................................................................................................
Dipòsits i fiances constituïts a curt termini ............................................................
Provisions ...................................................................................................................

VI. Tresoreria .......................................................................................................
611.542,05
17.048,21
VII. Ajustaments per periodificació ....................................................
TOTAL GENERAL ACTIU (A+B+C+D)
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4.503.454,64

11.167,55
841.121,06

904,50
840.216,56

162.324,00

162.324,00

304.199,06
9.465,29
3.666.125,47
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ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644

BALANÇ DE SITUACIÓ - Exercici 2007

PASSIU (1 de 2)

31.12.2007

A. Fons propis ............................................................................

31.12.2006

2.786.009,34

2.333.919,34

I. Fons social ...................................................................................................
2.333.919,34
II. Reserva de revaloració ........................................................................
0,00
III. Reserves ...................................................................................................
0,00

1.806.867,63
0,00
0,00

1. Reserva estatutària ................................................................................
2. Altres reserves ..........................................................................................

IV. Excedents d'exercicis anteriors ..............................................................

0,00

0,00

452.090,00

527.051,71

396.781,75

395.831,20

1. Romanent ..........................................................................................
2. Excedents negatius d'altres exercicis ........................................................

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) ..........................................
B. Ingressos a distribuir en diversos exercicis .......................................
1. Subvencions, donacions, llegats de capital i altres ...........................
2. Diferències positives de canvi .........................................................
3. Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis ................................

396.781,75

395.831,20

0,00

0,00

417.886,34

450.000,00

0,00

0,00

II. Deutes amb entitats de crèdit .............................................................. 417.886,34
III. Deutes amb empreses del grup i associades ....................................
0,00

450.000,00
0,00

C. Provisions per a riscos i despeses .........................................
1.
2.
3.
4.
5.

Provisions per a pensions i obligacions similars ..........................................
Provisions per a impostos .......................................................................
Altres provisions ..................................................................................
Fons de reversió .....................................................................................
Provisió per a reparacions i conservació de béns del patrimoni històric

D. Creditors a llarg termini

I.

Emissions d'obligacions i altres valors negociables .............................
1. Obligacions ..............................................................................................
2. Altres deutes representats en valors negociables ...........................................

1. Deutes amb entitats del grup ...............................................................
2. Deutes amb entitats associades .........................................................

IV. Altres creditors ...................................................................................

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Deutes representats per efectes a pagar .........................................................
2. Altres deutes ............................................................................................
3. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini .....................................................

V. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits .......................
1. D'entitats del grup ..........................................................................
2. D'entitats associades .....................................................................................
3. D'altres entitats .......................................................................................
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ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644

BALANÇ DE SITUACIÓ - Exercici 2007

PASSIU (2 de 2)

31.12.2007

E. Creditors a curt termini

31.12.2006

902.777,21

486.374,93

0,00

0,00

II. Deutes amb entitats de crèdit ............................................................ 423.769,63

134.919,59

1. Préstecs i altres deutes ......................................................................... 423.769,63
2. Deutes per interessos ................................................................................

134.919,59

I.

Emissions d'obligacions i altres valors negociables .........................
1. Obligacions ......................................................................................
2. Altres deutes representats en valors negociables ...........................................
3. Interessos d'obligacions i altres valors ................................................................

III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini ...........

0,00

0,00

IV. Beneficiaris, creditors .................................................................................. 0,00
V. Creditors comercials ........................................................................... 105.382,06

0,00
77.940,90

1. Acomptes rebuts de comandes ...............................................................
2. Deutes per compres o prestacions de serveis ..............................................105.382,06
3. Deutes representats per efectes a pagar ..........................................................

77.940,90

VI. Altres deutes no comercials ..................................................................373.625,52

273.514,44

1. Deutes amb entitats del grup .............................................................
2. Deutes amb entitats associades .................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

Administracions Públiques ..................................................................... 107.148,76
Deutes representats per efectes a pagar ..........................................................
Altres deutes ........................................................................................ 121.361,02
145.115,74
Remuneracions pendents de pagament .......................................................
Fiances i dipòsits rebuts a curt termini ................................................................

0,00
VII. Provisions per a operacions de l'activitat ....................................................................
VIII. Ajustaments per periodificació ..................................................................... 0,00
TOTAL GENERAL PASSIU (A+B+C+D+E)
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4.503.454,64

115.124,35
107.451,68
50.938,41

0,00
0,00
3.666.125,47
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ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644
COMPTE DE RESULTATS - Exercici 2007

DEURE (1 de 2)
A) DESPESES
1. Ajuts monetaris i altres

2007
3.573.055,27
12.286,82

2006

HAVER (1 de 2)

3.291.282,50 B) INGRESSOS
14.222,14

1. Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia

a) Ajuts monetaris

a) Quotes d'usuaris i afiliats

b) Despeses per col·laboracions i de l'òrgan de
Govern

b) Ingressos de promocions, patrocinadors i
col·laboracions

12.286,82

14.222,14

c) Subvencions, donacions i llegats imputats al
resultat de l'exercici

c) Reintegrament d'ajuts i assignacions

2007

2006

4.025.145,27

3.818.334,21

3.962.682,69

3.775.108,68

331.613,34

331.829,83

5.425,28

148.945,00

3.625.644,07

3.294.333,85

d) Reintegraments de subvencions, donacions i
llegats

2. Aprovisionaments

228.935,85

218.913,04

3. Reducció d’existències de productes acabats i
en curs de fabricació

2. Vendes i altres ingressos ordinaris de l'activitat
mercantil

3. Augment d'existències de productes acabats i en
curs de fabricació
4. Altres ingressos

4. Despeses de personal

2.769.939,99

2.567.370,60

2.128.551,40

1.977.249,97

641.388,59

590.120,63

5. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat

112.235,24

108.639,32

6. Altres despeses

421.548,28

369.129,73

417.955,36

356.751,68

3.592,92

12.378,05

1.698,00

1.921,08

a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

a) Serveis exteriors
b) Tributs

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

2.538,06

2.804,05

2.538,06

2.804,05

30.969,62

31.258,88

0,00

0,00

b) Altres subvencions afectes a l'activitat mercantil
c) Excés de provisions de riscos i despeses
5. Treballs efectuats per l'entitat per a l'immobilitzat

c) Altres pèrdues de gestió corrent
d) Dotació al fons de reversió

7. Variació de les provisions de les activitats
I. RESULTATS POSITIUS D’EXPLOTACIÓ

449.546,19

528.975,70 I. RESULTATS NEGATIUS D'EXPLOTACIÓ

(B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)

(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)
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ASSOCIACIÓ DE PARES IGUALADINS DE NENS I ADOLESCENTS SUBDOTATS - A.P.I.N.A.S.
NIF: G-08403644
COMPTE DE RESULTATS - Exercici 2007

DEURE (2 de 2)

8. Despeses financeres i despeses assimilades

2007

2006

26.411,09

11.086,59

HAVER (2 de 2)

a) Per deutes amb entitats del grup

2006

0,00

0,00

6.934,06

5.492,43

6.934,06

5.492,43

21.902,95

3.368,92

21.902,95

3.368,92

0,00

2.225,24

0,00

0,00

117,89

301,25

a)En entitats del grup

b) Per deutes amb entitats associades
c) Per deutes amb tercers i despeses assimilades

6. Ingressos de participacions en capital

2007

b)En entitats associades
26.411,09

11.086,59

c)En entitats fora del grup

d) Pèrdues d'inversions financeres
7. Ingressos d'altres valors negociables i de crèdits
de l'actiu immobilitzat
a)D'entitats del grup
b)D'entitats associades
c)D'entitats fora del grup

9. Variació de les provisions d'inversions
financeres

8. Altres interessos i ingressos assimilats
a)D'entitats del grup
b)D'entitats associades
c) Altres interessos
d) Beneficis en inversions financeres

10. Diferències negatives de canvi
II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS

9. Diferències positives de canvi

2.425,92

0,00
II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS

(B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)
III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES
(AI+AII-BI-BII)

(A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)

451.972,11

III. RESULTATS NEGATIUS DE LES ACTIVITATS
526.750,46 ORDINÀRIES
(BI+BII-AI-AII)

11. Variació de les provisions de l'immobilitzat
immaterial, material i cartera de control

10. Beneficis en alienació d'immobilitzat immaterial,
material i cartera de control

12. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial,
material i cartera de control

11. Beneficis per operacions amb obligacions
pròpies

13. Pèrdues per operacions amb obligacions pròpies

12. Subvencions, donacions i llegats de capital i
altres afectes a l'activitat mercantil traspassats al
resultat de l'exercici

14. Despeses extraordinàries

13. Ingressos extraordinaris

15. Despeses i pèrdues d'altres exercicis

14. Ingressos i beneficis d'altres exercicis

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
(B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14A15)
V. RESULTATS POSITIUS ABANS D'IMPOSTOS
(AIII+AIV-BIII-BIV)

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
(A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13B14)

117,89

301,25

452.090,00

527.051,71

452.090,00

VI. EXCEDENT NEGATIU DE L'EXERCICI
527.051,71 (DESESTALVI)

V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D'IMPOSTOS
(BIII+BIV-AIII-AIV)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16. Impost sobre societats
17. Altres impostos
VI. EXCEDENT POSITIU DE L'EXERCICI (ESTALVI)
(AV-A16-A17)

(BV+A16+A17)

82
- Pàg. 6 -

83

TANCAMENT 2007
LIQUIDACIÓ
Q
PRESSUPOST 2007
COMPARATIVA 2006

84

APINAS I SERVEIS COMPLERT

ALIMENTACIÓ
PRODUCTES FARMECEUTICS
ROBER
NETEJA
MATERIAL FUNGIBLE I PETIT UTILLATGE
MATERIAL OFICINA
COMBUSTIBLES

50.532,67

3.592,92

0,00

6300 IMPOST SOBRE BENEFICIS

631 TRIBUTS

0,00

3.592,92

630 IMPOST SOBRE BENEFICIS

63 TRIBUTS

2.239,78
37.169,53
12.133,32
15.781,03
59.905,56

127.229,22

ALTRES SERVEIS
ALTRES DESPESES
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES
SERVEIS AUXILIARS
SERVEIS DIVERSOS

629 ALTRES SERVEIS

6290
6291
6292
6293
6294

7.497,40
39.465,15
40.613,40
17.586,31

105.162,26

18.358,31
1.076,80

7.195,00

60,00

60,00

7.255,00

2.159,01
51.538,85
12.500,00
26.570,29
58.331,21

151.099,36

14.616,98
40.820,73
18.631,47
17.930,41

91.999,59

16.613,98
2.000,00

18.613,98

16.636,66

19.435,11

10.638,41

19.532,31

16.636,66

10.638,41

19.348,31

80.078,36

19.532,31

19.348,31

81.487,27

80.078,36

46.942,69

81.487,27

50.532,67

7.150,00

7.150,00

435.642,93

325.590,35
-247.590,35

78.000,00

122.400,00
5.480,00
13.500,00
25.469,13
26.700,00
8.800,00
30.000,00

232.349,13

310.349,13

3.989.027,20

P 2007

46.942,69

7.712,09

7.712,09

417.955,36

262.654,88
-195.429,38

67.225,50

96.424,21
6.462,60
11.657,43
23.251,62
16.760,22
7.154,27
0,00

161.710,35

228.935,85

AIGUA
LLUM
GAS
TELEFON I FAX

6280
6281
6283
6284

628 SUBMINISTRAMENTS

6270 PUBLICITAT PROP. I RELAC,PUBLIQUES
6271 SUBSCRIPCIONS

627 PUBLICITAT PROPAG. I RELAC. PUBLIQUES

6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

6250 PRIMES D'ASSEGURANCES

625 PRIMES D'ASSEGURANCES

6230 PROFESSIONALS INDEPENDENTS

623 SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS

6220 REPARACIONS I CONSERVACIONS

622 REPARACIONS I CONSERVACIONS

6210 ARRENDAMENTS

621 ARRENDAMENTS I CANONS

62 SERVEIS EXTERNS

6070 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
6079 TREBALLS RESTAURANT

607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

6021
6022
6023
6024
6025
6027
6028

602 COMPRES I D'ALTRES APROV.

60 COMPRES

3.573.055,27

L 2007

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2007

6 COMPRES I DESPESES

85
3.602,08

60,00

60,00

3.662,08

-80,77
14.369,32
366,68
10.789,26
-1.574,35

23.870,14

7.119,58
1.355,58
-21.981,93
344,10

-13.162,67

-1.744,33
923,20

-821,13

5.998,25

5.998,25

184,00

184,00

-1.408,91

-1.408,91

3.589,98

3.589,98

-562,09

-562,09

17.687,57

62.935,47
-52.160,97

10.774,50

25.975,79
-982,60
1.842,57
2.217,51
9.939,78
1.645,73
30.000,00

70.638,78

81.413,28

415.971,93

DESVIACIÓ

100,25%

100,00%

100,00%

101,92%

-3,61%
38,66%
3,02%
68,37%
-2,63%

18,76%

94,96%
3,43%
-54,12%
1,96%

-12,52%

-9,50%
85,74%

-4,22%

56,38%

56,38%

0,95%

0,95%

-1,73%

-1,73%

7,65%

7,65%

-7,29%

-7,29%

4,23%

23,96%
26,69%

16,03%

26,94%
-15,20%
15,81%
9,54%
59,31%
23,00%
100,00%

43,68%

35,56%

11,64%

%

12.378,05

0,00

0,00

12.378,05

2.050,89
43.664,29
10.532,48
22.327,86
54.778,64

133.354,16

11.334,49
34.365,99
16.330,32
16.613,71

78.644,51

15.232,87
1.456,01

16.688,88

15.069,40

15.069,40

16.433,38

16.433,38

46.925,21

46.925,21

42.789,90

42.789,90

6.846,24

6.846,24

356.751,68

262.997,46
-202.612,84

60.384,62

84.204,22
3.988,49
4.955,56
19.213,33
17.295,20
6.849,40
22.022,22

158.528,42

218.913,04

3.291.282,50

L 2006

-8.785,13

0,00

0,00

-8.785,13

188,89
-6.494,76
1.600,84
-6.546,83
5.126,92

-6.124,94

-3.837,09
5.099,16
24.283,08
972,60

26.517,75

3.125,44
-379,21

2.746,23

-4.430,99

-4.430,99

2.914,93

2.914,93

34.562,06

34.562,06

4.152,79

4.152,79

865,85

865,85

61.203,68

-342,58
7.183,46

6.840,88

12.219,99
2.474,11
6.701,87
4.038,29
-534,98
304,87
-22.022,22

3.181,93

10.022,81

281.772,77

DIFERENCIA

-70,97%

0,00%

0,00%

-70,97%

9,21%
-14,87%
15,20%
-29,32%
9,36%

-4,59%

-33,85%
14,84%
148,70%
5,85%

33,72%

20,52%
-26,04%

16,46%

-29,40%

-29,40%

17,74%

17,74%

73,65%

73,65%

9,71%

9,71%

12,65%

12,65%

17,16%

-0,13%
-3,55%

11,33%

14,51%
62,03%
135,24%
21,02%
-3,09%
4,45%
-100,00%

2,01%

4,58%

8,56%

%

6310 TRIBUTS

APINAS I SERVEIS COMPLERT

19.013,20

6820 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

105.543,83

105.543,83

6.691,41

6810 AMORTITZACIÓ IMMOBILIT. IMMATERIAL

682 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

6.691,41

112.235,24

681 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL

68 DOTACIÓ EXERCICI AMORTITZACIÓ

0,00

6790 DESP. I PERDUES EXERCICIS ANTERIORS

60,00

154.100,00

154.100,00

8.000,00

8.000,00

162.100,00

420,00

420,00

0,00

0,00

60,00

1.000,00

1.000,00

1.480,00

6.000,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

600,00

600,00

26.600,00

2.740,00

2.740,00

15.300,00

15.300,00

60,00

60,00

18.100,00

3.700,14
13.520,34

0,00

0,00

0,00

0,00

5.499,19

679 DESPESES I PERDUES EXERCICIS ANTERIOR

6780 DESPESES EXTRAORDINARIES

678 DESPESES EXTRAORDINARIES

6710 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL

671 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL

67 PERDUES IMMOB. I DESP. EXCEPCIONALS

6630 INTERESSOS PÒLISSA

20.911,90

5.499,19

6620 INTERESSOS DEUTES LLARG PLAÇ

20.911,90

663 INTERESSOS DEUTES CURT PLAÇ

662 INTERESSOS LLARG PLAÇ

0,00

0,00

6600 DESPESES BANCARIES

26.411,09

660 DESPESES BANCARIES

1.698,00

6550 PÈRDUES QUOTES INCOBRABLES

66 DESPESES FINANCERES

1.698,00

12.286,82

12.286,82

0,00

0,00

13.984,82

3.347,91
15.038,88

17.220,49

8.601,26

18.386,79

19.013,20

708.830,20

8.601,26

655 PÈRDUES QUOTES INCOBRABLES

6530 COMPENS.PREST. COL.LABORADORS

653 COMPENSACIONS PREST. COL.LABOR.

6510 AJUTS A ENTITATS

651 AJUTS A ENTITATS

65 AJUTS.MONET. I DESP. GESTIÓ

6490 ASSEGUR.ACCIDENTS PERSONAL
6491 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

649 ALTRES DESPESES SOCIALS

6440 FORMACIÓ PROFESSIONAL

644 FORMACIÓ PROFESSIONAL

614.400,54

6420 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA

12.000,00

708.830,20

0,00

614.400,54

12.000,00

2.270.436,26

2.270.436,26

3.027.500,14

7.195,00

P 2007

0,00

2.128.551,40

2.128.551,40

2.769.939,99

642 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA

6410 INDEMNITZACIONS

641 INDEMNITZACIONS

6400 SOUS PERSONAL CONTRACTAT

640 SOUS I SALARIS

3.592,92

L 2007

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2007

64 DESPESES DE PERSONAL

86
48.556,17

48.556,17

1.308,59

1.308,59

49.864,76

420,00

420,00

60,00

60,00

1.000,00

1.000,00

1.480,00

500,81

500,81

-911,90

-911,90

600,00

600,00

188,91

1.042,00

1.042,00

3.013,18

3.013,18

60,00

60,00

4.115,18

352,23
-1.518,54

-1.166,30

10.411,94

10.411,94

94.429,66

94.429,66

12.000,00

12.000,00

141.884,86

141.884,86

257.560,15

3.602,08

DESVIACIÓ

46,01%

46,01%

19,56%

19,56%

44,43%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

9,11%

9,11%

-4,36%

-4,36%

100,00%

100,00%

0,72%

61,37%

61,37%

24,52%

24,52%

100,00%

100,00%

29,43%

10,52%
-10,10%

-6,34%

121,05%

121,05%

15,37%

15,37%

100,00%

100,00%

6,67%

6,67%

9,30%

100,25%

%

102.410,18

102.410,18

6.229,14

6.229,14

108.639,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.111,34

3.111,34

7.875,00

7.875,00

100,25

100,25

11.086,59

1.921,08

1.921,08

14.222,14

14.222,14

0,00

0,00

16.143,22

3.268,49
11.769,64

15.038,13

14.493,52

14.493,52

560.588,98

560.588,98

6.024,10

6.024,10

1.971.225,87

1.971.225,87

2.567.370,60

12.378,05

L 2006

3.133,65

3.133,65

462,27

462,27

3.595,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.387,85

2.387,85

13.036,90

13.036,90

-100,25

-100,25

15.324,50

-223,08

-223,08

-1.935,32

-1.935,32

0,00

0,00

-2.158,40

79,42
3.269,24

3.348,66

-5.892,26

-5.892,26

53.811,56

53.811,56

-6.024,10

-6.024,10

157.325,53

157.325,53

202.569,39

-8.785,13

DIFERENCIA

3,06%

3,06%

7,42%

7,42%

3,31%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

76,75%

76,75%

165,55%

165,55%

-100,00%

-100,00%

138,23%

-11,61%

-11,61%

-13,61%

-13,61%

0,00%

0,00%

-13,37%

2,43%
27,78%

22,27%

-40,65%

-40,65%

9,60%

9,60%

-100,00%

-100,00%

7,98%

7,98%

7,89%

-70,97%

%

APINAS I SERVEIS COMPLERT

QUOTES PRATS
QUOTES USUARIS LLAR
QUOTES ACTIVITATS COMPLEMENT.
QUOTES SERVEIS AMBULATORIS
ACTIVITATS DE LLEURE

-4.748,02
-4.748,02

726 DON. I LLEGATS IMPUTATS RESULTAT

7260 DONACIONS I LLEGATS EN CAPITAL

7780 INGRESSOS EXTAORDINARIS

778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

7710 BENEFICIS IMMOBILITZAT MATERIAL

771 BENEFICIS IMMOBILITZAT MATERIAL

-117,89

-117,89

0,00

0,00

-117,89

-21.902,95

7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

77 BENEFICIS PROCEDENTS DE L'IMMOBILIT

-21.902,95

-6.934,06

7610 INTERESSOS VALORS DEV.EXERCICI

769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

-6.934,06

761 INTERESSOS VALORS DEVENGATS

-28.837,01

-2.253,72

7590 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

76 INGRESSOS FINANCERS

-2.253,72

-284,34

-284,34

-2.538,06

-30.969,62

-30.969,62

-30.969,62

-1.149.816,39
-1.848.118,53
-616.659,70

759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

7550 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL

755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ

7330 TREBALLS IMMOBILITZAT EN CURS

733 TREBALLS IMMOBILITZAT EN CURS

73 TREBALLS REALITZ. PER L'ENTITAT

7270 SUB.OFIC.GENERALITAT ENSENYAMENT
7271 SUBVENCIONS OFICIALS ICASS
7272 ALTRES SUBVENCIONS OFICIALS

-3.614.594,62

-6.301,43

7250 SUBVENCIONS OFICIALS CAPITAL

727 SUBVENCIONS A L'ESPLOTACIÓ

-6.301,43

-5.425,28

-5.425,28

-28.443,43
-62.582,00

-91.025,43

-182.075,08
-15.508,00
-6.776,38
-21.994,45
-14.234,00

-240.587,91

-3.962.682,69

725 SUBV. OFICIALS IMPUTADES RESULTAT

7230 PATROC. I COL.LABORADORS

723 PATROCINADORS I COL.LABORADORS

7210 QUOTRES SOCIS PROTECTORS
7211 QUOTES SOCIS NUMERARIS

721 QUOTES AFILIATS O ASSOCIATS

7200
7201
7202
7203
7204

720 QUOTES USUARIS

72 INGRESSOS PROPIS ENTITAT

-4.025.145,27

L 2007

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2007

7 VENDES I INGRESSOS

87
-340,00

-340,00

0,00

0,00

-340,00

-3.500,00

-3.500,00

-5.500,00

-5.500,00

-9.000,00

-2.900,00

-2.900,00

-400,00

-400,00

-3.300,00

-15.600,00

-15.600,00

-15.600,00

-1.131.822,73
-2.065.887,18
-682.173,90

-3.879.883,81

-5.365,06

-5.365,06

-6.305,00

-6.305,00

-1.350,00

-1.350,00

-28.000,00
-66.000,00

-94.000,00

-176.456,68
-15.760,20
-8.600,00
-40.000,00
-14.700,00

-255.516,88

-4.242.420,75

-4.270.660,75

P 2007

-222,11

-222,11

0,00

0,00

-222,11

18.402,95

18.402,95

1.434,06

1.434,06

19.837,01

-646,28

-646,28

-115,66

-115,66

-761,94

15.369,62

15.369,62

15.369,62

17.993,66
-217.768,65
-65.514,20

-265.289,19

-617,04

-617,04

-3,57

-3,57

4.075,28

4.075,28

443,43
-3.418,00

-2.974,57

5.618,40
-252,20
-1.823,62
-18.005,55
-466,00

-14.928,97

-279.738,06

-245.515,48

DESVIACIÓ

188,40%

188,40%

0,00%

0,00%

188,40%

-84,02%

-84,02%

-20,68%

-20,68%

-68,79%

28,68%

28,68%

40,68%

40,68%

30,02%

-49,63%

-49,63%

-49,63%

-1,56%
11,78%
10,62%

7,34%

13,00%

13,00%

0,06%

0,06%

-75,12%

-75,12%

-1,56%
5,46%

3,27%

-3,09%
1,63%
26,91%
81,86%
3,27%

6,21%

7,06%

6,10%

%

-301,25

-301,25

0,00

0,00

-301,25

-3.368,92

-3.368,92

-5.492,43

-5.492,43

-8.861,35

-2.472,79

-2.472,79

-331,26

-331,26

-2.804,05

-31.258,88

-31.258,88

-31.258,88

-1.088.291,09
-1.520.380,04
-674.490,64

-3.283.161,77

-4.870,65

-4.870,65

-6.301,43

-6.301,43

-148.945,00

-148.945,00

-26.883,78
-63.521,60

-90.405,38

-170.324,98
-14.214,00
-8.177,13
-34.551,80
-14.156,54

-241.424,45

-3.775.108,68

-3.818.334,21

L 2006

183,36

183,36

0,00

0,00

183,36

-18.534,03

-18.534,03

-1.441,63

-1.441,63

-19.975,66

219,07

219,07

46,92

46,92

265,99

289,26

289,26

289,26

-61.525,30
-327.738,49
57.830,94

-331.432,85

122,63

122,63

0,00

0,00

143.519,72

143.519,72

-1.559,65
939,60

-620,05

-11.750,10
-1.294,00
1.400,75
12.557,35
-77,46

836,54

-187.574,01

-206.811,06

DIFERENCIA

-60,87%

-60,87%

0,00%

0,00%

-60,87%

550,15%

550,15%

26,25%

26,25%

225,42%

-8,86%

-8,86%

-14,16%

-14,16%

-9,49%

-0,93%

-0,93%

-0,93%

5,65%
21,56%
-8,57%

10,09%

-2,52%

-2,52%

0,00%

0,00%

-96,36%

-96,36%

5,80%
-1,48%

0,69%

6,90%
9,10%
-17,13%
-36,34%
0,55%

-0,35%

4,97%

5,42%

%

0,00

-452.090,00

0,00

7790 INGRESSOS I BENEF.EXERC. ANTERIORS

L 2007

779 INGRESSOS I BENEFICIS EXERCICIS ANTERI

APINAS I SERVEIS COMPLERT

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2007

RESULTATS

88

0,00

0,00

-281.633,55

P 2007

170.456,45

0,00

0,00

DESVIACIÓ

-37,70%

0,00%

0,00%

%
0,00

0,00

-527.051,71

L 2006

74.961,71

0,00

0,00

DIFERENCIA

-14,22%

0,00%

0,00%

%

89

TANCAMENT 2007
PRESSUPOST 2008

90

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2008
L 2007
6 COMPRES I DESPESES
60 COMPRES
602 COMPRES I D'ALTRES APROV.
6021
6022
6023
6024
6025
6027
6028

6070 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
6079 TREBALLS RESTAURANT

62 SERVEIS EXTERNS

948.344,83

26,54%

228.935,85

303.707,94

74.772,09

32,66%

161.710,35

227.907,94

66.197,59

40,94%

96.424,21
6.462,60
11.657,43
23.251,62
16.760,22
7.154,27
0,00

130.100,00
9.300,00
20.200,00
32.057,94
26.500,00
9.750,00
0,00

33.675,79
2.837,40
8.542,57
8.806,32
9.739,78
2.595,73
0,00

34,92%
43,90%
73,28%
37,87%
58,11%
36,28%
100,00%

67.225,50

75.800,00

8.574,50

12,75%

262.654,88
-195.429,38

326.300,00
-250.500,00

63.645,12
-55.070,62

24,23%
28,18%

417.955,36

507.870,00

89.914,64

21,51%

7.712,09

15.990,00

8.277,91

107,34%

6210 ARRENDAMENTS

7.712,09

15.990,00

8.277,91

107,34%

46.942,69

57.500,00

10.557,31

22,49%

6220 REPARACIONS I CONSERVACIONS

623 SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNS

46.942,69

57.500,00

10.557,31

22,49%

81.487,27

95.000,00

13.512,73

16,58%

6230 PROFESSIONALS INDEPENDENTS

625 PRIMES D'ASSEGURANCES

81.487,27

95.000,00

13.512,73

16,58%

19.348,31

25.600,00

6.251,69

32,31%

6250 PRIMES D'ASSEGURANCES

626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

19.348,31

25.600,00

6.251,69

32,31%

10.638,41

13.080,00

2.441,59

22,95%

6260 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS

627 PUBLICITAT PROPAG. I RELAC. PUBLIQUES

10.638,41

13.080,00

2.441,59

22,95%

19.435,11

24.600,00

5.164,89

26,58%

18.358,31
1.076,80

22.600,00
2.000,00

4.241,69
923,20

23,11%
85,74%

105.162,26

131.915,00

26.752,74

25,44%

7.497,40
39.465,15
40.613,40
17.586,31

9.700,00
46.550,00
56.350,00
19.315,00

2.202,60
7.084,85
15.736,60
1.728,69

29,38%
17,95%
38,75%
9,83%

127.229,22

144.185,00

16.955,78

13,33%

2.239,78
37.169,53
12.133,32
15.781,03
59.905,56

2.355,00
43.280,00
14.200,00
22.600,00
61.750,00

115,22
6.110,47
2.066,68
6.818,97
1.844,44

5,14%
16,44%
17,03%
43,21%
3,08%

3.592,92

4.985,00

1.392,08

38,75%

0,00

60,00

60,00

100,00%

6270 PUBLICITAT PROP. I RELAC,PUBLIQUES
6271 SUBSCRIPCIONS

628 SUBMINISTRAMENTS
6280
6281
6283
6284

AIGUA
LLUM
GAS
TELEFON I FAX

629 ALTRES SERVEIS
6290
6291
6292
6293
6294

ALTRES SERVEIS
ALTRES DESPESES
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES
SERVEIS AUXILIARS
SERVEIS DIVERSOS

63 TRIBUTS
630 IMPOST SOBRE BENEFICIS
6300 IMPOST SOBRE BENEFICIS

0,00

60,00

60,00

100,00%

3.592,92

4.925,00

1.332,08

37,08%

3.592,92

4.925,00

1.332,08

37,08%

2.769.939,99

3.442.487,16

672.547,17

24,28%

2.128.551,40

2.564.591,49

436.040,09

20,49%

2.128.551,40

2.564.591,49

436.040,09

20,49%

0,00

36.000,00

36.000,00

100,00%

631 TRIBUTS
6310 TRIBUTS

64 DESPESES DE PERSONAL
640 SOUS I SALARIS
6400 SOUS PERSONAL CONTRACTAT

%

4.521.400,10

621 ARRENDAMENTS I CANONS
622 REPARACIONS I CONSERVACIONS

DESVIACIÓ

3.573.055,27

ALIMENTACIÓ
PRODUCTES FARMECEUTICS
ROBER
NETEJA
MATERIAL FUNGIBLE I PETIT UTILLATGE
MATERIAL OFICINA
COMBUSTIBLES

607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

P 2008

641 INDEMNITZACIONS

0,00

36.000,00

36.000,00

100,00%

642 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA

6410 INDEMNITZACIONS

614.400,54

802.460,68

188.060,14

30,61%

6420 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA

614.400,54

802.460,68

188.060,14

30,61%

8.601,26

16.860,00

8.258,74

96,02%

644 FORMACIÓ PROFESSIONAL
6440 FORMACIÓ PROFESSIONAL

649 ALTRES DESPESES SOCIALS

8.601,26

16.860,00

8.258,74

96,02%

18.386,79

22.575,00

4.188,21

22,78%

3.347,91
15.038,88

4.100,00
18.475,00

752,09
3.436,12

22,46%
22,85%

13.984,82

18.260,00

4.275,18

30,57%

0,00

60,00

60,00

100,00%

6490 ASSEGUR.ACCIDENTS PERSONAL
6491 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

65 AJUTS.MONET. I DESP. GESTIÓ
651 AJUTS A ENTITATS
6510 AJUTS A ENTITATS

653 COMPENSACIONS PREST. COL.LABOR.

0,00

60,00

60,00

100,00%

12.286,82

15.900,00

3.613,18

29,41%

6530 COMPENS.PREST. COL.LABORADORS

12.286,82

15.900,00

3.613,18

29,41%

1.698,00

2.300,00

602,00

35,45%

1.698,00

2.300,00

602,00

35,45%

66 DESPESES FINANCERES

26.411,09

33.700,00

7.288,91

27,60%

660 DESPESES BANCARIES

0,00

600,00

600,00

100,00%

655 PÈRDUES QUOTES INCOBRABLES
6550 PÈRDUES QUOTES INCOBRABLES

6600 DESPESES BANCARIES

662 INTERESSOS LLARG PLAÇ
6620 INTERESSOS DEUTES LLARG PLAÇ

0,00

600,00

600,00

100,00%

20.911,90

23.100,00

2.188,10

10,46%

20.911,90

23.100,00

2.188,10

10,46%

91

EXPLOTACIÓ 2007 I PRESSUPOST 2008
L 2007
663 INTERESSOS DEUTES CURT PLAÇ
6630 INTERESSOS PÒLISSA

67 PERDUES IMMOB. I DESP. EXCEPCIONALS
671 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL
6710 PERDUES IMMOBILITZAT MATERIAL

678 DESPESES EXTRAORDINARIES
6780 DESPESES EXTRAORDINARIES

7200
7201
7202
7203
7204

QUOTES PRATS
QUOTES USUARIS LLAR
QUOTES ACTIVITATS COMPLEMENT.
QUOTES SERVEIS AMBULATORIS
ACTIVITATS DE LLEURE

721 QUOTES AFILIATS O ASSOCIATS

4.500,81

81,84%

10.000,00

4.500,81

81,84%

0,00

1.540,00

1.540,00

100,00%

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00%

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00%

0,00

60,00

60,00

100,00%

60,00

100,00%

480,00

100,00%

0,00

480,00

480,00

100,00%

112.235,24

208.850,00

96.614,76

86,08%

6.691,41

15.600,00

8.908,59

133,13%

6.691,41

15.600,00

8.908,59

133,13%

105.543,83

193.250,00

87.706,17

83,10%

105.543,83

193.250,00

87.706,17

83,10%

-4.025.145,27

-4.749.779,66

-724.634,39

18,00%

-3.962.682,69

-4.717.669,66

-754.986,97

19,05%

-240.587,91

-275.877,36

-35.289,45

14,67%

-182.075,08
-15.508,00
-6.776,38
-21.994,45
-14.234,00

-213.310,00
-15.865,00
-6.952,36
-25.000,00
-14.750,00

-31.234,92
-357,00
-175,98
-3.005,55
-516,00

17,15%
2,30%
2,60%
13,67%
3,63%

-91.025,43

-101.325,00

-10.299,57

11,32%

-28.443,43
-62.582,00

-29.600,00
-71.725,00

-1.156,57
-9.143,00

4,07%
14,61%

-5.425,28

-6.025,28

-600,00

11,06%

-5.425,28

-6.025,28

-600,00

11,06%

-6.301,43

-6.305,00

-3,57

0,06%

6820 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

720 QUOTES USUARIS

10.000,00

5.499,19

60,00

6810 AMORTITZACIÓ IMMOBILIT. IMMATERIAL

72 INGRESSOS PROPIS ENTITAT

5.499,19

480,00

681 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL

7 VENDES I INGRESSOS

%

0,00

6790 DESP. I PERDUES EXERCICIS ANTERIORS

682 AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL

DESVIACIÓ

0,00

679 DESPESES I PERDUES EXERCICIS ANTERIORS

68 DOTACIÓ EXERCICI AMORTITZACIÓ

P 2008

7210 QUOTRES SOCIS PROTECTORS
7211 QUOTES SOCIS NUMERARIS

723 PATROCINADORS I COL.LABORADORS
7230 PATROC. I COL.LABORADORS

725 SUBV. OFICIALS IMPUTADES RESULTAT
7250 SUBVENCIONS OFICIALS CAPITAL

726 DON. I LLEGATS IMPUTATS RESULTAT
7260 DONACIONS I LLEGATS EN CAPITAL

-6.301,43

-6.305,00

-3,57

0,06%

-4.748,02

-12.668,02

-7.920,00

166,81%

-4.748,02

-12.668,02

-7.920,00

166,81%

-3.614.594,62

-4.315.469,00

-700.874,38

19,39%

-1.149.816,39
-1.848.118,53
-616.659,70

-1.165.962,24
-2.520.222,00
-629.284,76

-16.145,85
-672.103,47
-12.625,06

1,40%
36,37%
2,05%

-30.969,62

-12.600,00

18.369,62

-59,31%

-30.969,62

-12.600,00

18.369,62

-59,31%

-30.969,62

-12.600,00

18.369,62

-59,31%

-2.538,06

-3.110,00

-571,94

22,53%

-284,34

-360,00

-75,66

26,61%

-284,34

-360,00

-75,66

26,61%

759 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

-2.253,72

-2.750,00

-496,28

22,02%

7590 INGRESSOS PER SERVEIS VARIS

-2.253,72

-2.750,00

-496,28

22,02%

-28.837,01

-16.000,00

12.837,01

-44,52%

-6.934,06

-6.000,00

934,06

-13,47%

-6.934,06

-6.000,00

934,06

-13,47%

769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

-21.902,95

-10.000,00

11.902,95

-54,34%

7690 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

-21.902,95

-10.000,00

11.902,95

-54,34%

-117,89

-400,00

-282,11

239,30%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

-117,89

-400,00

-282,11

239,30%

727 SUBVENCIONS A L'ESPLOTACIÓ
7270 SUB.OFIC.GENERALITAT ENSENYAMENT
7271 SUBVENCIONS OFICIALS ICASS
7272 ALTRES SUBVENCIONS OFICIALS

73 TREBALLS REALITZ. PER L'ENTITAT
733 TREBALLS IMMOBILITZAT EN CURS
7330 TREBALLS IMMOBILITZAT EN CURS

75 ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ
755 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL
7550 INGRESSOS SERVEIS AL PERSONAL

76 INGRESSOS FINANCERS
761 INTERESSOS VALORS DEVENGATS
7610 INTERESSOS VALORS DEV.EXERCICI

77 BENEFICIS PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZ
771 BENEFICIS IMMOBILITZAT MATERIAL
7710 BENEFICIS IMMOBILITZAT MATERIAL

778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

-117,89

-400,00

-282,11

239,30%

779 INGRESSOS I BENEFICIS EXERCICIS ANTERIO

7780 INGRESSOS EXTAORDINARIS

0,00

0,00

0,00

0,00%

7790 INGRESSOS I BENEF.EXERC. ANTERIORS

0,00

0,00

0,00

0,00%

-452.090,00

-228.379,56

223.710,44

-49,48%

RESULTATS

92

93

EVOLUCIÓ EXPLOTACIÓ 2003-2007
TAULA COMPARATIVA I GRAFICS

94

95

70
72
73
74
75
76
77

60
62
63
64
65
66
67
68
69

301 8 4 12
301.874,12

2.964.990,52

TOTAL INGRESSOS

RESULTAT
S
A EXERCICI
CC

0,00
2.926.602,93
28.764,91
0,00
5.716,05
148 15
148,15
3.758,48

2.003

10
105.775,92
92

2.920.815,23

0,00
2.879.579,00
28.352,33
0,00
10.528,72
1 451 65
1.451,65
903,53

2.004

2.815.039,31

199.755,80
296.190,99
3.206,38
2.208.956,90
17.075,87
3.451,52
241,52
86.160,33
0,00

179.438,95
289.628,87
2.842,40
2.088.956,76
16.099,01
4.706,93
419,75
81.023,73
0,00
2.663.116,40

2.004

2.003

INGRESSOS PREST.SERVEIS
INGRESSOS SOCIALS
TREBALLS REALITZ.PER L'ENTITAT
SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ
ALTRES INGRESSOS GESTIÓ
INGRESSOS FINANCERS
BENEF.IMMOB.INGRES.EXCEP.

INGRESSOS

TOTAL DESPESES

COMPRES
SERVEIS EXTERNS
TRIBUTS
PERSONAL
AJUST MONET. DESP DE GESTIÓ
Ó
DESPESES FINANCERES
PERDUES IMMOB.DESP.EXCEP.
DOTACIÓ AMORTITZACIÓ
DOTACIO PROVISIONS

DESPESES

182 166 32
182.166,32

3.198.317,31

0,00
3.186.081,52
4.271,52
0,00
2.895,77
4 993 30
4.993,30
75,20

2.005

3.016.150,99

213.168,41
327.841,91
4.071,27
2.350.017,86
14.672,82
4.128,22
1.878,85
100.371,65
0,00

2.005

527.051,71
2 0 1 1

3.818.334,21

0,00
3.775.108,68
31.258,88
0,00
2.804,05
8 861 35
8.861,35
301,25

2.006

3.291.282,50

218.913,04
356.751,68
12.378,05
2.567.370,60
16.143,22
11.086,59
0,00
108.639,32
0,00

2.006

EVOLUCIÓ EXPLOTACIÓ APINAS 2003 ‐ 2007

4 2 090 00
452.090,00

4.025.145,27

0,00
3.962.682,69
30.969,62
0,00
2.538,06
28 837 01
28.837,01
117,89

2.007

3.573.055,27

228.935,85
417.955,36
3.592,92
2.769.939,99
13.984,82
26.411,09
0,00
112.235,24
0,00

2.007

96

DESPESES

0,00

500 000 00
500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

2.003
2.663.116,40

2.004
2.815.039,31

2.005
3.016.150,99

2.006
3.291.282,50

DESPESES 2003 ‐ 2007

2.007
3.573.055,27

97

INGRESSOS

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1 500 000 00
1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

2.003
2.964.990,52

2.004
2.920.815,23

2.005
3.198.317,31

2.006
3.818.334,21

INGRESSOS 2003 ‐ 2007

2.007
4.025.145,27

98

RESULT
TATS

560.000,00
540.000,00
520.000,00
500.000,00
480.000,00
460.000,00
440.000,00
420.000,00
400.000,00
380.000,00
360.000,00
340.000,00
320.000,00
300.000,00
280 000 00
280.000,00
260.000,00
240.000,00
220.000,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20 000 00
20.000,00
0,00
‐20.000,00

2.003

301.874,12

2.004

105.775,92

ANYS

2.005

182.166,32

RESULTATS 2003 ‐ 2007

2.006

527.051,71

2.007

452.090,00
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COMPARATIVA PER SERVEIS
INGRESSOS/DESPESES
/
2007-2008
COST PER PLAÇA
ESCOLA ÀURIA
CDIAP SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ
SAIC SERVEI ATENCIÓ I CONSULTA
RESIDÈNCIA PRATS DE REI -1RESIDÈNCIA PRATS DE REI -2LLAR RESIDÈNCIA INFANTIL

100

101

6
7

-300.000,00

-200.000,00

-100.000,00

0,00

100 000 00
100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

RESULTATS
cost per alumne (75)

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS

1.165.350,86

L 2007

1.025.562,20

-139.788,66

1.249.105,89

ESCOLA ÀURIA

P 2008

1.066.389,66

-182.716,22

-139.788,66
15.538,01

L 2007
1.165.350,86
1.025.562,20

d iferencies
if
i

in gressos

d esp eses

-182.716,22
16.654,75

P 2008
1.249.105,89
1.066.389,66

102

6
7

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

600.000,00

650.000,00

700.000,00

750.000,00

RESULTATS
cost per usuari

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS

513.096,96

L 2007

18.248,94

531 345 90
531.345,90

688 218 00
688.218,00

2007 (400)

P 2008

L 2007

CDIAP – SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ

663.981,00

dif erencies

ingressos

-24.237,00
1.720,55

688.218,00
663.981,00

despeses

P 2008

-24.237,00

18.248,94
1.282,74

513.096,96
531.345,90

103

-5.000,00
5.000,00

0,00

5.000,00

10 000 00
10.000,00

15.000,00

20.000,00

25 000 00
25.000,00

30.000,00

35.000,00

40 000 00
40.000,00

45.000,00

-20.000,00
,

-15.000,00

37.271,77

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS
RESULTATS
cost per usuari

-10.000,00

6
7

L 2007

-15.274,12

21.997,65

40.407,01

2007 (30)

P 2008

L 2007

S C – SERVEI
SAIC
S
ATENCIÓ
C Ó I CO
CONSULTA
S

25 060 00
25.060,00

P 2008
40.407,01
25.060,00
-15
15.347,01
347 01
1.346,90

despeses
ingressos
dif
diferencies
i

-15.347,01

37.271,77
21.997,65
-15
15.274,12
274 12
1.242,39

104

6
7

-100.000,00
,

0,00

100.000,00

200.000,00

300 000 00
300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1 600 000 00
1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

RESULTATS
cost pper alumne

1.359.963,61

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS

L 2007

118.953,33

1.478.916,94

1 540 201 95
1.540.201,95

2007(38)
( )

P 2008

RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI ‐1‐
‐1

121.262,01

P 2008

121.262,01
40.531,63
,

1.540.201,95
1.661.463,96

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS
RESULTATS

118.953,33
35.788,52
,

1.359.963,61
1.478.916,94

1.661.463,96
,

L 2007

105

-200.000,00
200.000,00

-100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

0,00
L 2007

0,00

0,00

460.031,02

P 2008

-123.556,02

336.475,00

P 2008

57.503,88

-123.556,02

336.475,00

460.031,02

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS
RESULTATS

cost per alumne

500.000,00

0,00
0,00

RESULTATS
2008 juny(16)

0,00

VENDES I INGRESSOS

0,00

7

L 2007

COMPRES I DESPESES

6

RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI ‐2‐

106

-30.000,00
,

-20.000,00

-10.000,00

0 00
0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100 000 00
100.000,00

110.000,00

65.740,83

L 2007

5.221,25

70.962,08

98.200,09

P 2008

14.174,91

112.375,00

5.221,25
13.148,17

RESULTATS
cost per alumne
2007 (5)

65.740,83
70.962,08

L 2007

COMPRES I DESPESES
VENDES I INGRESSOS

120.000,00

6
7

SUBV. LLAR RESIDÈNCIA INFANTIL

14.174,91
19.640,02

98.200,09
112.375,00

COMPRES I
DESPESES

P 2008

107

GRÀFICS EVOLUCIÓ INGRESSOS
2003 2007
2003-2007
- MANCOMUNITAT ATENCIÓ DISMINUÏTS PSÍQUICS COMARCA DE L’ANOIA

-SUBVENCIONS MENJADOR I TRANSPORT. MONITORS TRANSPORT CONSELL
COMARCAL DE L’ANOIA.
- SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA-AJUNTAMENT D’IGUALADA
- APORTACIONS SOCIS I ALTRES
- CONCERT DEPARTAMENT EDUCACIÓ AMB L’ESCOLA ÀURIA
- SUBVENCIÓ DEPARTAMENT EDUCACIÓ MENJADOR ESCOL`ÀURIA
- CONCERT ICASS AMB LA RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI -1- CONCERT ICASS AMB CDIAP SAP APINAS.
- SUBVENCIÓ ICAS ESPLAI ÀURIA
- SUBVENCIÓ ICASS AMB LLAR RESIDÈNCIA INFANTIL

108

109

SUB.MANCOMUNITAT

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

257.168,02

2003

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

275.889,24

2004

214.231,55
233.498,93
257 168 02
257.168,02
275.889,24
273.648,68
390.502,80
322.374,94

.MANCOMUN

2005
273.648,68

3,53%
8,99%
10 14%
10,14%
7,28%
-0,81%
42,70%
-17,45%

%

390.502,80

2006

35.645.130,00
38.850.952,96
42 789 158 18
42.789.158,18
45.904.107,09
45.531.309,27
64.974.198,88
53.638.676,77

ptas

322.374,94

2007

EVOLUCIÓ SUBVENCIONS MANCOMUNITAT ADP COMARCA DE L’ANOIA

110

SUB.CONSELL

150.000,00

160.000,00

170.000,00

180.000,00

190.000,00

200.000,00

210.000,00

2003
167.219,66

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

172.990,37

2004

117.094,08
137 858 13
137.858,13
167.219,66
172.990,37
181.943,21
191.659,71
200.156,70

SUB.CONSELL

181.943,21

2005

0,17%
17,73%
17
73%
21,30%
3,45%
5,18%
5,34%
4,43%

%

2006
191.659,71

2007
200.156,70

19.482.816
22.937.663
22
937 663
27.823.010
28.783.176
30.272.803
31.889.493
33.303.273

PTAS

EVOLUCIÓ SUBVENCIONS MENJADOR I TRANSPORT I MONITORS DEL TRANSPORT.
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

111

0,00

10 000 00
10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80 000 00
80.000,00

90.000,00

100.000,00

SUBV. DIPUTACIÓ
86.545,00
86.545,00
,
86.545,00
86.545,00
86.545,00

%
0,00%
0,00%
0,00%
,
0,00%
0,00%

CONCERT DIPUTACIÓ / AJUNTAMENT D'IGUALADA

ANY
2003
2004
2005
2006
2007

PTES
14.399.876,37
14.399.876,37
14.399.876,37
,
14.399.876,37
14.399.876,37

EVOLUCIÓ SUBVENCIONS DIPUTACIÓ / AJUNTAMENT D’IGUALADA

112

APORTACIONS SOCIS I
ALTRES

0,00

20.000,00

40 000 00
40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

220.000,00

240.000,00

78.114,45

2003

2004

0,00%
4,47%
18,69%
142,83%
-58,99%

DIF.%

81.606,44

78.114,45
81.606,44
96.859,86
235.200,38
96.450,71

2003
2004
2005
2006
2007

260.000,00

APORTACIONS SOCIS I ALTRES

ANYS

96.859,86

2005

PTAS

235.200,38

2006

12.997.150,88
13.578.169,13
16.116.124,67
39.134.050,43
16.048.047,83

SOCIS I ALTRES APORTACIONS

96.450,71

2007
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DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800 000 00
800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

2003
771.496,90

819.954,13

2004

771 496 90
771.496,90
819.954,13
885.038,95
961.532,29
1.013.473,31

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

1.100.000,00

2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

OBV

885.038,95

2005

0 00%
0,00%
6,28%
7,94%
8,64%
5,40%

DIF %

961.532,29

2006

128 366 283
128.366.283
136.428.888
147.258.091
159.985.512
168.627.770

ptas

2007
1.013.473,31

CONCERT DEPARTAMENT EDUCACIÓ ESCOLA ÀURIA

114
2004

OBV

112.197,60

104 791 03
104.791,03
112.197,60
118.457,82
126.758,80
136.343,08

104.791,03

2003

MENJADOR

MENJADOR

150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50 000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

118.457,82

2005

0 00%
0,00%
7,07%
5,58%
7,01%
7,56%

DIF %

126.758,80

2006

17 435 760
17.435.760
18.668.110
19.709.723
21.090.890
22.685.580

PTAS

136.343,08

2007

SUBV MONITORS MENJADOR DEPARTAMENT EDUCACIÓ ESCOLA ÀURIA
SUBV.
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ICASS CONCERT

0,00

200.000,00

400.000,00

600 000 00
600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

2003
800.324,60

890.535,27

0,00%
11,27%
4,76%
14,99%
17 53%
17,53%

DIFER.%

2004

800.324,60
890.535,27
932.947,40
1.072.750,00
1 260 771 58
1.260.771,58

ICASS CONCERT

2005
932.947,40

1.072.750,00

2006

133.162.809
148.172.601
155.229.386
178.490.582
209 774 740
209.774.740

ptas

CONCERT ICASS – RESIDÈNCIA ELS PRATS DE REI

2007
1.260.771,58

116
224.872,67

2003

2004

#¡REF!
8,23%
35 61%
35,61%
26,82%
26,26%

DIF.%

243.384,96

224.872,67
243.384,96
330 057 50
330.057,50
418.583,58
528.485,76

CONCERT ICASS

CONCERT ICASS

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

330.057,50

2005

418.583,58

2006

37.415.664
40.495.850
54 916 947
54.916.947
69.646.448
87.932.632

PTAS

2007
528.485,76

CONCERT ICASS – CDIAP SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ
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SUBVENCIÓ ICASS

3.100,00

3.200,00

3.300,00

3.400,00

3 500 00
3.500,00

3.600,00

3.700,00

3.800,00

3.900,00

2003
00
2004
2005
2006
2007

ANYS

3.401,42

2003

3.490,00

2004

3.401,42
3. 90,00
3.490,00
3.602,00
3.735,00
3.836,00

SUBVENCIÓ ICASS

3.602,00

2005

0,00%
2,60%
,60%
3,21%
3,69%
2,70%

DIF.%

3.735,00

2006

SUBVENCIÓ ICASS – ESPLAI ÀURIA

3.836,00

2007

565.948,67
580.687,
580.687,14
599.322,37
621.451,71
638.256,70

118
14.373,62

2003

2004

0,00%
22,09%
16,83%
23,46%
117,39%

DIF.%

17.548,38

14.373,62
17.548,38
20.501,40
25.311,46
55.025,19

SUBVENCIÓ ICASS

SUBVENCIÓ ICASS

0,00

10 000 00
10.000,00

20.000,00

30 000 00
30.000,00

40.000,00

50 000 00
50.000,00

60.000,00

2003
2004
2005
2006
2007

ANYS

20.501,40

2005

25.311,46

2006

2.391.569,14
2.919.804,75
3.411.145,94
4.211.472,58
9.155.421,26

ptas

SUBV ICASS – LLAR RESIDÈNCIA
SUBV.

55.025,19

2007

