sumari:
• a fons:
Què és la Síndrome de Rett
Deglución en la primera infancia
• els altres diuen:
El Cisco de Prats
• mic-mic obre bústia
• fem escola:
Fem escola
Habilitats d’autonomia personal i social
• fes clic:
www.dibuixos.cat
• coses que es fan

núm.

58

ÍNDEX
A fons
• Què és la síndrome de
Rett...........................01
• Deglución en la primera infancia.................02
Els altres diuen
• El Cisco de Prats......06
Mic-mic obre bústia
..............................…..08

Fem escola
• Fem escola...............11
• Habilitats d’autonomia
personal i social........12

EDITORIAL

Fes clic
• www.dibuixos.cat......14
Coses que es fan
..............................…..15

Direcció i coordinació:
Comissió Revista Escola Àuria
Edició:
Febrer 2012

Entenem com a suports tots aquells
recursos i estratègies que tenen
l’objectiu de promoure el desenvolupament, l’educació, els interessos i
el benestar d’una persona i que milloren el funcionament individual. Una
correcta aplicació dels suports pot
millorar les capacitats funcionals de
les persones amb retard mental.
En el camp de l’educació especial
els suports formen part del dia a dia.
Alguns d’aquests suports hauran de
ser permanents; ens referim a aquells
aparells i/o adaptacions que possibiliten als alumnes amb algun tipus de
discapacitat física i /o sensorial interactuar amb l’entorn i participar activament de l’aprenentatge. Dins d’aquest tipus trobaríem els
commutadors, els pictogrames, el llenguatge
de signes, les adaptacions per a les
cadires, les lupes, la màquina Perkins, els llibres amb Braille, etc.
D’altres alumnes, però, el que requereixen és un acompanyament que els
ajudi a iniciar nous aprenentatges i a
adquirir la seguretat suficient per anar
-los realitzant amb autonomia (cordar
-se la bata, restar asseguts, sumar,
llegir..).
L’escola d’educació especial ja és un

suport en ella mateixa (l’entorn,
l’estructura, la manera de treballar
l’espera estructurada...). Hem
observat que els alumnes que
provenen de l’educació ordinària a
vegades mostren dificultat a l’hora de
realitzar les tasques sense el mestre
al costat. L’acompanyament constant
i continu de l’adult pot originar que en
el moment de la seva retirada
s’observi el que podríem considerar
retrocessos d’aprenentatge.
No haver adquirit l’autonomia per
aplicar els conceptes apresos, així
com les habilitats necessàries per a
realitzar l’activitat tot sol, pot donar
lloc a un fracàs inicial. Cal que
mestres i alumnes aprenguin a
acceptar l’error com un element més
de l’aprenentatge i a donar el temps
necessari per tal que aquest sigui
assolit.
Per tant, i des d’aquesta vessant,
considerem que és tan important la
incorporació dels suports a la tasca
educativa, com la seva progressiva
retirada per tal que l’aprenentatge
sigui real, autònom i generalitzat .
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Què és la síndrome de Rett
La Síndrome de Rett és un
trastorn neurològic de base
genètica. Fou descobert el
1966 pel doctor Andreas Rett
de Viena, Àustria, en una
publicació mèdica alemanya.
A causa del poc ressò d'aquest article, la majoria de
metges no varen tenir coneixement de la malaltia.
A finals de 1983, el Dr. Bengt
Hagberg de Suècia, juntament amb altres metges de
França i Portugal, van publicar, en anglès, una revisió de
la Síndrome de Rett amb 35
casos, en una revista de gran
difusió. L'any següent, en
una conferència a Viena, es
van aportar documents
clínics i noves dades bioquímiques, fisiològiques i genètiques. El gener de 1985, el
Dr. Rett va visitar l'Institut
John F. Kennedy per a nens
amb discapacitat a Baltimore,
Maryland, on el Dr. Hugo Moser va organitzar la primera
reunió als Estats Units.
L´Associació Internacional de
la Síndrome de Rett aconseguí que el Dr. Rett examinés
42 nenes que havien estat
diagnosticades com a casos
potencials de la Síndrome de
Rett. Aquesta reunió va comportar un augment del
coneixement de la malaltia i
de les seves formes de manifestar-se als Estats Units. Un
millor coneixement de la
Síndrome ha comportat una
millor diagnosi.
Obtenció del diagnòstic
El diagnòstic es basa en el

compliment d’uns criteris
clínics. Es fonamenta en la
informació de les primeres
etapes de creixement de la
nena, del seu desenvolupament i avaluació continuada
de la història mèdica i del seu
estat físic i neurològic.
El diagnòstic clínic es pot
confirmar amb l’estudi
genètic de mutacions en el
gen MECP2. Per la
confirmació del diagnòstic és
necessari que la nena
presenti tant el quadre clínic
com l’anomalia genètica,
però l’absència de mutacions
no exclou el diagnòstic.
El desenvolupament de la
nena és normal fins als 6-18
mesos d’edat, moment en
què s’inicia la regressió. La
nena amb la Síndrome de
Rett s'asseu i menja amb les
mans a l'edat normal, alguna
pronuncia paraules o
combinacions de paraules
senzilles. Moltes d'aquestes
nenes caminen soles a l'edat
que els correspon, mentre
d'altres no arriben ni a caminar.Tenen un període de
regressió o d'estancament en
què perden l'ús de les seves
capacitats manuals i les
substitueixen per moviments
repetitius de les mans
(anomenat rentat de mans),
que poden arribar a ser constants (estereotípies).
El
desenvolupament
intel· lectual s'endarrereix
greument i moltes nenes són
diagnosticades, erròniament,
com a autistes o amb paràlisi

cerebral.
El comportament autista disminueix amb l'edat i les
nenes es tornen molt
afectuoses, amb la cara i la
mirada molt expressives.
Causes de la Síndrome de
Rett
Les causes fisiològiques de
la Síndrome de Rett no es
coneixen encara, però s’ha
aconseguit un gran avenç en
el descobriment de la causa
genètica.
El gen responsable de la malaltia, almenys en un 70%
dels casos, és el MECP2,
que es troba en el cromosoma X. La funció d’aquest gen
és regular el funcionament
d’altres gens i se suposa que
juga un paper fonamental en
el desenvolupament del
cervell. El coneixement del
gen ens dóna en l’actualitat
una eina de suport al
diagnòstic clínic i obre les
portes al consell genètic
familiar i al diagnòstic
prenatal.
Tot i això, cal seguir investigant tant per arribar a
conèixer els mecanismes
patològics que provoquen la
malaltia com per poder
trobar un tractament en el
futur.
El coneixement de la causa
genètica és només el primer
pas d’aquest llarg camí.
Article extret de la pàgina
web www.rettcatalana.es
de l’Asociació Catalana de
la Síndrome de Rett
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Deglución en la primera infancia
La deglución es una de las
funciones básicas del organismo. Desde el periodo prenatal
la or ga ni za c i ón n e ur ofisiológica del bebé lo prepara
para realizar con efectividad
procesos vitales de succióndeglución-respiración correspondiente a la triada esencial
en el patrón deglutorio del
lactante.
Los reflejos y experiencias
intrauterinas le permitirán
acceder al alimento en el
momento del nacimiento.
Además de los procesos
biomecánicos y sensoriales,
hay que resaltar la importancia
de la dimensión psicosocial
presentándose la alimentación
como forma de relación, en la
que se ponen en juego aspectos como el deseo, el apego,
el placer o el vínculo con el
entorno.
El desarrollo de la deglución
se produce mediante la
encefalización de los
procesos, pasando de una
conducta refleja hasta los 5
meses aproximadamente, a
una voluntaria.
Esta se consolida, debido a la
integración sensoriomotora de
la deglución con la respiración,
la coordinación oculo-motora,
control postural, el desarrollo
del aparato estomatológico y
un apropiado entorno psicosocial. En el caso de la población
pediátrica que presenta
afectación neurológica, ya sea
c om o c ons ecuenc ia de
lesiones o disfunciones del
SNC, prematuridad, malforma02

DIMENSIONES DE LA ALIMENTACIÓN
Aspectos socioculturales
La alimentación como acto social

Aspectos biomecánicos

Aspectos sensoriales

Dinámica y control postural en la ingesta

Propiocención

ciones del tracto digestivo
(atresias esofagias, fístulas
traqueoesofágicas), malformaciones craneofaciales, secundarias a cardiopatías,
enfermedades metabólicas
(mucopolisacaridosis),
patologías oncológicas, etc…
entre otras, pueden cursar con
alteraciones que pueden
afectar a la eficacia y seguridad en la ingesta del alimento,
impidiendo de esta forma
acceder a un nivel nutricional
e hídrico básico que le permita al niño un estado de salud
ó p t im o y u n c o r r ec t o
desarrollo .
Una de las alteraciones en
relación a la deglución que
puede presentar este grupo de
población es la disfagia
orofaríngea, que se presenta
no como una enfermedad
propiamente dicha, sino como
un síntoma, que en la mayoría

de las ocasiones se diagnostica de forma secundaria, pero
que puede comprometer
seriamente a la salud del
niño .
El término disfagia proviene
del griego y significa “dificultad
para comer”. Es el término
técnico para describir el
síntoma que consiste en la
dificultad para deglutir o tragar
alimentos, debido a una
disfunción en el aparato
estomatológico, cuyo origen
puede ser por alteración en el
control cortical o morfológica .
Estas dificultades pueden presentarse durante el recorrido
que el alimento hace en las
diferentes estructuras anatómicas presentes en el acto
deglutorio e implicadas directamente en la realización de
una actividad com pleja
neuromuscular.
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Desarrollo de los procesos deglutorios
Des arr ollo d en tic ió n

36 meses

B E BE CON C AÑITA

24 meses

M A ST IC ACIÓN COMP LE TA

1 5 m es es

M AS TICA CIÓN ROTATO RIA

12 m es es

CONT ROL DE LA M A ST ICACIÓN

7 mes es

DISCRIMINAC IÓN

Do min io de l va so

6 m eses

M A SCA DO / INICIO M AS TICA CIÓN

5 m eses

DE GLUCIÓ N NO RE FLE JA

4 m eses

INT RODUCCIÓN DE LA CU CHARA

1-2 meses

MO VIM IE NTOS CO ORDINA DOS O ROFAR ÍNG EO S

34 semanas de ges tación

Des ap arició n la
p ro tu sió n lin gu al

DE GLUCIÓN NUTRITIVA

12 sem anas de ges tación

DE GLUCIÓN DEL LÍQUIDO A M NIÓ TICO

Debido a su característica
sintomática secundaria, es de
vital importancia la detección
precoz .
La presencia de tos durante
las comidas, los episodios de
atragantamiento continuados,
cuadros
respiratorios
r ei nc i de nt es ( br o nq u it is ,
neumonias...), dificultad en la
formación del bolo alimenticio,
caída del alimento de la boca
etc, son algunos de los signos
de alerta de la disfagia
or of ar íngea. Es tos nos
proporcionan información
sobre las caraterísticas del
patrón deglutorio del niño y la

posible alteración a este nivel.
El número de casos de
pacientes pediátricos con
disfagia ha ido incrementando,
no por el aumento de esta sintomatología, sino gracias a los
programas de detección
basados en los signos de
alerta apuntados anteriormente y la realización de pruebas
complementarias que permiten
consolidar o refutar la
diagnosis. En la actualidad el
protocolo de evaluación y diagnósis recoge una exploración
a nivel gástrico y nutricional,
oromotriz, la observación de la
ingesta, el método de

exploración clínico volumenviscosidad, las técnicas de
imagen como la videofluoroscopia. En función de los resultados de las
pruebas, se
determinará si es necesaria la
intervención quirúrgica en el
caso de disfagia orofaríngeas
severas, cuando la alimentación oral representa un peligro
vital para el niño o el tratamiento rehabilitador, el cual
permitirá compensar o restablecer las funciones deglutorias. En el caso de que sea
posible realizar tratamiento
rehabilitador, este se asienta
sobre tres pilares principales:
03
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-Soporte nutricional.
-Seguimiento del paciente
y soporte a las familias.
-Programa de intervención
individualizado

Este será controlado y se
realizarán las modificaciones
pertinentes en relación a la
evolución del paciente por
parte del médico gastroenterólogo y la nutricionista.

Soporte nutricional
Resulta importante destacar
que, como en cualquier proceso patológico, un cambio clínico en sentido positivo o negativo condicionará una modificación en las diversas opciones
del tratamiento.
El mantenimiento de un
adecuado estado nutricional y
de hidratación, sobretodo en el
paciente con patología crónica,
resulta de especial importancia
en tanto que puede contribuir
positivamente a la evolución de
la misma y evita las consecuencias negativas propias de
la desnutrición y deshidratación.
Para ello el nutricionista,
teniendo en cuenta las necesidades del niño, optará por una
dieta tradicional, habitual para
la edad en relación a textura y
volumen o una dieta adaptada
en relación a los parámetros
anteriores o que pueda requerir un aporte calórico adicional.
El niño con disfagia orofaríngea
puede presentar tres
opciones de modelo nutricional:
1.Vía oral
2.Vía enteral por sonda
nasoentérica (sonda nasogástrica u orogástrica)
3.Sonda de gastrostomía.
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Seguimiento del paciente y
el soporte a las familias
El control de la evolución y la
r ea l i zac ió n d e pr ue bas
diagnósticas de forma periódica permitirán objetivar los
cambios que se van produciendo en relación al patrón
deglutorio.
Resaltar la importancia del
acompañamiento a las familias, no sólo resolviendo todas
las cuestiones que pudiesen
surgir en relación a la disfagia
sino hacerles partícipes del
programa de rehabilitación de
sus hijos .
El pronóstico, en un elevado
porcentaje de los casos es
satisfactorio, gracias a los
tratamientos rehabilitadores y
los soportes nutricionales, que
permiten hacer una adaptación
personal de las necesidades
del paciente pediátrico, para un
correcto desarrollo ponderal.
La detección, el tratamiento y
seguimiento del paciente precisa de la existencia de un equipo multidisciplinar en el que las
figuras de médico, el logopeda,
enfermero, nutricionista, familia
y centro de referencia, forman
el corpus de la maquinaria
necesaria para que el proceso
de recuperación del paciente
pediátrico sea efectivo.

Programa de interveción rehabilitador
La elaboración de un programa
de rehabilitación individual,
debe adecuarse a las necesidades del paciente debiéndose
considerar diferentes procedimientos terapéuticos.
El concepto de tratamiento
para una terapia de deglución
funcional puede dividirse en
tres etapas centrales:
• Medidas de adaptación
Reajustar la función deglutoria
afectada mediante ayuda
externas, en relación a la ingesta.
• Procedimiento restitucional
Habilitación de las funciones
afectadas, para posibilitar una
deglución segura y eficaz.
• Maniobras compensatorias y facilitadoras
Co nt r ar r es tar e l d é f ic it
anatómico-funcional
(Ver mapa conceptual de la
derecha.)

Raquel García Ezquerra
Logopeda
deglución.

especialista

en
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Entorno
Material Utilizado para la ingesta
Medidas de adapt
Control Postural
Adaptación de la dieta en relación a la textura
y volumen
Procedimiento restitucional

Rehabilitación oro-motora

Terapia Miofuncional

Sensibilización -Propicepción
Presoterapia

Praxias activas-pasivas
Masajes orales e intraoral

Termoterapia

Movimientos de contraposición
Terapia de vibración

Feed-Back

Tapping

Maniobras compensatorias
Y
Facilitadoras

Facilitadoras

Compensatorias

•
•
•
•
•
•

D.Supraglótica
D.Super-supraglótica
D.Forzadas
M.Mendelson
M.Masako
M.Doble deglución

Directas
Cierre glótico
Apertura del EES
Estimulación de la F. oral
Control del bolo
Propulsión del bolo
Sensibilización y activación del disparo deglutorio
Indirectas
Flexión anterior
Extensión cefálica
Rotación cefálica
Inclinación cefálica
Decúbito lateral o supino
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els altres diuen
LesCisco
festes
El
de Prats
En aquesta edició de la revista
tenim un “Els altres diuen” molt
especial i molt proper a tota la
gent d’APINAS. El Francesc
Duocastella, el Cisco, director
fins fa molt poquet de la Residència dels Prats de Rei es
jubila. 25 anys de treball i esforç, des d’un bon començament sempre ha estat al davant
fins ara. L’escola va veure, fa
25 anys, com els nois i noies
pluridiscapacitats marxaven de
la mà del Cisco cap a un espai
nou, on la dimensió pedagògica, terapèutica i social sobrepassava el somni de qualsevol.
En aquesta última etapa el Cisco ha fet públiques alguns dels
seus pensaments i reflexions
fruit de la seva experiència.
Ens ha semblat adient publicar
una entrevista que va concedir
a anoiadiari.cat amb motiu del
25è aniversari de la residència
dels Prats de Rei.
Tota la gent de l’escola volem
aprofitar per felicitar-lo. Fa cosa d’un any vam poder assistir
a una conferència a la seu
d’APINAS sobre la ètica professional. El Cisco és un bon
exemple de com es pot treballar per convicció, amb vocació
i amb il·lusió.
Moltes felicitats dels teus companys i companyes de l’escola!
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La residència d’APINAS, als
Prats de Rei, acaba de celebrar el 25è aniversari. Un quart
de segle donant servei a les
persones amb discapacitats
intel·lectuals de la comarca
que Francesc Duocastella ha
viscut com a director. L’alcalde
dels Prats de Rei acaba de
passar el relleu de la direcció
del
centre però mira amb
satisfacció tota la feina feta, els
esforços i il·lusions viscudes.
Duocastella ens explica com
ha evolucionat la mirada de la
societat vers les persones amb
discapacitat intel·lectual i el
servei que ofereix el centre.
Una antiga finca a l’entrada de
Prats de Rei que actualment
acull un total de 54 usuaris.
.25 anys...Com ha evolucionat la residència durant tots
a q u e s t s
a n y s ?
Fa 25 anys, no hi havia gaires
normatives; a poc a poc han
anat sortint normes i decrets
referents a la ràtio de personal
per usuari, la mida de les
habitacions, les mesures de
seguretat... que ens han fet
anar adaptant als nous temps i
a les circumstàncies. També és
important tenir en compte que
abans rebíem subvencions i
ara hem fet un concert econòmic, això és importantíssim,
som una empresa privada però
oferim un servei públic.

normes van fer que l’any 2008
construíssim Prats II,
un altre edifici que actualment
acull
16
usuaris.
A
quines
persones
o f e r i u
a t e n c i ó ?
Jo sempre dic, i n’he fet el meu
lema, que aquí no hi ha
malalts, hi ha persones amb
discapacitat. Si a una persona
li falta un braç, tindrà una discapacitat però no serà malalta;
és el mateix cas que la gent
que té discapacitats mentals.
És veritat que n’hi ha alguns
que tenen algunes malalties
associades com epilèpsia,
autisme,
psicosi...
En aquests 25 anys ha canviat la manera com la
societat
veu
els
discapacitats intel·lectuals?
Abans hi havia molta recança
davant de les persones amb
discapacitats intel·lectuals i hi
havia molta gent que tenia
aquestes persones a casa,
però la societat cada vegada
és més sensible i és conscient
que hi ha persones amb discapacitats intel·lecutals. Tot i així,
encara hi ha el sentiment de
‘ p ob r e ts ’ , ‘ q u i n g r e u ’. . .

I vosaltres lluiteu en contra
d’aquesta victimització...
Exacte, nosaltres no volem que
se’ls tracti com a víctimes sinó
que tinguin els seus drets, les
També heu crescut en seves necessitats cobertes i
nombre
d ’ u s u a r i s . . . que puguin ser feliços.
Sí, quan vam començar teníem
pocs usuaris i ara n’hi ha 54.
L’augment de demanda i les

els altres diuen
El Cisco de Prats
Com és treballar amb persones que tenen aquesta discapacitat?
Al principi té una certa duresa,
però quan treballes amb ells i
formen part del teu entorn de
vida, ho relativitzes. Veus que
estàs fent un servei i donant
suport a unes persones que, a
la seva manera, t’ho agraeixen.
Què fan durant el dia?
Doncs a part de les activitats
bàsiques quotidianes, fan diferents activitats en funció de les
seves capacitats. Es fan excursions, hi ha un hort, activitats
Quina diferència hi ha amb el per estimular els impulsos
bàsics, fisioteràpia... A més a
taller Àuria?
més, se celebren totes les
Aquí a la residència vénen
festes... castanyada, St Jordi,
persones que estan més
St Joan, la nit dels Reis, els
afectades que al taller Àuria.
aniversaris dels usuaris... és
com si fóssim una família gran.
El problema és que quan
aquestes persones es
fan adultes, la família no se’n
pot fer càrrec...
Exacte! Aquesta residència va
néixer quan els nens que
anaven a l’escola s’anaven fent
grans i tenien altres necessitats. Ara tenim usuaris des de
16 fins a 60 anys. Són
persones que necessiten una
dedicació completa, moltes
vegades inassumible per a les
famílies, és per això que oferim
el servei de residència.

Ara que has deixat la feina
per jubilar-te, ho trobes a
faltar?
Trobo a faltar el factor humà, la
relació amb els usuaris, amb
els cuidadors... compartir
alegries, angoixes, treball... el
que no trobo a faltar gens és
l’estrès de la direcció!
D’aquests 25 anys hi ha alguna cosa que recordis amb
especial il·lusió?
Sí, hi ha dues coses que
recordo com el màxim exponent de la felicitat humana.
Una és quan l’any 1994 vam
organitzar unes jornades a
nivell de Catalunya, i l’altra és
l’època quan feia de conductor
a les excursions amb
l’Angelines i la Marta i els
usuaris de l’aula tres.
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mic-mic obre bústia

El germà gran se’n va de l’Ester. Per tots nosaltres, la
marxa del Pau ens fa estar un
casa!!!
pèl tristos, ja que segur que el
trobarem a faltar però també,
Hola a tots:
estem contents de veure que
Som els Alonso Henze, i també ha aconseguit la seva madureSánchez Pérez des que tenim sa personal per assumir la seuna filla que vam acollir i forma va vida independent.
part de la nostra família. A
casa som la Leo, jo i quatre P e r ò c o m d i u l ’ E s t e r
fills: el Pau de 23 anys, la Ruth “prefereixo no parlar d’de 21, l’Ester de 17 i la Valeria aquest tema perquè cada
de 8 anys, que ja en fa 3 que cop que surt em fa malt
aquí”, i es dóna un petit cop al
viu a casa.
cor amb la mà quan diu això.
Des de l’Escola ens han dema- Molts cops li hem explicat que
nat que compartim amb vosal- això forma part de la vida de
tres algunes de les vivències les persones i que és el cicle
que tenim a casa i així ho in- vital que tots hem de fer. Amb
la Leo hem reflexionat sobre
tentarem fer en aquest escrit.
aquest tema i encara que
El Pau ens va dir fa uns dos l’Ester ho diu mig en broma i
mesos que se n’aniria de casa mig seriosa, estem segurs que
aquest desembre per indepen- ho entén però que li crea una
ditzar-se i viure amb la seva angoixa.
parella. Tant ell com ella, tenen
estudis i feina, encara que són No creiem que sigui la pèrdua
provisionals ja que segueixen de la companyia del Pau perocupats força temps amb els què ja hem viscut aquesta
experiència quan el Pau va
estudis de nivell superior.
anar a viure a Barcelona
Els temes que mes surten a las durant dos anys a causa dels
converses familiars són els estudis. I també quan la Ruth
temes
econòmics,
d e va estar un any a Anglaterra
transports, d’habitatge, de estudiant i després a un pis a
Barcelona també pels estudis.
feina, de mobles, d’estudis...
I com ja us podeu imaginar, Aquest cop és diferent perquè
ells dos estan molts contents “el Pau se’n va de casa i
de formar una família i comen- s’independitza” i això significa
çar un projecte nou després de l’evolució dels fills que és:
independitzar-se. Però, serà
quasi sis anys de ser parella.
també aquest el futur de
Malgrat tot, a casa no tothom l’Ester? Aquesta és la pregunta
ho ha assimilat de la mateixa que més cops es feia l’Ester en
manera, com per exemple... veu alta: quan jo sigui gran...?
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Aquest estiu i per primer cop
l’Ester va anar de vacances
durant 12 dies amb un grup i
sense nosaltres. Les vacances
les organitzava l’associació
RATIO, que es dedica a preparar sortides a cases de
colònies amb persones amb
una certa disminució però amb
capacitat d’autonomia.
A l’Ester li va anar súper bé,
perquè va descobrir que moltes d’aquestes persones amb
limitacions estan fent una vida
independent de les seves
famílies en diferents modalitats, com: en residències, en
cases tutelades, en grups d’amics de dilluns a divendres...
o sigui que va veure que ella
també ho podria fer. I ara ja no
es pregunta si ella ho podrà fer
si no: què és el que voldré fer?
Aquest és el camí que hem de
reforçar amb l’Ester i segurament els primers que ens ho
hem de creure som els
mateixos pares. Estic quasi
segur que un dia escriuré:
“L’Ester se’n va de casa”!
Bones Festes a tots!
Família Alonso Henze

mic-mic obre bústia

Un cap de setmana a la El fet de trobar-te amb altres
famílies que tenen la mateixa
Molina
problemàtica que tu, ajuda a
Volem compartir amb tots acceptar la situació, a aclarir
vosaltres la bona experiència dubtes que els metges a
d’una activitat d’hivern que vegades no et resolen, a
hem conegut gràcies a compartir experiències, noves
l’Associació Catalana de la idees, noves ajudes tècniques… Crec que resulta molt
Síndrome de Rett.
Cada hivern un grup de enriquidor i saludable.
famílies amb filles afectades de El diumenge, després d’un bon
la Síndrome de Rett ens esmorzar, toca pujar a pistes i
trobem a la Molina per compar- començar l’activitat a la neu.
tir un cap de setmana a la neu. Les nenes Rett poden esquiar
El dissabte toca preparar la amb l’ajuda d’un monitor i una
maleta amb totes les coses per cadira adaptada. La primera
no passar fred, gorros, guants vegada que la Raquel va
bufandes, botes…. El punt de esquiar va ser al·lucinant, li va
trobada és l’Alberg de la Gene- agradar moltíssim, suposo que
ralitat Mare de Déu de les per la sensació de velocitat en
Neus, lloc on ens allotgem. De baixar esquiant amb el monitor.
l’alberg destacaria l’amabilitat Recordo que a la tarda, quan
del personal que hi treballa, el tornàvem amb cotxe cap a
menjar molt bo, el triturat per a Igualada, encara cridava de
les nenes que no poden mas- l’emoció viscuda.
tegar, perfecte, les ins- Nosaltres, com a pares, ens
tal·lacions correctes, i que s’hi sentim orgullosos que la nostra
està molt calentet!.

filla pugui fer una activitat diferent a les del dia a dia, i que,
tot i les seves limitacions, pugui pujar a pistes i fer esquí
adaptat. Com que l’experiència
ha estat positiva, ja l’hem repetit diverses vegades. Recomanem que ho proveu amb els
vostres fills/es.
Si he de resumir el cap de
setmana, diria que són moltes
rialles, emocions, bromes,
fotos, caigudes, tertúlies,
corredisses, en definitiva, una
teràpia molt positiva per als
pares, un no parar de jugar per
als
germans, i un munt
d’emocions per a les nenes
Rett.
Pares de la Raquel Bisbal
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mic-mic obre bústia

La fortalesa dels febles o amb molta amargor el seu pas
per l’Institut. Primer em diu que
l’art de la Resiliència
hi patia marginació, així, en
Dissabte a la tarda. L’autocar general. Però de seguida
de la Penya per anar a veure el comença a concretar i fa un
Barça al Camp Nou fa la seva r elat c or pr enedor farc it
tercera parada a Igualada. El d’insults, agressions en forma
veig pujar, i buscant seient de pallissa i solitud, molta
s’asseu al meu davant en solitud,...
diagonal. Em reconeix i em
saluda afectuosament. Té El meu fill de 7 anys
ganes de parlar, i jo d’escoltar. m’acompanya i està atent a la
De seguida m’explica com li va conversa. No pot evitar
el treball al Taller; està molt sentir-se contrariat per la
content i s’hi sent a gust. cruesa del relat i em
M’explica algunes de les feines recorda que, quan feia P-4, la
que fa i m’explica també com mestra els deia que els nens
s’administra el que guanya: que piquen són dèbils. Que
roba, perruqueria, algun joc de bé!, penso, la mestra de P-4
la play... i el Barça. Afeccionat estava encertada!... i el que és
al futbol, se n’ha fet soci i més important, el meu fill va
acostuma a anar a veure as s im ilar allò que els
l’equip quan juga a casa. Com transmetia i ara és capaç de
que no té, diu, cap més vici, de generalitzar-ho. Immediatatant en tant es permet alguna ment vaig pensar que els
llicència i acompanya l’equip agressors descrits pel nostre
en algun desplaçament a fora. interlocutor no devien tenir cap
El proper partit serà a Bilbao, i mestra a P-4 que els digués
que els nens que piquen són
té ganes d’anar-hi.
dèbils. O bé segurament els ho
S’explica bé. I continua amb van dir però no ho van assimiganes de parlar. A l’alçada lar i de grans no han pogut
d’Esparreguera em parla del generalitzar un aprenentatge
seu pas per l’Escola i del bon elemental per a la convivència.
record que en té. Em pregunta O potser sí, però la seva
per mestres i per antics estructura un xic perversa els
portar-lo
a
la
companys. Em parla de la impedeix
Montserrat i de la Teresa, i de pràctica...
com es va sentir acollit. Es
lamenta de no haver anat Arribant a Barcelona el meu fill
abans a l’Escola i comença a es distreia mirant per la finestra
explicar vivències del seu pas i amb ànsia d’arribar al Camp
per l’escola ordinària. A Nou. Jo no podia deixar de
primària no li va anar pensar en el relat que feia tan
malament del tot, però recorda sols uns moments havia
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escoltat. I em van venir al cap
altres alumnes de l’Escola amb
experiències similars. Alumnes
que el primer dia ja són
capaços d’abocar l’angoixa
que els ha provocat viure el
que per a ells ha estat una
vivència molt dolorosa. És clar
que no són tots els alumnes de
l’Escola, i molts han passat per
l’ordinària en etapes adolescents d’una manera més dolça.
Però sí que són uns quants,
suficients en nombre com per
plantejar-se que no tan sols el
sistema educatiu, sinó la mateixa societat, té un problema.
Vaig pensar en la capacitat
que tenim les persones per
sobreposar-nos a períodes de
dolor emocional i traumes,
anomenada en psicologia
Resiliència. I vaig pensar,
sobretot, en la debilitat dels
forts, i en la fortalesa dels
febles.
I mentre mirava el meu fill com
celebrava cada gol del Barça,
que per cert va guanyar de
5 a 0, vaig pensar que tant de
bo quan arribi a adolescent
recordi i apliqui els bons
consells de la mestra de P-4.
Per part nostra, com a pares,
tenim la responsabilitat de fer
tot el possible perquè sigui així.

Josep Palà i Ibáñez
Pedagog

fem escola
Fem escola
El dia 26 de novembre de 2011
es va celebrar la cloenda dels
25 anys de trajecte de la
residència dels Prats de Rei.
Pares, mares, amics, professionals, alcaldes, gent vinculada
en un moment o altre a la
residència es van aplegar en un
dinar molt emotiu.
I ara ens podríem preguntar: i
què hi pinta aquest fragment de
notícia en aquesta secció?.
La junta d’APINAS va voler que
els tres serveis fossin representats en aquest acte, ja que
per primer cop a la nostra
història els tres serveis haviem
complert els 25 anys de bagatge. Per arrodonir encara més la
festa es va voler fer un reconeixement a totes les
persones que ja fa més de 25 anys
que treballen a APINAS. I és
aquí on trobarem la resposta a
la nostra pregunta. Un gran
nombre de professionals de
l’escola constitueixen una part
molt significativa de tots els
homenatjats.
Ningú no ho va viure com un fet
intranscendent, i entre riures i
sentiments, tots els que havien
de pujar a l’escenari van fer
una mena de via crucis. Primer
erem escèptics, recollim el
detallet, quatre petons i ja està!
Puja el primer dels homenatjats
i ja es troba immers dins un
corrent que l’empeny a agafar
el micròfon i parlar, i ara què
dic? Potser havia d’haver anat
a la perruqueria!
Quants anys, semblava que
érem ahir, recordo quan…,
estic molt emocionat… encara

anava amb pantalons curts…,
tota una vida…. Frase a frase
es va anar escrivint l’essència
del que s’ha fet en una pila
d’anys, hem fet escola i volem
seguir fent escola, més enllà de
projectes, objectius, programacions, etapes educatives,
claustres, intervencions, aules,
despatxos.
Quan cadascú de nosaltres
baixàvem de l’escenari per
retornar als nostres llocs ja no
ens sentíem de la mateixa
manera com vam pujar, les cames ens feien figa, vam tenir
una mica de recança a l’hora
de parlar, però ens va aparèixer
un sentiment que a vegades
queda amagat: sentíem orgull
per la feina feta, estàvem
emocionats pel que hem viscut
a

l’escola, i de sobte una mica
commoguts davant la
importància que l’esdeveniment
anava prenent.
És per tot això que aquest relat
justifica aquesta secció de la
revista: FEM ESCOLA!
Professional en nòmina, vull
dir anònima

11

fem escola
Habilitats d’autonomia personal i social
Tots som membres de la
comunitat i per tant tenim ple
dret a viure en un entorn
normalitzat. Malauradament,
tot sovint, les persones discapacitades es veuen limitades
en la participació activa en els
esdeveniments del seu entorn
social i el gaudi dels serveis
que els ofereix la comunitat en
què viuen. Aquestes limitacions poden sorgir, en part, per
la manca d’autonomia personal
i social, la qual cosa restringeix
les seves possibilitats reals
d’integració. En aquests casos
cal, per tant, establir un treball
específic orientat a l’adquisició
i desenvolupament de les
capacitats i habilitats que potenciïn la seva autonomia personal i social com a mesura
que contribueixi a la seva plena integració. I això a l’escola
ho tenim molt present.
• Conceptes
El concepte d’autonomia
personal fa referència a la
capacitat de les persones per a
realitzar per si mateixos les
tasques essencials de la vida
quotidiana. Són habilitats que
bàsicament permeten al
subjecte ser autosuficient.
Quant al concepte d’habilitats
socials, serien aquells comportaments eficaços, a nivell de
conductes, pensaments i
emocions, en situacions
d’interacció social. Són una
sèrie de conductes i gestos
apresos que ex pr es sen
sentiments, desitjos, opinió i
drets de la persona d'una ma12

nera adequada (socialment
acceptada) facilitant-nos la
interacció amb la resta de les
persones.
En tant que les persones som
éssers socials, aquests dos
àmbits van estretament relacionats, i per tant, hem de desenvolupar una acció educativa
que els contempli de manera
conjunta i així poder assolir, al
mateix temps, un nivell òptim
d’auto coneixement (les pròpies possibilitats i limitacions) i
d’autoregulació.

Cadascuna al seu nivell, totes
les persones hem de poder
mica en mica adquirir i
desenvolupar autonomia personal. L’autonomia és una
adquisició progressiva.

• L’autonomia personal
Cordar-se els botons de l’abric,
lligar-se els cordons de la
sabata o saber afaitar-se són
accions similars: totes suposen
haver de disposar d’habilitats A partir d’un aprenentatge, es
va assolint gradualment. La
per al propi maneig.
inter venció de pares i
professionals és essencial per
afavorir el desenvolupament
d’aquestes habilitats. Tot i les
dificultats que presenten els
nostres alumnes, és molt
important fer molta incidència
en l’adquisició d’aquests hàbits
per tal que puguin ser el màxim
d’autosuficients.

Considerem tasques de la vida
diària aquelles que fan referència a la cura personal,
l’alimentació, les activitats
domèstiques, la mobilitat, el
reconeixement de persones i
objectes, l’orientació, el fet
d’entendre i realitzar tasques
senzilles, la comunicació, els
hàbits de salut,...

fem escola
Habilitats d’autonomia personal i social

És evident que en un inici
requeriran molts suports (tant
personals, com a nivell
d’adaptacions i ajuts tècnics)
per a l’execució de qualsevol
tasca, tant per les més bàsiques (menjar sol, vestir-se,
aspectes d’higiene i control
d’esfínters,...) com per les que
presenten més complexitat
(sortir a fer encàrrecs, decidir el vestuari, afaitar-se,...).
L’objectiu, però, ha de ser anar
retirant aquests suports en la
mesura que el nen/a o noi/a va
adquirint competències.

d’autonomia
social,
i
contemplarien objectius com
ara l’adquisició d’habilitats de
comunicació verbal i no verbal,
d’habilitats d’interacció social
que permetin establir i mantenir vincles de relació amb
altres persones, de conductes
adequades per poder participar
en els esdeveniments de
l’entorn social i per poder co-

nèixer i utilitzar els serveis de
la comunitat.
També en aquest cas, és
aplicable el mateix criteri que
esmentàvem anteriorment. Són
habilitats que cal treballar,
primer amb tots els suports
necessaris, però tenint-ne
present la progressiva retirada
sempre que sigui possible.
Podem concloure que val la
pena esmerçar tots els esforços possibles per acompanyar
els nostres alumnes en
l’assoliment del màxim nivell
de competències. Una manca
d’autonomia pot comportar un
establiment de relacions
inadequades entre persona i
entorn i per tant, un risc
d’exclusió social. Per contra,
com més autonomia pot tenir la
persona, malgrat les seves
limitacions, més aportacions
pot fer en el seu grup social i
així incrementar la seva
participació.

• L’autonomia social
Saludar, esperar-se a la fila, el
correcte maneig dels diners,
l’ús del telèfon i del rellotge,
utilitzar correctament un
transport públic o anar a fer un
refresc amb el grup de
companys són activitats que
requereixen unes habilitats
relacionades amb
la capacitat de comunicar-se,
d’interaccionar amb els altres,
de saber estar en un espai o
equipament públic...
Aquestes accions són el que
entenem com a habilitats
13

fes clic
www.dibuixos.cat
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Us agrada dibuixar? Us proposem que visiteu aquesta pàgina web. Hi trobareu una pila de
dibuixos de diferents temes. I
no badeu! Sempre es van
actualitzant i hi anireu trobant
dibuixos nous per pintar.

estan pintats com si són en A la part inferior de la pàgina
blanc i negre.
on hi teniu el dibuix hi ha
Si prems l’opció “Nou dibuix” l’opció de desfer algun pas o
t’envia a un menú amb un tornar-lo a fer, com també
l’opció de reiniciar que et tornamunt de temes per escollir.
Quan has escollit un dibuix te’l rà a donar el dibuix en blanc
dóna pintat, tal com es veu a la perquè el tornis a pintar.

Els pots guardar dins la mateixa pàgina en una carpeta que
es diu “Els meus dibuixos”.
També et pots imprimir els
dibuixos que vulguis tant si

imatge inferior de la pàgina
dreta. Només cal que premis
l’opció pintar i ja et sortirà el
dibuix escollit en blanc i negre i
al costat esquerre hi trobaràs
tota la paleta de colors.

fes clic
www.dibuixos.cat
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coses que es fan
L’aula dels blaus
AQUEST CURS, A L’AULA DELS BLAUS, SOM 8
DE COLLA.

MANU, RAFAEL, MARINA, JUANITO, ÀLEX,
JORDI, AITOR I ELENA.
ELS DIVENDRES ANEM A CAMINAR AMB LA
MARINA, LA JENI, LA MONTSERRAT I LA
MIREIA.
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coses que es fan
L’aula dels blaus
CADA VEGADA PODEM ARRIBAR MÉS LLUNY I
ENS AGRADA MOLT CONÈIXER LLOCS NOUS.

AGRAÏM MOLT A LA JENI, LA MARINA I A
ALTRES VOLUNTÀRIES QUE VINGUIN A
ACOMPANYAR-NOS.
17

coses que es fan
L’aula dels carbasses
Els càrrecs:
Aquest curs, els carbasses ens hem repartit les tasques de l’aula per fer tota la feina
entre tots!!!

L’Ona és l’encarregada d’anar a demanar les claus a la Yasmina!

La Raquel és la nostra DJ! S’enfila al
seu pla inclinat, i amb el commutador
ens va posant la banda sonora del dia.

Tant l’Aroa com l’Ivan, cada matí ens saluden amb un alegre i gran “BON DIA” que
ens arrenca un somriure enorme a tots els presents.
18

coses que es fan
L’aula dels carbasses

En David, amb el nou sistema
“d’escaneig visual”, és el nostre
encarregat de passar llista. I ho fa molt
bé!!!

Com que al Marcos li agrada molt
passejar, és el nostre professional de
missatges, comunicacions i encàrrecs
amb el pis de dalt de l’escola.

La Carmen, com que li agrada molt
sortir de l’aula, és l’encarregada
d’anar a buscar les begudes a la nevera amb el seu “poni”.

En Lukas, en el seu afany de redescobrir el seu entorn, és el nostre enllaç
amb direcció!!!
19

coses que es fan
L’aula dels blancs
A la classe dels Blancs tots som
amics. Encara que a vegades
ens enfadem, després sempre
tornem a ser amics, uns grans
amics.
Aquest curs som onze companys i ens ho passem molt bé
junts, encara que no ens agraden a tots les mateixes coses.
A la Lorena li agrada fer activitats amb el Rock, i el que no li agrada
gaire és fer mates: “És que costen una mica” ̶ diu molt convençuda.
El Franco només ve a les tardes i li costa una mica triar quina
activitat és la seva preferida; finalment es decideix per la informàtica.
L’Àlex, després de pensar-s’ho una mica, ens diu, molt seriós, que el
que li agrada més és la informàtica i el que menys les matemàtiques!
Arriba el torn de l’Ismael. Li encanta marqueteria, activitat que fa amb
el Carmelo, però amb el que no pot és… amb el dinar!!! Jo diria que
no n’hi ha per tant…però ell no canvia de parer, n’està molt segur.

L’Anna, sense pensar-s’ho,
assegura que li agrada jugar a
futbol i que el que no suporta
és
enfadar-se
amb
els
companys. Aquí tenim una
bona amiga!
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coses que es fan
L’aula dels blancs
Al Sergi li agraden moltes activitats de les que fem a l’escola.
Després de dir-ne unes quantes, es decideix per l’activitat
d’equinoteràpia. La que no li agrada gens és marqueteria.
El Ruben decididament es passaria el dia fent informàtica i el que no
faria mai és sortir al pati. La veritat és que no ho hagués dit mai,
perquè sempre que el veig al pati amb els seus amics penso: mira
que bé que s’ho passen…
Una altra nena futbolista a la classe és la Gisela, que només espera
sortir al pati per jugar el partit; d’altra banda, el que li costa molt és
anar cap a la classe quan toca fer matemàtiques. Uf! Deu ser
perquè matemàtiques toca després de pati?
Un altre esport que es practica molt a l’escola és el bàsquet, i un
gran aficionat n’és l’Adrian, que sempre troba un grup de seguidors
per fer unes cistelles; a ell tampoc no li agraden gens les mates.
El Haider Alí s’ho passa bé, sobretot jugant a futbol, i una activitat
que no li agradi, cap, ell gaudeix fent tot allò que proposem. Quina
meravella, oi?
Finalment només queda el Christian. Ell a l’escola ja és feliç estant a
la classe amb la mestra i els seus
companys: això és fantàstic! El que
no li agrada… doncs allò que li passa
sovint: enfadar-se molt per poca cosa.
Nosaltres sempre tenim molt present
d’ajudar-lo a millorar aquest comportament, perquè sabem que tenim un
bon company entre nosaltres.
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coses que es fan
Grocs i turqueses
Els alumnes dels grups de Grocs i Turqueses, en l’àrea de Educació per a la
Ciutadania, hem treballat els valors de la pel·lícula: Kirikú i la bruixa.
La pel·lícula està basada en un conte de l’Àfrica occidental. A la primera escena,
un infant parla des del ventre de la seva mare. Així comença la bella història d’un
infant molt petit, però intel·ligent i valent. La seva mare li explicarà ben aviat que
la bruixa Karabà, capaç de grans maleficis, ha assecat la font del poblat i ha
devorat pràcticament tots els homes que l’han volgut combatre. El petit Kiribú
emprèn un viatge ple de perills i aventures fins a la Muntanya Prohibida, on el
seu avi, el Savi de la Muntanya, que coneix Karabà i els seus secrets, li descobrirà el secret de la maldat de Karabà. Amb enginy i tenacitat retornarà la pau i
la joia de viure al poblat.
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coses que es fan
Grocs i turqueses
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coses que es fan
Grup B de llengua
El grup B de llengua vam fer una lectura molt i molt divertida. Els va agradar tant
que han decidit explicar-vos-la.

ELS NETEJAFINESTRES
Hi havia una vegada un grup de netejafinestres que van
arribar a casa del Duc que vivia en una mansió plena de
finestres per netejar.
Quan el Duc els va veure es va quedar petrificat. Qui són
aquesta colla d’animalons? El món
ha perdut l’enteniment!
-No volíeu algú que us netegés les
finestres? Som la colla dels
NETEJAFINESTRES!
Som la girafa, el pelicà, el mico i
jo , un noi que em dic Billy i que
narro la història que van llegir
l’Alex, l’Àngels, la Sabrina, la Lorena, el Joan Manel i el
Christian.
A veure si sou capaços de netejar les finestres, va dir el Duc.

No crec que arribeu a les finestres de dalt de tot! La
girafa va allargar el seu coll fins a l’última finestra i
el mico va pujar pel coll de la girafa que havia pres
forma d’escala i el
pelicà va volar fins la
finestra amb el seu
bec ple d’aigua: era la
galleda.
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Grup B de llengua
El mico va començar a netejar les finestres i el
Duc es va quedar mut perquè va veure que la
girafa va arribar a l’última finestra del pis de
dalt de tot de la mansió.

Us heu fixat que últimament l’escola té les finestres molt i molt netes? Sabeu per què?
L’Àngels, la Sabrina, l’Alex, el Joan Manel, la Lorena i el Crhistian els va agradar tant
aquesta història que han decidit fer una colla de NETEJAFINESTRES i aquí en teniu
una mostra.
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L’aula dels roses
TALLER DE SENSORIALS VISUALS
Els dilluns a la tarda la classe dels Roses fem un taller de sensorials visuals. Preparem l’aula
enfosquint-la amb les cortines. Això ens ajuda a anticipar l’activitat.
Ens agrada experimentar amb diferents materials que, per les seves característiques, ens
ofereixen diferents estímuls de color, lluminositat, intensitat...
Aquestes noves sensacions visuals, ens permeten una major consciència del propi cos i ens
ajuda a integrar-les.
Alternem les activitats del taller de visuals amb la projecció d’imatges en pantalla gran des de
l’ordinador: vídeos, diapositives en blanc i negre o color... amb l’observació de les llums de colors
dels diferents aparells.
COLUMNA DE BOMBOLLES INTERACTIVA
Disposa d’un selector de color que permet triar el color de les bombolles quan es prem.
Per defecte, automàticament canvia el color passant per diferents tonalitats.
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L’aula dels roses
PLAFÓ AMB CINTES DE COLOR QUE ES TORNEN FLUORESCENTS AMB LA LLUM NEGRA
Les cordes estan penjades en un plafó negre, es poden manipular i, amb la llum negra, es
visualitzen fluorescents.

En acabar, de mica en mica, torna la claror tot enlairant les cortines.
L’activitat s’ha acabat!
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L’aula dels vermells

Cada dijous al matí anem tot xino-xano fins l’Estadi
Atlètic d’Igualada. Cadascú va al seu ritme. El Daniel
Suero tiba fort i fa 1200m. Cada volta a l’Estadi són
400m. El Daniel Sànchez, el Jesús i la Gina van més
a poc a poc, però això no vol dir que no treballin!!!
Tots tres van seguint les línies blanques fins a fer
quasi dues voltes. Molt bé!!
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L’aula dels vermells
Quan acabem de córrer,
descansem i anem a la
Sala de màquines i fem
una estona de bicicleta
estàtica. A tots ens
costa una miqueta…
però anem fent!!!
El Llibert, el fisio, ens
ajuda i ens diu com ho
hem de fer.

Passem un matí molt entretingut!!!!
És divertit fer esport !!!!
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L’aula dels verds
Les aules de Verds 1 i Verds 2 tenim un projecte comú: la casa.
Entre d’altres activitats, els divendres a la tarda del primer trimestre,
ens hem passejat per Igualada amb l’objectiu de descobrir els tipus
d’habitatges on podem viure.

Us convidem a seguir la ruta amb nosaltres.
Abans, però, ho hem representat a l’escola i ens hem imaginat la
nostra casa ideal.

Cases adossades
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La casa més estreta

coses que es fan
L’aula dels verds
Pisos nous
Cases velles

Caravanes que van d’un lloc a l’altre

Xalets

El bloc de pisos més alts
d’Igualada
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TVA
La tutoria és un dels àmbits de TVA i suposa una eina per afavorir el tractament d’adults dels
nois i noies i a la vegada, com que el fa saber què esperem d’ells, els facilita:
1. Assumir l’etapa en què es troben
2. Assumir responsabilitats
3. Adquirir comportaments adequats, allunyats de conductes de risc
4. Millorar les habilitats socials
Tot això es treballa a través de la presentació de diferents temes proposats pels mestres o pels
mateixos alumnes on, per mitjà del diàleg i la discussió raonada, cada noi i noia pot manifestar
tot allò que el preocupa o rebre informació respecte a temes que són del seu interès.
A continuació podeu llegir algunes de les opinions dels nois i noies sobre el treball fet en aquest
àmbit.

A tutoria parlem de nosaltres. Mirem imatges i les comentem amb el Josep (Iván).
Cada dimecres amb el Josep fem tutoria. Parlem del treball i de les drogues i la
sexualitat. A vegades fa de tutor individual i parlem de coses que ens posen
nerviosos. Quan parles amb el Josep estàs més tranquil. L’any passat vam anar a
veure el TAC i vam veure com feien paper de tabac de cargolar i envasaven xupaxups(Aitor).
La tutoria ens serveix per pensar i parlar de les nostres coses, dels amics. A vegades
pots demanar una tutoria individual per poder parlar de les teves coses i arreglar
conflictes. A tutoria hem treballat les drogues com el tabac, la maria, l’alcohol i
també les mirades agressives i les accions agressives (Marc).
Amb la tutoria ens podem expressar. També serveix per a conèixer-nos millor.
També ens donen consells que encara que a vegades no ens agradin, després te
n’adones que tenen tota la raó. Hi ha coses que et serveixen per a madurar i per a
adonar-te del que està bé i del que està malament. La tutoria també serveix per a
tenir més confiança en la tutora, per ajudar-te, per descobrir coses noves, per obrir
bé els ulls (Anna).
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TVA
Hem estudiat què aporten l’alcohol, el tabac i els porros i ens han donat molta
informació. La tutoria va molt bé perquè diem les nostres coses que ens afecten i
podem dir tot el que ens molesta. A vegades posem vídeos i aprenem coses noves.
A mi les tutories m’agraden molt perquè pots dir el que sents i ara sabem que hi ha
coses dolentes que no serveixen per a res i podem expressar els nostres sentiments
(Marta).
M’agrada la tutoria perquè expliquem els nostres problemes i les coses que passen a
la societat (Cristian).
Les classes de tutoria són setmanals i interessen molt les coses que diuen els altres
(Sergi).
Fem tutoria els dimecres. Temes que hem fet: sexualitat, drogues, opinar de coses i
pensar, parlar de temes que ens preocupen. Ara parlem de persones assertives,
passives. (Ester).
La tutoria ens ajuda a explicar i conèixer temes nous. També hem parlat sobre el
que està bé i el que no està bé : picar, xinxar, insultar, fer la guitza, ajudar, etc.
(Jose).
A tutoria hem parlat de moltes coses però el que més m’ha intrigat ha estat la
composició d’un cigarret. He vist què porta i té més de 400 substàncies (Toni).
A tutoria expliquem les nostres coses i ens donen consells, el que pot passar i et sents
més tranquil i reflexiones sobre les coses i aprenc com he d’actuar. Ara sé que les
drogues et porten per mal camí i si en prens hauràs de robar i aniràs a la presó i a
més et fan malbé la salut, no pots fer esport i et treuen anys de vida (Daniel G.).
La tutoria és la classe que serveix per parlar entre nosaltres de temes importants
com la convivència, l’amistat, l’autonomia personal, el món laboral, etc. Moltes
vegades algunes persones fem tutoria individual per parlar de coses privades, del
que ens passa amb les altres persones (Oscar).
A tutoria ens expliquen coses sobre la relació amb les persones, les coses que ens
preocupen i també hem parlat de la mirada de les persones. També hem parlat dels
efectes de les drogues, quines malalties tenim per culpa de les drogues i també els
efectes del tabac que ens deixa cansats i provoca càncer de pulmó. I de les relacions
amb les persones i de sexualitat. Ens han explicat que hem de relacionar-nos amb
les persones que estimem amb precaució (Hakima).
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La teca
“ESTRESSS” AL MENJADOR DE L’ESCOLA ÀURIA?
A les 12:30 arriba la furgoneta. El Jose és l’encarregat de portar les olles amb el
menjar des de la residència dels Prats de Rei. Una a una les anem entrant; avui
tenim mongetes amb tomàquet, escalopa de segon i pera de postres.
Abans, la classe dels vermells ha parat la taula del primer torn i ara entra l’Anna,
una noia de TVA que ens ajuda a preparar les safates del segon torn.
La Marisa compta els nois i noies que mengen triturat i prepara la màquina. L,a
Vicky, que acaba d’arribar, fa els tallats.
Ui! Ai! UI!! Exclamen les mongetes en passar per les tisores de la Vicky, mentre
les escalopes tremolen com una fulla en sentir els crits de les primeres.
Compte! -diu la Marisa-, que el Juanjo no pot menjar mongetes de primer! L’Anna mentrestant pela les peres. ̶ Nooooo! xisclen les peres, ̶ que fa molt de fred i
se'ns posa la pell de préssec.
Amb tot això, el Joan pren la temperatura, agafa unes mostres del menjar, mira
les quantitats i distribueix les olles perquè tot estigui correcte.
Uiiiiiiii! Vigila no et caigui l’olla –diu l’Anna a la Marisa- i aquesta l’agafa pels pèls
fent un triple salt mortal.
A veure què ens falta: tenim els triturats, els tallats. Ahhh! Ens oblidàvem que
falta tallar el pa i preparar les amanides -diu el Joan. Cues de pansaaaa!!! -li
diuen les monitores
Els grups del primer torn ja poden anar passant......
Carai! Sembla fàcil, però tot ha de funcionar com un rellotge a la cuina perquè
els nois/es de l’escola Àuria tinguin el millor servei de menjador.
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El racó de l’esplai
QUÈ FEM A L’ESPLAI?
Un curs més, l’Esplai està present en el dia a dia de molts alumnes de l’escola,
fent realitat un espai on cadascú pot trobar aquella activitat que més li agradi.
Per a aquells i aquelles participants que busquen fer una mica d’exercici, aquest
any hem iniciat l’activitat de futbol. Mentre aprenem a jugar en equip seguint les
normes de joc, aprofitem per posar-nos en forma.
A cuina, els més grans preparem suculentes receptes i descobrim nous sabors
mentre prenem consciència de fer una dieta més sana i equilibrada. Amb els
més joves hem arrencat el curs manipulant les fruites per preparar fàcils i divertides postres.
El Teatre és un clàssic amb molt d’èxit. Curs rere curs no deixen de sorprendre’ns les habilitats que demostren els nostres nois i noies en aquesta activitat.
Per als qui encara no ho heu vist us animem que ho jutgeu vosaltres mateixos
quan arribi el dia de l’estrena.
I si parlem d’artistes hem de d’esmentar el treball que es fa a l’activitat
d’Arteràpia, on cadascú troba l’espai per potenciar les seves habilitats més
creatives. Manipulem fang, expressem amb la pintura, ens comuniquem a partir
de la música... Sigui com sigui, aquesta és una activitat amb la qual ens ho
passem d’allò més bé.
I mentre alguns no paren de riure a
Risoteràpia o es relaxen a base de
massatges, d’altres, a música, juguen
amb molt ritme i aprenen cançons o
viuen històries fantàstiques a l’hora del
conte.
Us podríem explicar moltes més coses
del que fem a l’Esplai, però no n’hi
hauria prou amb això. Millor que ho
experimenteu vosaltres mateixos.
A l’Esplai hi ha lloc per a tothom!!!
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Sortides i excursions
El 10 d’octubre, les aules de Turqueses i Grocs van visitar l’exposició
itinerant: Tecnorevolució, una visita que va despertar l’interès dels
nois i noies i va facilitar una mica més la comprensió de les noves
tecnologies.
El dia 14, els alumnes de Carbasses 1 i 2 i els Roses van anar
d’excursió a Copons i el dia 26 van ser les aules de Blancs, Vermells,
Verds 1, Turqueses i Grocs les que van fer una sortida a Capellades
per visitar el jaciment arqueològic i realitzar un seguit d’activitats relacionades amb el tema de la vida i costums dels homes primitius.
El dia 21, els Blaus van fer una caminada pel bosc.
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Sortides i excursions
Al novembre els grups de Blaus, Verds 1 i 2 i Vermells, en diferents
dies, van visitar l’exposició sobre Bestiari Català al Museu Comarcal.
El dia 14, les dues aules de Verds van participar en l’activitat “M’he
perdut” d’educació vial.
Els Vermells van anar el dia 15 a esmorzar en una cafeteria, traslladant a fora una activitat que es fa a l’escola dins l’àmbit d’autonomia.
El dia 16, els grups de TVA van assistir a una interessant xerrada
informativa sobre alcohol i tabac a la Kaserna i el dia 25 aquests
mateixos alumnes van anar d’excursió a la Torre de Claramunt.
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Les
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festes
La Castanyada
Les aules de Carbasses i Roses van elaborar un
pastís de moniato amb nata i xocolata i van rebre la
visita del Castanyer. Els grups de TVA van celebrar
aquesta festa ballant, menjant panellets i explicant i
mirant històries de por.
La resta grups de l’escola van preparar manualitats
amb materials referents al dia i cap a les 4 de la
tarda tots els alumnes van passejar per les diferents
aules visitant l’exposició dels treballs. A continuació el Castanyer va visitar i
saludar tot els nens i nenes de l’escola i després de cantar les cançons referents
a la diada es van menjar els panellets que s’havien elaborat el dia abans.
Santa Cecília
Amb motiu de la celebració de Santa Cecília les aules de Carbasses 1 i 2 i
Roses van organitzar una setmana musical on tots els alumnes van poder gaudir
de la música de diferents continents, cadascuna acompanyada dels sabors, les
olors i l’ambientació adients.
Les aules de Vermells, Blancs, Grocs i Turqueses
van fer una mostra del que s’havia treballat durant el
trimestre a les classes de música.
Els alumnes de TVA van assistir el dia 23 de novembre a una audició de trompeta a l’Escola de Música.

Sant Nicolau
El dia 5 de desembre tota l’escola en ple va celebrar l’arribada de Sant Nicolau.
Els nens i nenes van sortir al carrer a esperar-lo mentre cantaven la seva cançó.
Sant Nicolau va arribar acompanyat dels alumnes de TVA.
Tots els nens i nenes el van poder saludar, escoltar les seves històries i li van
oferir diferents obsequis: dibuixos, cançons,
poemes... Sant Nicolau va quedar tant content que
els va convidar a berenar.
Aquest mateix dia al matí l’escola va rebre la visita
de l’Esmoleta que va convidar els més petits a
participar de les activitats del Saló de la Infància.
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Les festes
Nadal
Els grups de tallers de la secció escolar van
elaborar un pessebre amb paper maixé.
Tota l’escola va gravar un Lip Dub que van
poder veure els pares el dia 21. Després es
van cantar nadales i vam menjar torrons.
Aquest mateix dia, al matí, les aules de
Blaus, Carbasses, Verds i Roses van fer
cagar el tió.
L’endemà, els alumnes de Vermells, Blancs,
Grocs i Turqueses van fer activitats d’expressió i un esmorzar compartit.
Els alumnes de TVA el dia 21 van anar a fer una beguda en un bar d’Igualada i
després se’ls va entregar el lot de Nadal. L’endemà es va fer un esmorzar
sorpresa per a tots els alumnes i professionals que intervenen en la secció.

Audicions musicals
El 25 de novembre, dins les activitats de la
setmana musical, les aules de Carbasses i
Roses van poder gaudir d’una audició de
ritmes tribals a càrrec de l’Arnau Pons.
El dia 2 de desembre les aules de Blaus,
Vermells i Verds van gaudir d’una audició de
violí. Aquestes mateixes aules, juntament amb
els Roses, van assistir a una audició de trombó
i fiscorn el 13 de gener.
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