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ESCOLA ÀURIA
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INTRODUCCIÓ
L’Escola Àuria és un centre educatiu concertat amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que depèn jurídicament de l’entitat APINAS.
Atén alumnes de 3 a 20 anys d’Igualada i comarca amb necessitats educatives especials
d’etiologies molt diverses. Per aquest motiu la població és molt heterogènia i amb un ventall de
necessitats pedagògiques i terapèutiques molt divers.
La tasca que es realitza inclou l’àmbit pedagògic, terapèutic i també l’assistencial en el cas dels
alumnes més afectats. Té com a objectius fonamentals el benestar físic i emocional de l’alumnat
així com l’assoliment de les competències bàsiques, entre elles les d’autonomia personal i social
que permeten resoldre els requeriments de l’entorn immediat. Es treballa conjuntament amb les
famílies i amb la coordinació d’altres serveis.
Els agrupaments dels alumnes per aules es fan per edats i necessitats educatives.
Els alumnes matriculats a l’escola i TVA al curs 13-14 han estat 105, si bé en el primer trimestre,
es van reduir fins a 103.
Cinc alumnes han començat el curs realitzant escolarització compartida amb un centre ordinari
fent tots ells un percentatge de temps superior al 50% d’escolarització a l’Escola Àuria. Un
d’aquests alumnes el 2º trimestre s’ha incorporat al nostre centre tota la jornada escolar.
-

1 alumne de 11 anys que les tardes comparteix escolarització amb el Col·legi Monalco.
1 alumne de 9 anys que a les tardes comparteix escolarització a l’Escola Pia.
1 alumne de 10 anys que comparteix escolarització tots els dimarts i divendres al CEIP
Garcia Fossas.
1 alumne de 10 anys que comparteix escolarització tots els dilluns i dimarts al CEIP
Cérvola Blanca de Sant Martí de Tous.
1 alumne de 5 anys que comparteix escolarització amb l’Escola Josep Masclans de
Vallbona. Aquest alumne el gener comença escolaritat complerta al nostre centre.

L’escola té en funcionament i concertades dues modalitats educatives:
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ALUMNES ESCOLARITZATS (CURS 13-14)
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ORGANIGRAMA
EQUIP DIRECTIU
Directora
Sotsdirectora
Cap d’estudis

RECURSOS

RECURSOS HUMANS

HUMANS
CONCERTATS

COMPLEMENTARIS

1 Psicòleg

22 Monitors
menjador

0,5 Pedagog

5 Monitors
transport

2 Fisioterapeutes

0,5 Treball social

1 Logopeda

13 Mestres

6 Educadors
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QUADRE DE PROFESSIONALS
Equip directiu:
Directora:
Sots directora:
Cap d’estudis:

Cristina Roset Godall
Gemma Segarra Roch
Teresa Tort Trullàs

Secció Educació Especial:
Mestres:

Pilar Nogué Felip
Gemma Segarra Roch
Ramona Boladeras Taché
Montserrat Tarrats Ribal
Cristina Roset Godall
Montse Palet Martí / Santiago Rodríguez Roda
Aina Marí Lladó
Carmelo Santafé López
Teresa Tort Trullàs
Fina Gual Elias
Carla Jubert Jorba

Educador/es:

Lourdes Soteras Parellada
Emma Farré Farriol
Mireia Segura Joan
Judith Vazquez Hontoria
Teresa Rabell Padró

Logopeda:

Rosa Esteve Mascolet

Fisioterapeutes:

Llibert Ortínez Soteras / Albert Dodero Rodes
Joan Rodríguez Alsamora / Pau Ràmia Oliveras

Psicòloga:

Imma Martínez Muntades

Pedagog:

Josep Palà Ibáñez

Treballadora Social:

Ana Uroz López

Secció transició a la vida adulta TVA:
Mestres:
Educadora:

Teresa Moncunill Dalmau
Rosa Mª Sogas Vendrell
Carmen López Roman
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OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE
Els objectius que l’equip de professionals ens vàrem proposar per curs 2013-14 han estat els
següents:
- Revisar les instruccions de determinades actuacions específiques i posar-les en l’entorn
immediat en que és poden necessitar
- Revisar els procediments/ protocols d’actuació que s’utilitzen a l’escola
- Continuar amb l’elaboració d’un eix transversal d’educació sexual adequant els
continguts al Currículum de l’Escola.
- Fomentar les coordinacions amb els centres del CRAE.
- Participar de forma activa en grups de treball formats per diferents centres relacionats
amb la discapacitat intel·lectual, i altres discapacitats associades, en temàtiques diverses,
des de l’elaboració de documentació pedagògica, la construcció de casos, abordatge del
Trastorn Mental...
- Optimitzar les coordinacions intercentres en casos d’escolarització compartida.
- Potenciar la relació amb altres Centres educatius per compartir activitats amb els
alumnes.
- Consolidar un sistema de treball a través de comissions que possibiliti la màxima
participació dels professionals.
- Potenciar la relació amb altres professionals i centres d’EE.
- Donar a conèixer a la comunitat educativa l’Escola d’educació especial com un recurs
educatiu més.
- Donar a conèixer l’escola a totes aquelles persones que col·laboren directa o
indirectament en la realització de diferents tipus d’activitats que es porten a terme.
- Utilitzar la WEB de l’escola com a medi per donar a conèixer l’escola: ideari, activitats,
formacions...
- Desenvolupament de metodologies de treball. Incorporació progressiva
de la tècnica de Treball cooperatiu en els seus tres àmbits: Cohesió de grup, tècniques
pròpies de treball cooperatiu i el pla d’equip. Les aules incorporen 1 o més àmbits
segons les capacitats de l’alumnat.
- Potenciar les coordinacions CSMIJ / EAP / Escola.
- Potenciar les coordinacions i assessoraments amb altres serveis d’APINAS i Salut Mental.
- Afavorir el debat entre els professionals de l’Escola.
- Promoure xerrades per a les famílies.
- Col·laborar en estudis i treballs de camp d’altres entitats .
- Realitzar seguiments individuals d’alumnes i famílies, revisant, valorant i acordant les
actuacions que se’n deriven.
- Vetllar pel bon funcionament de la dinàmica de l’escola.
- Realitzar l’avaluació interna de Centre. Revisió i actualització de la graella a omplir.
- Elaboració d’actes de les reunions realitzades amb professionals interns i /o externs.
- Actualització del formulari de registre d’entrevistes a famílies
- Realitzar programacions d’aula segons Currículum LOE.
- Redactar unitats de programació seguint el nou Currículum LOE.
- Elaboració del PI pels alumnes del centre
- Redacció PI alumnes d’escolarització compartida.
- Portar a terme amb les famílies “La Carta de compromís educatiu”.
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Presentació al claustre i al titular el Projecte de Convivència de Centre
Actualitzar el recull de recursos TIC a l’escola d’educació especial.
Oferir un espai formatiu a tots aquells alumnes que cursin estudis relacionats amb l’àmbit
de l’educació especial.
Realitzar formació interna amb el personal d’altres serveis relacionats amb l’Escola.
Anar incorporant estratègies metodològiques contemplades en la acreditació de qualitat
ISO 9001
Adherir-se al Projecte del departament d’Escola Verda.

HORARI
Horari lectiu:

Complementari:

Matí:
Tarda:
Dilluns
Dimarts
Dimecres i dijous

de 9:15 a 12:15
de 15:00 a 17:00
de 17:00 a 18:00
de 17:00 a 19:00
de 12:15 a 13:15

REUNIONS
Claustre ordinari: Un al mes, 1r. dimarts de cada mes de 17:00 a 18:00. Els temes tractats han
estat:
- Informació general i organització interna.
- Informació de visites.
- Informació de contactes externs.
- Informació del contingut dels cursos que s’ha assistit.
- Informació d’acords i pautes d’actuació referent als alumnes.
- Valoracions d’activitat compartides, colònies, xerrades, festes, reunions amb les famílies,
etc.
- Informació de comissions: revista, festes, premsa.
- Informació de col·laboracions.
- Informació d’alumnes en pràctiques
- Proposta i tria de la formació que realitzaran els professionals del centre, el proper curs.
- Posada en comú d’un nou disseny del pati escolar, que s’adeqüi més a les diferents
necessitats dels alumnes actuals.
- Comunicació de l’actualització de la normativa de funcionament del centre, especialment
la que es refereix a entrades i sortides, per tal d’unificar criteris.
- Unificar criteris per dirigir la línia de l’escola cap a la sostenibilitat
Claustre general: Últim dimarts de cada mes de 17:00 a 19:00. Els temes tractats han estat:
- Reunió general de pares.
- Informació dels alumnes que s’han incorporat aquest curs a l’escola.
- Avaluació de centre
- Dinàmica de treball al voltant de la unificació de criteris al tractar la sexo-afectivitat en
l’alumnat del centre.
Reunions comissions de treball: 2n dimarts del mes de 5 a 7 de la tarda.
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Comissió Estimulació Basal:
Comissió de Comunicació:
Els mestres i educadors de les aules: carbasses, roses, vermells, liles, blaus i marró, i la logopeda
ens trobem el segon dimarts de cada mes. A primera hora, de 5h. a 6h, cada aula elabora
material (plafons de pictogrames, fotos o signes tangibles, contes socials, horaris, pensar
estratègies per introduir sistemes, refer els pictogrames del dinar, buscar activitats causa-efecte
etc...); de 18h. a 19h. ens reunim tots els professionals per parlar d’un o dos alumnes des del
punt de vista de la comunicació i d’altres aspectes que es considerin importants.
Comissió grups flexibles: En matemàtiques i llenguatge, es constitueixen cinc grups de treball en
els que hi participen els/les alumnes de les aules de Verds, Blancs, Grocs i Turqueses, es
distribueixen segons els seu nivell de competència.
En aquesta comissió intervenen tots/es els/les professionals implicats: tutors/es, educadores i
especialistes de la secció que intervenen.
Els temes a tractar són: Revisió dels continguts de cada grup, evolució i avaluació dels alumnes.
Revisar possibles canvis de grup en algun alumne. Materials i procediments que s’utilitzen en
cada grup. Unificar criteris en l’elaboració del PI, en els continguts de llenguatge i Matemàtiques.
Valoració de quan és el moment més adequat per fer arribar a les famílies el treball que estan
realitzant els alumnes. La logopeda exposa material nou per treballar el llenguatge. Revisar el
ítems de les programacions de llenguatge i matemàtiques.
També s’ha realitzat l’ organització d’activitats especifiques: Activitats referent al tricentenari
1714-2014, premis Neptú, Piscina, Hipoteràpia, excursions, colònies.
Comissió de la secció de Transició a la Vida Adulta: 2n dimarts del mes de 17h a 19h de la tarda.
En aquesta comissió i participen les mestres i l’educadora de la secció. Els temes a tractar han
estat:
- Qüestions referents a l’alumnat: canvis de tutor, de llar, actituds, pr4evisió del seu futur...
- Preparació de les sortides de la secció: excursions, visites culturals, colònies.
- Preparació de les festes tradicionals, coordinació amb l’escola, en alguna d’aquestes
celebracions.
- Elaboració d’informes i i programacions.
- Revisió i organització de grups de treball, dels diferents tallers...
Programació de les diferents àrees del Currículum: 3r dimarts del mes de 17h. a 19h de la tarda
durant tot el curs.
En la 1ª hora, de 17h. A 18h. es troben els components del grup de TEA, la Finalitat del grup de
treball és aprofundir en el coneixement del Trastorn de l’Espectre Autista i actualitzar continguts
per tal de millorar la nostra pràctica educativa .
Aquest curs, a més, ens hem plantejat l’objectiu específic de revisar i actualitzar el projecte de
treball de centre amb l’alumnat amb TEA. En aquest projecte quedarà palès la nostra manera
d’entendre el TEA i el tipus d’intervenció educativa-terapèutica que duem a terme com a centre.
La metodologia emprada per assolir aquests objectius és :

10

-

Una part teòrica en la que a partir de lectures i visionats es debaten les aportacions
teòriques d’autors representants de diferents enfocs i marcs teòrics.
- Vincular diferents marcs teòrics a partir de les quals elaborem la nostra pròpia
perspectiva.
- Una part pràctica en que analitzem un cas pràctic a partir dels conceptes treballats.
- Posar en comú les nostres experiències amb en el treball amb aquests alumnes.
- Recollir tota la informació
Després d’aquest procés es realitzarà la redacció del projecte .
En la 2ª hora de 18h a 19h es realitzen:
Modificació i actualització de les programacions corresponents de cada aula.
Elaboració dels PI de cada alumne.
Elaboració d’Unitats Didàctiques.
Programació dels diferents tallers que es realitzen en la Secció Escolar.
Elaboració dels nous projectes que es van realitzant a l’escola.
Comissions especifiques
A l’escola funcionen aquest curs quatre comissions especifiques (Premsa, Revista, Festes i Web)
que es reuneixen el primer dimarts de cada mes de 18:00 a 19:00 hores. Si es creu necessari es
fan més reunions de comissions depenent del treball a realitzar.
Comissió de premsa: S’han trobat el primer dimarts de cada mes i quan ha estat necessari en
horari no lectiu.
Han fet articles per publicar a la premsa de la ciutat per donar a conèixer l’escola i les activitats
que es fan.
Comissió Web: S’han trobat el primer dimarts de cada mes i quan ha estat necessari en horari
no lectiu.
L’objectiu d’aquesta comissió és organitzar el material necessari per penjar a la Web de l’entitat
en l’apartat escola. És una eina per donar a conèixer tot el treball que es fa a l’escola: activitats,
sortides, conferències...
Comissió revista: S’han trobat el primer dimarts de cada mes i quan ha estat necessari en horari
no lectiu.
Coordinen els diferents articles que apareixen en la revista, ja els elaborats pels tutors d’aula,
com els elaborats per altres professionals.
També s’encarreguen de la maquetació de la revista.
Dues vegades a l’any s’edita una revista elaborada per l’escola .
Comissió de festes: S’han trobat el primer dimarts de cada mes i quan ha estat necessari en
horari no lectiu.
Organització de les festes i la decoració de l’escola. Les festes que s’han celebrat a l’escola han
estat:
. LA CASTANYADA
. ST. CECÍLIA
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. SANT NICOLAU
. NADAL
. SETMANA DE LA PRIMAVERA
. DIJOUS LLARDER
. CARNESTOLTES
. LA MONA
. SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA
. SETMANA LÚDICA
. FESTA FI DE CURS
Reunions seccions:
Hi participen els professionals d’atenció directa en cadascuna de les aules, tutors, educadors i
especialistes. Tots els dilluns de 10:30 a 11:30. Els temes tractats han estat:
- Informació dels alumnes i de les dinàmiques d’aula.
- Protocols d’actuació en diferents àmbits
- Coordinació del treball en xarxa amb diferents serveis que intervenen amb els alumnes.
- Cercar entre tots els professionals pautes unitàries d’actuació envers els alumnes.
- Posar en comú objectius prioritaris de algunes seccions.
- Valoracions de les necessitats específiques dels alumnes: fisioteràpia, logopèdia, tutoria...
- Valoració inicial dels alumnes i global a final de curs.
- Proposta d’itinerari quan és necessari per algun alumne.
Aquest curs hi ha cinc seccions rotatives:
• TVA 1 i TVA 2
• Grocs, Blancs i Turqueses
• Verds i Liles
• Carbasses , Roses i Vermells
• Blaus i Marró
Reunió equip directiu: Directora, Sotsdirectora i Cap d’estudis. L’horari és: Dilluns de 12’15h a
13’15h i de 18h a 19h, dimarts i divendres de 12’15h a 13’15h i dijous de 17h a 18h. Els temes
tractats han estat:
- Iniciació del projecte de sostenibilitat a l’escola i revisió dels continguts que apareixen
en la proposta.
- Planificació del curs.
- Organització interna.
- Oferta educativa escola d’EE.
- Jornada de portes obertes.
- Distribució dels alumnes de pràctiques a les aules
- Cercar solucions per demandes i necessitats que van sorgint al llarg del curs.
- Concretar la formació interna i/ o externa a realitzar
- Proposar visites a altres centres d’E.E, per tal de compartir l’experiència pedagògica i
l’actuació davant de situacions específiques.
- Preparació dels claustres.
- Distribució de suports.
- Revisió del Projecte d’acollida.
- Revisió i actualització del Protocol de colònies.
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Proposta d’una nova organització interna, adaptada a les necessitats i canvis que es
produeixen al centre

Reunió equip tècnic: Directora, Psicòloga, Pedagog i Treballadora Social. Els dimarts de de
15:00 a 17:00. Els temes tractats han estat:
- Informació social
- Informació psicològica
- Informació de la llar infantil
- Informació de coordinacions externes
- Informació pedagògica
- Preparació xerrades pels pares
- Seguiment d’alumnes
- Cercar estratègies d’intervenció amb famílies
- Seguiment escolaritzacions compartides
- Atenció a les famílies i alumnes
- Planificació de continguts específics a treballar a les aules. Ed. Sexual
- Planificació del Grup de Recolzament a les Famílies amb fills amb Necessitat de Suport
- Generalitzat.
- Organització de diferents xerrades i formacions realitzades pel departament
psicopedagògic.
- Planificació d’observacions clíniques als alumnes que necessiten una adequació de la
pràctica educativa.
- Valoració d’actuacions en cassos que necessiten o un seguiment dels diferents
professionals de l’escola.
- Valoració dels cassos en que es precisa una coordinació entre CSMIJ- Escola
Reunió equip directiu- equip tècnic: Un dimecres al mes al mes de 12’15 a 13’15. Els temes
tractats han estat:
- Organització de claustres generals
- Pautes actuació problemes de comportament.
- Revisió de metodologies de treball.
- Redacció d’objectius a treballar dins l’equip.
- Seguiment d’alumnes
- Previsió de grups.
- Actualització de la normativa d’escola en funció dels alumnes de l’escola.
- Revisió de l’avaluació interna de centre.
- Elaboració del Protocol de seguiment
- Revisió del protocol de colònies
- Revisió del protocol d’acollida
- Coordinar estratègies d’actuació davant situacions conflictives
Reunió EAP: El 2on, 3er, i últim dimecres de cada mes. Els temes tractats han estat:
- Informació dels alumnes pel curs vinent.
- Pròrrogues dels alumnes.
- Derivacions d’alumnes.
- Traspàs d’informació.

13

-

Oferta educativa de l’escola d’educació especial.
Alumnes escolarització compartida. Coordinació en l’elaboració dels PI.
Coordinació i col·laboració en la resolució de situacions conflictives d’alguns alumnes.
Matriculació Excepcional
Absentisme d’alguns alumnes
Revisió del concert educatiu
Previsió d’alumnes
Elaboració de documentació per la justificació de la demanda de recursos humans pel
centre.

Reunió gerència: Els dimecres de 9:15 a 11. Els temes tractats han estat:
- Informació general del centre.
- Suport i orientació davant determinades situacions.
- Coordinació i suport en la presa de decisions tan a nivell de personal, organització del
centre i resolució de conflictes.
- Col·laboració en la proposta de noves iniciatives d’actuació, de formació...
- Revisió del concert.
- Coordinació i suport en l’elaboració de documentació
- Elaboració de documentació adaptada a l’ISO
Reunió Menjador -Transport - Esplai i Direcció: Les coordinacions amb els coordinadors
d’aquests serveis es realitzen, principalment al principi de curs per fer un traspàs d’informació
tan de l’organització que s’ha previst, com de les activitats a realitzar i d’aspectes puntuals a
tenir en consideració amb els alumnes.
Puntualment es van realitzant reunions per revisar les actuacions i modificar les estratègies
d’actuació quan és convenient.
Amb el coordinador de menjador, a més, es valoren les incidències que hi poden haver amb els
menús en alguns alumnes .
Reunió Consell Escolar:
- 3 de desembre del 2013
- 17 de juny del 2014
Els temes tractats han estat:
- Informació general.
- Informació programació general del centre.
- Informació i aprovació d’activitats i pressupostos.
- Altes i baixes d’alumnes i tipus d’escolarització.
- Altes i baixes dels professionals.
- Formació permanent del Professorat.
- Activitats de l’escola: excursions, sortides, colònies.
- Informació del canvis a nivell educatiu
- Informació dels projectes que s’estan revisant (Escola Sostenible, Ed. Sexual, Projecte
lingüístic)
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Suggeriments per part de les famílies
Activitats extraescolars.
Explicació per part d’uns pares de l’escola, de la Associació A PROP que ells han creat i que
forma part d’una ONG de Bolívia.
Informació del projecte d’escola sostenible en que s’ha començat a implicar el centre
Informació de la realitat en el nou alumnat previst per l’escola pel curs 2014-15

ACTIVITATS REALITZADES A L’ESCOLA I TVA
S’han realitzat diferents activitats per treballar les àrees de currículum, emprant diferents
metodologies de treball i estratègies organitzatives. S’ han fet les següents activitats:
Secció d’alumnes amb necessitats de suport generalitzat: Vermells, Roses i Carbasses
- Llengua i/o comunicació augmentativa i alternativa amb col·laboració de la logopeda.
- Estimulació basal, desplaçaments, psicomotricitat amb la participació dels
fisioterapeutes. Activitats a l’estadi atlètic, aula de vermells.
- Activitats per potenciar l’autonomia des de la tria a l’hora de la beguda o l’esmorzar,
activitats sensorials, de causa i efecte.
- Estimulació visual.
- Mostra de teatre.
- Taller de so
- Equinoteràpia
- Activitat Assistida amb gos, estimulació sensorial, socialització a Roses
- Activitats musicals: Percussió amb diferents instruments, cançons i ritmes
- Activitats de la vida diària a vermells: parar taula, anar a comprar...
- Activitats amb ordinador.
- Jocs de taula.
- L’aula dels Roses van anar de visita al taller de les Artesanes del Cor per agrair-les-hi
el Patufet que van fer per la classe.
- Van fer Crema Catalana per celebrar S. Josep i galetes per Pasqua.
- Poemes i activitats sensorials en la Setmana de la Primavera
- L’aula de Roses va anar a l’Ateneu a veure una obra de teatre musical, junt amb l’aula
de Blaus
Secció escolar:
Blaus i Marró
- Contes sensorials a Blaus i Marró.
- L’aula dels marró van anar a l’EMI on va realitzar una audició de percussió.
- Fomentar l’adquisició d’habilitats socials, i comunicatives i d’aprenentatges de preescolar.
- Jocs i habilitats manipulatives a l’aula de Blaus
- Sortides educatives: ritme en el caminar, observació de l’entorn, aprofitant les festes
tradicionals. Els parcs de la ciutat. Aula dels Blaus
- Els Blaus han visitat els diferents parcs d’Igualada i l’itinerari que hi ha des de l’escola
- Mobilitat en bicicleta: tricicle, 4 rodes, 2 rodes. Aula dels Blaus
Sortida a conèixer l’Hípica La Tossa, els alumnes de l’aula de Blaus
- Poemes i activitats sensorials en la Setmana de la Primavera
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Liles
- Taller de cuina, portant la recepta de casa i anant a comprar els ingredients tots junts, a
l’aula de liles.
Aprofitar diferents cançons, com la cantata per realitzar activitats de música, escriure el
nom d’animals i diferents personatges que hi apareixen, diferents maneres d’expressar
els sentiments…
- Psicomotricitat a Liles i Blaus.
- Equinoteràpia a les aules de Liles, Verds i Marró
Verds, Blancs, Grocs i Turqueses
- Actituds a situacions diverses i socialització, a través de pel·lícules adaptades a l’aula de
Verds.
- Agrupament flexibles a les àrees de llenguatge i matemàtiques en els grups de Grocs,
Turqueses, Blancs i Verds.
- Les aules de Grocs, Turqueses i Blancs han realitzat tallers de Ceràmica, Fusteria i Cosir.
- S’han realitzat els tallers de ceràmica, fusteria i cosir, els alumnes hi ha participat de forma
rotatòria.
- Tutories grupals en les aules de Grocs, Turqueses i individuals amb els alumnes que és
necessari per part del departament psicopedagògic del centre.
- Participació en el SonaEscola a Verds i Liles
- Música a Blancs
- Educació Física Liles, Verds , Turqueses, Grocs, Blancs, Vermells .
- Participació en el Pla de Consum de Fruites i Verdures de la Generalitat. Hi
participen
les aules de : Blaus, Vermells i Carbasses 1.
- L’activitat de piscina a “Les Comes” amb monitors especialitzats. Els dimarts els grups de
Carbasses, Vermells, Marró i TVA, i els dijous els grups de Verds , Turqueses, Blancs, Grocs,
Liles i Blaus.
- Activitat assistida amb gos a Carbasses 1 i Marró
- Handbol a Grocs, Turqueses i Blancs
- Angles a Grocs, Turqueses, Verds
TVA:
-

Coneixement del barri adober.
Taller de pell.
Treball amb pel
Club de lectura
Curs manipuladors d’aliments
Taller Atlas: Acceptar la diferència
Coneixem a fons el funcionament del Facebook. Xerrada dels Mossos d’Esquadra
Hort
Reciclatge de paper a TVA
L’Educació Física, de les aules de TVA s’ha realitzat a les instal·lacions del camp del
Xipreret, al poliesportiu de les Comes i al camp atlètic.
Activitats per potenciar l’autonomia en activitats diàries com gestionar les compres i els
comptes. Servei de cafeteria i càtering
Sortides educatives per la ciutat: Exposició Fineart, Tutories grupals i individuals
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-

Anglès
Gimnàstica i Piscina
Taller de pell, a càrrec de Teresa Lladó.
Realització, d’un Club de Lectura, amb la Biblioteca d’Igualada.
Col·laboració activa en la setmana de la solidaritat a Igualada.
Club de lectura amb la col·laboració de les bibliotecàries de la biblioteca municipal
d’Igualada. Els alumnes trien el llibre i es fan el carnet de la biblioteca.
Taller Floral, amb professionals de la floristeria Kèntia. Van portar el material i ens van anar
guiant en el procés de fer un centre de flors nadalenc

Temes treballats a coneixement del medi:
Carbasses:
• Festes populars i les “setmanes” : musical, primavera i lúdica.
Roses.
• Coneixement de les persones i l’entorn més immediat
• Experimentació del color Blaus i Grocs en tots els sentits. Manualitat d’un ninot de neu
i un pollets, per Pasqua.
• Experimentació dels colors Verds i Vermell en tots els sentits. Manualitat. Realització
d’un drac
Vermells:
• Sóc responsable
• Anem a comprar. Fem la llista de la compra.
• Coneixem l’entorn de la nostra ciutat
• Cavalls
• Autonomia: Eixugar coberts, parar taula i plegar tovalloles.
Verds:
Emprant com a fil conductor "El petit príncep" , els temes treballats han sigut:
• Els animals (classificació)
• L'univers
• El jardí (plantes i flors)
• Els oficis
• El raïm
• Els transports terrestres
• Una pinzellada dels volcans
• El tricentenari
Liles:
• Les estacions de l'any
• Les part del cos
• Els volcans.
Blancs:
• La vinya
• Terra i cel
• Els sentits
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•
•
•

Tricentenari
Les abelles
Tecnologia: Aparells funcionals: Microones, assecador, binocles, ascensor, calculadora,
càmera fotogràfica, espremedora, microscopi, termòmetre, ràdio, torradora...

Grocs:
• L'aparell locomotor
• L'aparell digestiu
• Igualada
• Catalunya, el clima el relleu i la vegetació.
• Tecnologia. Els sectors econòmics: Primari, Secundari i Terciari
Turqueses:
• L’aparell digestiu
• L’aparell circulatori
• L’aparell respiratori
• L’Edat Mitjana
• Relleu, Clima i Vegetació de Catalunya
• Els sectors econòmics: Primari, Secundari i Terciari
Blaus:
• Les parts del cos
• El cavall i l’hípica.
• Rutes per Igualada i els seus voltants per caminar per terrenys abruptes i està a la natura:
Estació de tren i autobusos, Font de Can Masarnau, muntanya del Pi, Pla de la Massa i
camí de l’Espelt.
TVA:
• El procés d’adob de la pell. Visita al barri del rec, a la Teneria, Cal Granotes i Escola d’Art
Gaspar Camps.
• Els continents: Europa i Àsia.
• L’alimentació: dieta equilibrada i saludable.
• Treball històric del Tricentenari. Visita al parlament de Catalunya
En la decoració de l’escola, que organitza la Comissió de Festes, s’han triat temes comuns a tota
l’escola:
En el 1er trimestre, cada secció va decorar els entorns propers amb treballs realitzats a l’aula.
A partir d’aquí s’han fet treballs conjunts, com un gran arbre de Nadal, a l’entrada amb les
fotografies de tots els alumnes i professionals de l’escola.
En el 2on trimestre la decoració va girar entorn a l’hivern, primer, i la primavera després.
FESTES I TRADICIONS QUE S’HAN CELEBRAT A L’ESCOLA
La Castanyada:
Roses, Carbasses, Blaus i Vermells:
Una educadora es va disfressar de castanyera, expliquem el conte, cantem cançons, ballem i
mengem castanyes.
Secció Escola:
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Grocs, Blancs, Turqueses: Van anar cap a Can Mas Arnau i van menjar castanyes, moniatos i boles
de coco.
Verds, Liles: Van fer un mural relacionat amb la temàtica de la celebració i tot seguit van fer jocs
al pati i es van menjar les castanyes.
Secció TVA: Els alumnes de TVA van visitar la masia d’una companya d’aula, a Rubió i van
aprofitar per realitzar La Castanyada
Setmana Musical: Carbasses/Vermells/ Roses: Les aules de Carbasses, Roses i l’aula de vermells
del 5 al 8 de novembre 2013 han celebrat la Setmana musical, realitzant diferents activitats
musicals:
• Dilluns va venir un saxofonista.
• Dimarts acordió.
• Dimecres vam anar a escoltar l’orgue de Santa maria.
• Dijous el sac de gemecs i la gralla.
• Divendres taller de so.
Santa Cecília 2012:
El divendres 22 de novembre els alumnes de Verds i Liles van celebrar la festa de Santa Cecília,
patrona de la música. A la tarda i amb l’ajuda d’un projector i un bon micròfon, van realitzar una
sessió de Karaoke. Cada un dels alumnes va cantar una cançó, triada i practicada prèviament
amb molta il·lusió.
Sant Nicolau: Sant Nicolau, alumne de TVA, va arribar a l’escola en bicicleta acompanyat amb
cants dels alumnes que el van sortir a rebre al carrer.
Aquest any les aules de la secció escolar es van encarregar de fer un decorat adient i els alumnes
de Verds, dirigits pel Víctor, van interpretar la llegenda de Sant Nicolau. Després tots plegats li
vam cantar al cançó de S. Nicolau i vam berenar els croissants que aquest ens va regalar.
Nadal: El dia 14 de desembre al matí, l’aula de Blaus i Liles van anar fins al bosc del parc de
Valldaura, allà hi van trobar el tió.
Festa de Nadal: Es realitza el dia 19 de desembre a les 15’30h.
Cada aula interpreta una cançó de Nadal que amenitza amb petites representacions: fer cagar
el tió, un ninot de neu... , animacions amb materials diversos: bombolles de sabó, confeti o
acompanya la lletra amb pictogrames o signes gestuals .
Acabem cantant alumnes, professional i pares la cançó del Patge Faruk.
El dia 21 al matí, les aules de Blanc, Grocs i Turqueses van fer tres tallers: un record (manualitat),
un play-back i preparar l’esmorzar
El dia 20 al matí les aules de Roses, Blaus , Marró i Liles van fer cagar el tió. Les aules de Verds,
Blancs, Grocs i Turqueses van realitzar diferents tallers de manualitats . I els alumnes de TVA van
anar a fer un esmorzar per celebrar aquestes Festes.
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Jornada de portes obertes: El dissabte 22 de febrer, l’escola va estar oberta per tots aquells alumnes
i familiars que ja estan escolaritzats al nostre centre, pels nous alumnes i familiars, així com per qui
ens vulgui conèixer. Aquest any vam tenir nombroses visites interessades en les tasques que
realitzem.
Festa de pares a TVA: El 27 de febrer, aprofitant el dijous llarder els alumnes de TVA van fer una
trobada conjunta de pares alumnes i mestres, Els alumnes van preparar la festa i el berenar típic
del dia ,les mestres van fer un power point, amb fotos de les activitats del curs, perquè en gaudissin
les famílies.
Dijous Llarder: Les diferents aules de l’escola van berenar truita, botifarra i pa amb tomàquet. Uns
ho van preparar en el mateix moment i s’ho van menjar a l’escola i altres se’n van anar a fer una
petita caminada i s’ho van menjar al camp.
Carnestoltes: Tota l’escola vam celebrar una gran festa. Cada una de les aules va participar en
forma de comparsa o de manera individual. Vam fer una rua fins a la Plaça de Cal Font,
acompanyats dels nois i noies de l’Esplai fent sonar els timbals i xiulets. En arribar a l’escola …
Ballaruga
Setmana de la primavera: Les aules de Vermells, Roses i Carbasses, del 7 a l’11 d’abril realitzen
activitats entorn la primavera:
Dilluns: “El despertar de la natura”
Dimarts: “Els elements: aigua, terra, aire i foc”
Dimecres: “Un poema sensorial: Ja torna la primavera!!”
Dijous: “Fem la mona de Pasqua”
Divendres: “Taller de so primaveral”/”Ens mengem la mona!”
La Mona: El divendres 11 d’abril, a la tarda, totes les aules de l’escola s’han menjat la Mona,
que el dia abans havien preparat. Han cantat cançons, han realitzat diferents jocs al pati... per
donar un caire més festiu a la jornada.
Sant Jordi: El 23 d’abril, les aules de l’escola van anar a fer una volta a la Pça.de Cal Font, gaudint
de l’ambient festiu que marca aquest dia i mirant els diferents tipus de llibres que hi ha a les
parades.
Els alumnes de TVA, a la tornada van realitzar un treball sobre els llibres que els havia cridat més
l’atenció.
Setmana de la Convivència: La setmana del 12 al 16 de maig, totes les seccions han realitzat la
setmana de la convivència. Aquest any, els fillols conviden als padrins a gaudir i compartir una
activitat d’aula:
FILLOLS
Vermells
Carbasses
Blaus

PADRINS
Turqueses
Blancs
Grocs
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Verds
Liles

TVA2
TVA1

Setmana Lúdica: La realitzen les aules amb alumnes de Necessitat de suport generalitzat del 9
al 13 de juny. Temàtica: Viatge per la costa catalana. Dilluns: Costa Brava, Escoltem i cantem
havaneres. Dimarts: Costa del Maresme, Cercavila i batut de maduixa. Dimecres: Excursió a Prats
de Rei. Dijous: Costa del Garraf, disco i mojito. Divendres: Costa Daurada: Taller de so i orxata.
Festa Fi de Curs Escola : El 20 de juny, al pati de l’escola vam fer una trobada d’alumnes pares i
professionals. Tots junts vam gaudir d’una interessant representació del Falcons de Vallbona, i
vam acabar berenant pa amb tomàquet amb botifarra i fuet, carquinyolis i refrescos.

EXCURSIONS:
Excursió a Can Macià: El dia 16 d’octubre les aules de Verds, Blancs, Grocs i Turqueses van anar
visitar les Caves Bohigas. Els van explicar al voltant de la verema, i van passar la resta del dia en
aquells entorns.
Excursió a S. Martí de Tous: El dilluns 28 d’octubre els alumnes de Blaus i Liles van anar
d’excursió a Tous. Allà van poder gaudir d’un esplèndid dia tot descobrint racons molt bonics
del poble. Vam anar a veure els horts, el castell, una alzina centenària, la plaça de l’ajuntament…
Després de dinar tot passejant pel bosc ens vam trobar l’home de gebre, el personatge de la
cantata que treballen els liles des d’inici de curs.
Excursió a Collbató: El 30 d’octubre les aules de Vermells i Carbasses van anar d’excursió a Can
Mimós de Collbató.
Al matí vàrem marxar tots contents amb la furgoneta de l’escola. Al arribar el Javi, l’Ester i el
Jesús ja ens esperaven: quin lloc més bonic!!! Al peu de la muntanya de Montserrat, feia un dia
molt maco.
Quan ja estàvem instal·lats, un grupet van sortir a caminar i l’altre grupet es van quedar a la casa
descansant a les màrfegues.
A l’hora de dinar vam posar taules a fora, dinar a l’aire lliure amb aquell solet i aquell paisatge
va ser tot un plaer i ... a les postres: castanyes!
Després de dinar tots, va ser l’hora de recollir i tornar a l’escola amb el record d’haver passat un
dia diferent gaudint de la natura.
Excursió a Rubió: El dimecres 30 d’octubre els alumnes i les alumnes de TVA vam anar d’excursió
a Can Puig a Rubió, a casa de la Marta, on ens va convidar a veure la seva granja. Vam poder
veure les vaques, els porcs i les truges amb els seus porquets, les gallines, els conills, les
oques...Durant la visita ens van explicar el funcionament de la granja així com les necessitats
específiques de cada animal i el treball diari que suposa la seva cura i alimentació. Després de la
visita vam anar fins els castell i l’església on vam dinar plegats i vam menjar els panellets que
havíem elaborat el dia anterior.
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Excursió a Copons: El dilluns 17 de març, els alumnes de TVA van anar a passar el dia a Copons,
gaudint de les activitats de “ Tot Circ “ Per uns instants ens vàrem transformar en malabaristes,
equilibristes, músics, pallassos..........
Excursió a Sant Sadurní d’Anoia: El dia 2 d’abril les aules de Liles, Verds, Blancs, Grocs i Turqueses
van visitar l’Espai Xocolata a la fàbrica de xocolata Simón Coll.
Excursió a Barcelona. Visita al Parlament: L’últim dia del curs, els alumnes de TVA van anar a
Barcelona a Visitar el Parlament i van anar a donar una volta pel Born on es van quedar a dinar

VISITES I SORTIDES
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Alumnes de Carbasses i Vermells fan activitat d’hipoteràpia cada dijous a la tarda a
Hípica “La Tossa” durant el primer i tercer trimestre del curs.
Els alumnes de Verds fan l’activitat d’hipoteràpia quinzenalment durant el curs a Hípica
“La Tossa”.
Els alumnes de Liles fan l’activitat d’hipoteràpia quinzenalment durant el curs a Hípica
“La Tossa”.
El 19 de setembre els alumnes de TVA van realitzar un assortida cap al barri adober i el
Rec cercant els edificis més emblemàtics i representatius del barri adober seguint un
plànol.
El 10 d’octubre els alumnes de TVA, van anar a visitar el museu de Cal Granotes.
El 30 d’octubre els alumnes de Blaus i Liles van visitar l’exposició de Víbries del museu
comarcal. Els han explicat moltes coses curioses sobre les diferents Víbries i fins i tot els
Liles al acabar la visita van poder realitzar el taller d’una manualitat
El 11 de novembre els alumnes de Grocs i Blancs, van anar al teatre de l’Ateneu a veure
el film “ Charlie a la fàbrica de xocolata “ .
El dia 13 de novembre, els alumnes de TVA van anar a l’Escola d’Art Gaspar on van
realitzar un taller de pell: Els nois van realitzar un clauer i una peça nadalenca amb pell,
també van poder veure i tocar pells de diferents animals. I després van veure treballs
realitzats pel alumnes de l’escola
El 20 de novembre els alumnes de Grocs i Blancs, van visitar les instal·lacions de la
Biblioteca d’Igualada.
El 29 de novembre, l’aula de Liles visita la biblioteca d’Igualada, activitat del programa
AIRE. Els van explicar un parell de contes i desprès van poder mirar tots aquells contes
que van voler.
El 12 de gener, els alumnes de TVA, visiten el Museu de la pell. Va ser una visita
comentada per la secció de Bombos i clots i desprès van visitar el museu.
El dijous 17 de gener, els alumnes de TVA van visitar l’Escola d’ Enginyeria d’Igualada per
continuar adquirint nous coneixements en el taller de la pell.
Un professor de l’Escola ens va explicar tot el procés de la pell,
El 17 de gener, les aules de Verds i Grocs van anar a visitar el Mercat de la Masuca. En
arribar al mercat van fer dos grups. Mentre un esmorzava l’altra donava el tomb pel
Mercat parant a diferents parades.
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El 6 de març, les aules de Blaus i roses van anar a l’Ateneu on representaven l’obra
musical “2 princeses barbudes” per a públic infantil de llars d’infants
El 14 de març, els alumnes de TVA realitzen una formació de manipuladors d’aliments.
El 27 de Març, els alumnes de TVA assisteixen a una xerrada per una correcte i
equilibrada alimentació, en el nostre centre a càrrec de Maite Raga.
El 25 d’abril, varies aules de l’escola participe3n en la Mostra de Teatre. L’aula de Blaus
van a veure “ El Fantàstic Màgic d’Oz “ i “ Ràdio Europa “, aquest 2on.espectacle els
acompanyen les aules de Marró i de Liles.
Durant el 3er. trimestre, els divendres a la tarda, l’aula dels Verds descobreixen els
entorns d’Igualada i ho fan caminant i berenant. Han anat cap el Rec, l’Ermita de
Sesoliveres i altres indrets dels voltants.
El 20 de juny, els alumnes de TVA visiten el Parlament de Catalunya

Colònies:
• La secció d’escola les realitza al mas La Cànova d’en Solà a Olot els dies: 28-29 i 30 d’abril
• La secció de TVA les realitza a Altafulla del 26 al 28 de maig
• Vermells, Roses i Carbasses realitzen la setmana lúdica del 9 al 13 de juny
Activitats organitzades per l’ajuntament i altres entitats:
• Club de lectura, a la biblioteca municipal, amb alumnes de la secció de TVA
• Activitat SonaEscola, organitzada per l’Escola Municipal de Música d’Igualada, a les aules
de Verds i Liles
• Visita a la Biblioteca Municipal de l’Ateneu d’Igualada
• Taller de teatre
• Xerrada al voltant de l’ús del Facebook, contrasenya, bloquejar contactes... realitzada
pels mossos d’esquadra als alumnes de TVA, Turqueses i Grocs.
• Participació en diferents espectacles de la Mostra de Teatre.
• El Club d’Esport Adaptats per a Cecs a Catalunya, que pertany a l’ONCE, va organitzar un
taller de Goalball, activitat esportiva adreçada a persones amb discapacitat visual, amb
els alumnes i professionals de TVA.
Activitats compartides amb altres escoles o entitats:
• Els alumnes de Liles han realitzat, trimestralment, una activitat de psicomotricitat amb
alumnes de 3er. Primària de l’Escola Marta Mata. Nosaltres hem estat a la seva escola i
ells també han vingut a la nostra escola on hem realitzat diferents jocs al pati.
• Premis Neptú, al Teatre Ateneu el dia 9 de març: Els alumnes Laura Miguel Cea i Àlex
Navarro Payan, recullen els Premis Neptú com a millors representants de les actituds
esportistes en el dia a dia, de la nostra escola.
• L’aula de Grocs realitza una activitat amb els alumnes de 1er.ESO de l’escola del Maristes
el dia 28 de març.
• La Cantata: Alumnes de l’aula de Verds i Liles han participat amb els alumnes de 4art de
primària, de les escoles d’Igualada en La Cantata “ El Petit Príncep “, el dia 7 d’abril.
• L’aula de Blaus, des de el mes de març 1 dia a la setmana realitza una activitat amb els
alumnes de P2 de la llar d’infants La Lluna.
• L’aula dels Verds i Liles realitza una activitat compartida amb alumnes de 1er. ESO de
l’Acadèmia Igualada. L’11 d’abril nosaltres assistim a una representació amb titelles
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realitzada pels alumnes de l’Acadèmia i el 6 de maig, els alumnes de l’acadèmia venen
a conèixer el nostre centre i realitzem jocs al pati.
Activitat de música al teatre Ateneu igualadí, el 29 de Maig: 7 alumnes de les aules de
Verds i Liles participen en la mostra SonaEscola, que es realitza al Teatre Ateneu, junt
amb altres escoles de la ciutat que han participat d’aquesta iniciativa de l’escola
Municipal de Música d’Igualada.
Participació en el Teatre Escola d’Igualada el dia 14 de juny al Teatre municipal de
l’Ateneu: Amb la representació de 2 obres de teatre, una realitzada per els alumnes de
l’aula dels Verds i l’altre coordinada per l’esplai de l’escola amb la participació d’alumnes
de les aules de Verds, Blancs i TVA. Les 2 obres han estat dirigides per Víctor Borràs que
pertany al Teatre Nu i Jordi Albertí. Aquesta tasca ha suposat un espai de gaudi i de
treball creatiu, cooperatiu i d’expressió molt important.

FORMACIÓ PERMANENT
Els professionals han participat en diferents activitats de formació:
• “Suport vital i emergències mèdiques” 18 i 25 de setembre i 02 d’octubre 20, realitzat a
APINAS per professionals del SEM.
• “Utilització del Desfibril·lador” el 18 de Desembre, a l’Escola Àuria, a càrrec de Josep Mª
Soto
• Seminari “ Família i discapacitat “ el 2on.dilluns de cada mes d’octubre a Juny. A càrrec
de Griselda Tubau, Psicòloga d’orientació psicoanalítica i professora de la Universitat de
Blanquerna.
• Jornada d” Introducció a l’Ètica Aplicada a la intervenció social psico-educativa i
sociosanitària en l’àmbit de l’educació especial “, a càrrec de Joan Canimas Brugué i
Francesc Xavier Pereda Gámez el dia 4 d’octubre
• "Què és la teva autoestima i com pots millorar-la”, a càrrec de Eduard Brigniani el dia
18 d’octubre
• “Reflexió sobre el tema de drogoaddiccions en adolescents” a càrrec de els dies 4 i 11
de novembre.
• Curs: “ La promoció del benestar emocional adolescents. “Daniel Borrell i e va organitzar
el departament de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada.
• VI Jornada Workshop: “ Tractaments eficaços en trastorns d’ansietat “, a càrrec del
CSMA d’Igualada el 15 de novembre.
• Seminari:” La lectura: Adquisició, ensenyament i avaluació ” a càrrec de GIEE el 16 de
novembre.
• Xerrada “ Què vol dir aprendre avui en dia “ a càrrec de Carles Parellada el dia 4 de
desembre.
• Taller “ La Comunicació Interpersonal “, a càrrec d’Eva Blanch de l’Institut de la Gestalt
a Barcelona el 27 gener.
• Abordatge dels trastorns Mentals en el lleure a càrrec de J. Antonio Muñoz, els dissabtes
al matí del mes de febrer.
• Jornades “ Adolescents fóra de joc “, els dies 27 i 28 de febrer, organitza CIIMU.
• El Departament psicopedagògic del centre, el 7 de març va realitzar una sessió formativa
als voluntaris que donen suport al mestre en les diferents activitats que realitzem, amb
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l’objectiu de proporcionar un millor coneixement dels nostres alumnes i d’aquesta
manera poder donar una millor atenció i suport amb les seves intervencions.
“ Iniciació al Moodle “ durant el 3er.trimestre, els dimarts quinzenalment. A l’Escola
Àuria, a càrrec de Josep Anton Buil del CRP.
Taller de Modulació Pedagògica, el 31 de març. A càrrec d’Ana Esclusa, formadora de
Basale Stimulation i Terapeuta Affolster.
Pla de Formació, organitzat per DINCAT, els dies 22 i 27 de maig:
” De les neurociències a l’escola “
IV jornades de l’Àrea Infanto-Juvenil. Organitza l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, el 6
de juny. Títol jornada: “ Les incerteses del créixer, el repte adolescent”
Taller de dibuix , pintura i construccions per infantil, primària i secundària, de l’1 al 4
de juliol, dins de la programació de Formació de Mestres del Grup de Mestres de
l’Anoia.
Gospel: Un cant a la llibertat. Dins les formacions de mestres proposades a l’estiu.
Cursos telemàtics:
- Primeres passes en l’administració d’un moodle de centre

RELACIONS EXTERNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacte amb l’EAP de la zona
Contacte i assessorament de l’ONCE per alumnes amb dèficit visual
Participació en grups de treball de psicòlegs d’EE.
Participació en la comissió de Trastorns de Conducta, organitzada per DINCAT
Participació en el Grup de Mestres d’Educació Especial, organitzat per DINCAT.
Participació en el Grup de Mestres de l’Anoia.
Coordinacions amb CDIAP,
Coordinacions amb
Contactes amb el CSMA
Coordinacions amb els professionals de l’escola ordinària que atenen alumnes
d’escolarització compartida.
Contacte i coordinació amb FAP en el moment del pas dels alumnes de TVA al mon
laboral o al Taller ocupacional
Contacte amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Igualada
Participació a les reunions de Directors de l’Anoia
Participació al Consell Escolar Municipal D’Igualada
Coordinació amb la llar d’infants La Lluna, on realitzem una activitat compartida

Ens han visitat:
• Inspector Joan Escué
• L’Inspector d’educació cap de la Catalunya Central Josep Ramírez
• La cap de secció d’obres del departament d’educació de la Catalunya Central, Carmen
Esteban.
• La tècnica de planificació del dept. D’ed. De la Catalunya Central, Ana Torroella
• Professionals EAP Anoia
• Professionals CDIAP Anoia

25

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestres de l’Escola Cèrvola Blanca de Tous
Treballadores Socials de Vilanova del Camí.
Professionals del FAP
Cicle formatiu Educació Infantil Acadèmia Igualada.
Cicle formatiu d’integració social de l’Escola Milà i Fontanals
Alumnes per treballs de recerca
Alumnes per treballs de pràctica educativa
Alumnes Maristes
Professionals de la Llar d’infants La Lluna
Mossos de la policia
Sebastià Farré, auditor intern ISO 9001
Carles i Jorgina, mossos d’esquadra d’Igualada
Personal de l’ajuntament i mestra de l’USEE de Masquefa.
Direcció del CEIP García Lorca de Sta. Margarida de Montbui
Lluis Pagespetit, formador del projecte d’Escola Sostenible

Hem visitat:
• El centre Guttman a Badalona
• Les escoles: Carrilet, Esclat i Guimbarda de Barcelona i l’Arboç de Mataró, amb les que
s’ha compartit experiències entre tutors d’aula.
• Hospital de dia d’adolescents a Martorell

RELACIÓ FAMÍLIES
•
•
•
•

•

•

•

El 22 d’octubre reunió general de pares
Entrevistes individuals amb les famílies el mes de febrer per explicar programació del curs
i valoració individual de cada alumne.
Al mes de març entrevistes individuals amb les famílies dels alumnes que acaben la seva
escolaritat a l’escola.
Xerrada de nutrició adreçada als alumnes amb necessitat de suport generalitzat, a càrrec
de Raquel García gastroenteròloga del CDIAP- APINAS i l’Hospital de nens de S. Joan de
Deu, de Barcelona.
El 26 de març, reunió dels pares i alumnes de TVA que el curs que aquest curs acaben la
seva escolaritat, amb els professionals del TAC-FAP que els van informar de diferents
aspectes importants a conèixer pel futur d’aquests alumnes, ja sigui laboral u
ocupacional.
Durant aquest curs s’ha dut a terme un pla de recolzament a les famílies dels alumnes de
Roses i Carbasses. Les trobades entre la psicòleg del centre, Imma Martínez, i aquestes
famílies ha estat de dos per trimestre.
Dins el programa Escola de Famílies, organitzat per DINCAT es realitza el 12 de juny la
xerrada “ Eines del benestar” a càrrec d’Àngels Ponce.
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ALTES I BAIXES ESCOLARS
Baixes escolars:
En aquest curs s’han produït 7 baixes escolars, l’Ismael Chall, Claudia Cuevas Peyrona, Aroa
Andrés Ruiz, Daniel Ortega Infantes, Haider Alí Al Malik, Alba Feliu Martín i Bernat Moreno, per
canvi de domicili, canvi d’escolarització i altres motius.
4 alumnes de TVA passen al SOI.
Altes escolars:
Aquest curs 2013-14, ha començat amb la matriculació de 20 alumnes nous:
• 3 alumnes a Roses: 2 alumnes de 3 anys i 1 alumna de 4 anys.
• 2 alumnes a Blaus: 1 alumne de 3 anys i 1 de 5 anys.
• 3 alumnes a Liles 1 alumne de 6 anys, 1 alumne de 8 anys i 1 alumne de 9 anys
• 2 alumnes a Verds 1 alumne de 10 anys i 1 alumne de 12 anys.
• 9 alumnes a Grocs d’edats compreses entre els 12 i 13 anys..
• 1 alumna a Turqueses de 14 anys.

ALUMNES DE PRACTIQUES
Durant el curs 2012-13, l’escola ha acollit 6 alumnes de pràctiques.
2 alumnes que estan realitzant el mòdul d’educació infantil
1 alumne que està realitzant el grau de psicopedagogia.
3 alumnes que estan realitzant el mòdul d’Atenció a les persones en situació de dependència
Aquests estudiants que realitzen les pràctiques en el nostre centre, se’ls informa de l’Associació
i ideari d’APINAS. Realitzen una etapa de pràctiques en les que passen per les diferents seccions
de l’escola, per tal de conèixer el diferent tipus d’alumnat i les diferents estratègies
d’aprenentatges que s’utilitzen. Finalment entre l’alumne i la direcció es decideix en quina aula
o secció realitzarà, la resta de formació en pràctiques.

ESPECIALISTES
Memòria departament psicopedagògic
Des del Departament Psicopedagògic aquest curs també s’ha donat prioritat a donar resposta a
les necessitats de l’escola tant a nivell organitzatiu i de funcionament com de caràcter tècnic
psicopedagògic.
En aquest sentit, s’han dut a terme per part dels membres del Departament des de substitucions
en funció de les necessitats del moment, fins a suports a diferents aules, amb caràcter regular.
El Departament ha continuat el seguiment de la totalitat d’alumnes de l’escola, fent aportacions
que incideixen en el seu benestar global.
S’ha realitzat els seguiment de l’alumnat de l’escola a través de les reunions d’equip tècnic i de
secció, en el cas de la psicòloga, i s’ha fet intervenció directa Amb els alumnes, tant a nivell de
tutories grupals, com d’acompanyament i tutories a nivell individual.
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Les tutories individuals s’han realitzar a partir de les demandes fetes per l’equip docent, però
també en ocasions a demanda dels propis alumnes.
A partir de les reunions o les tutories es detecten necessitats d’altres tipus d’intervenció com
entrevistes amb les famílies, elaboració d’informes o coordinacions amb altres professionals. En
aquest sentit s’han realitzat, també, les coordinacions oportunes amb els altres serveis externs
que intervenen amb el nostre alumnat (CSMIJ, CSMA, ONCE, EAP, etc.).
S’han coordinat els grups de treball de TEA i d’Estimulació Basal, iniciant els Projectes d’escola
referents a aquestes àrees.
D’altra banda, s’ ha continuat portant a terme sessions formatives a alumnes que cursen
diferents tipus d’estudis.
A nivell de documentació, s’han realitzat diferents informes i s’han aplicat instruments de
valoració, a requeriment tant de les pròpies famílies com d’altres organismes. S’ha participat
també en la revisió i elaboració de documentació d’escola . S’ha revisat el protocol d’acollida i
s’ha iniciat el protocol de seguiment.
Imma Martínez. Psicòloga.
Aquest curs com en els darrers cursos la funció de la psicòloga ha estat condicionada per les
necessitats organitzatives de l’escola.
En aquest sentit una de les tasques a prioritzar ha estat el suport a les aules i substitució de
docents quan s’ha requerit.
El suport a les s’ha centrat bàsicament a de Blaus 1 i Marró el 1r i en el 3r trimestre
acompanyament també a Blaus 1 en l’activitat compartida a la Llar d’Infants la Lluna.
Tutoria grupal a les aules de Grocs i Turqueses.
Els temes abordats aquest curs han estat relacionats amb la identificació i gestió de sentiments
i emocions, resolució de conflictes, tolerància a la diversitat, els dilemes morals i les xarxes
socials entre altres.
Aquests temes s’han abordat fent visionats de curts, pel·lícules o imatges a partir dels quals els
alumnes han pogut reflexionar i expressar-se espontàniament en una conversa de grup i també
responent a qüestionaris elaborats per cada tema. La conversa de grup és una dinàmica que
permet treballar els valors del respecte, l’escolta, el diàleg i ajuda a posar paraules als
sentiments.
Seguiment individual dels alumnes
El seguiment dels alumnes es realitza a través de diversos canals principalment en les reunions
de secció i en les reunions d’equip tècnic. A partir d’aquests espais i a demanda de pares,
professionals o del mateix alumne he realitzat diferents tipus d’intervenció : Observacions a
l’aula i el menjador, tutories individuals, contactes, reunions i coordinacions amb els terapeutes
o serveis que el atenen (hospitals de dia, CSMIJ, CSMA, terapeutes particulars, EAIA, CRAE, )
entrevistes de seguiment a les famílies, elaboració de fulls de registre , informes etc.
He realitzat tutories individuals a tots els alumnes nous dels grups de grocs i turqueses al 1r
trimestre per valorar l’adaptació a l’escola.
DINCAT .
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Assisteixo com a psicòloga i dinamitzadora de grups de Recolzament a les reunions que Dincat
promou pels professionals de les entitats federades.
Reunions psicòlegs:
Espai de formació i intercanvi dirigit als psicòlegs de les escoles d’educació especial federades
a DINCAT en el que s’aborden diferents temes vinculats amb la funció i tasques del psicòleg de
l’escola especial.
Reunions de dinamitzadors de Grups de Recolzament Familiar
Aquest curs he reiniciat les reunions perquè hem creat un grup de pares.
Només he pogut assistir a una , de les 3 convocades, perquè les convocatòries han estat molt
justes de temps i he prioritzat sempre les necessitats de l’escola.
En aquestes reunions la persona responsable de l’àrea de famílies de Dincat ens aporta
informacions i es plantegen estratègies per dinamitzar els grup. També és un espai d’intercanvi
amb altres dinamitzadors en els que s’aborden els principals temes de preocupació de les
famílies.
Coordinacions escolaritats comparties:
Juntament amb la persona referent de l’EAP del nostre centre, Pilar Sanlorien, hem establert el
calendari i l’ordre del dia de les coordinacions de les escolaritats compartides , les hem realitzat
i he fet el seguiment o he dut a terme les intervencions acordades en les coordinacions.
Coordinacions CSMIJ:
He assistit a les coordinacions conjuntes del CSMIJ i escola i també he convocat i assistit a les
interconsultes amb els terapeutes o la psiquiatra que atenen als nostres alumnes. Aquest curs
he fet interconsultes de 14 alumnes.
Coordinació ONCE:
Com cada curs he fet la coordinació i l’enllaç de les professionals de la ONCE amb l’escola. Hem
elaborat el calendari d’actuacions de les dues professionals que intervenen, Carme Lopez
Nicolau (referent a la nostra escola) i Àngela Arnau (tècnica en Mobilitat). A partir del 3r
trimestre s’incorpora la professional que substituirà a la Carme Lopez el proper curs, Clara
Espinac i fem la presentació de l’escola i el traspàs d’informació dels casos atesos per la ONCE.
Elaboració d’informes:
he elaborat els informes que a demanda de les famílies o altres professionals han sigut
necessaris. La majoria dels informes els sol·liciten des del CAD per actualitzar el certificat de
disminució.
Elaboració de documents:
Juntament amb el pedagog hem revisat el protocol d’acollida, i estem elaborant el protocol de
seguiment dels alumnes.
També està en procés de revisió, elaboració i redacció del projecte d’atenció als alumnes amb
TEA.
Coordinar el Grup de treball TEA
Els objectius proposats han estat actualitzar i ampliar coneixements teòrics-pràctics i fomentar
el debat i la reflexió sobre les aportacions d’aquestes informacions en la nostra pràctica i a partir
d’aquí elaborar les conclusions que han de ser la base per l’elaboració del projecte.
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La meva tasca ha estat dinamitzar les reunions, establir la metodologia de treball , fer la recerca
del material (lectures, vídeos.) per debatre i redactar el projecte.
Aquest curs ens hem centrat molt en la comunicació i el llenguatge.
Dinamitzar el Grup de Recolzament Familiar:
Aquest curs s’ha replantejat la necessitat de reiniciar els Grups de Recolzament Familiar i s’ha
creat un grup de pares dels alumnes de les aules de Roses i Carbasses amb la finalitat d’afavorir
l’intercanvi d’experiències , informacions i poder per un acompanyament des del professional
però també d’entre ells que són els que comparteixen sentiments i vivències.
Formació a cicles formatius d’altres centres
Juntament amb el pedagog hem realitzat sessions formatives als estudiants de mòduls
d’educació infantil i d’integració social de l’Acadèmia Igualada i l’Institut Milà i Fontanals.
Jornada diversitat maristes
Dins el marc de la jornada de la diversitat del Col·legi Maristes en que els alumnes van a conèixer
diferents entitats o serveis de la ciutat un grup d’alumnes venen a conèixer l’escola d’educació
especial.
Aquest curs hem preparat i dut a terme conjuntament amb la tutora i els alumnes de l’aula dels
Grocs , l’activitat per donar a conèixer la nostra escola.
Comissió de revista
Participo en la comissió de revista.
Formació personal
He realitzat diverses formacions:
“Promoció el benestar emocional dels adolescents i joves”
“Adolescència fora de joc”
Curs d’ofimàtica
Curs de moodle.
Seminari “Família i discapacitat”
Curs “De les neurociències a l’escola”
Xerrada “Què és l’autoestima i com pots millorar-la”.
Josep Palà. Pedagog:
Per part del pedagog, amb una dedicació de mitja jornada, les principals tasques realitzades al
llarg del curs 2013-14 han suposat:
-

El suport a l’equip docent, a través de la recepció i canalització de demandes
Substitucions i suports a les aules, en alguns casos de manera regular (Blaus 1) i d’altres
a partir de les demandes de l’equip directiu
Reforç setmanal de lectoescriptura i matemàtiques a dos alumnes de Liles
Tutories grupals amb els alumnes de TVA, distribuïts en tres agrupaments, amb
freqüència quinzenal cada grup. En el marc d’aquestes tutories, i com a treball específic,
organització d’una dinàmica sobre internet segur que ha inclòs una xerrada dels Mossos
d’Esquadra i organització d’una visita al Parlament de Catalunya.

30

-

-

-

Tutories individuals amb alumnes de diferents grups, amb caràcter estable i regular
(freqüència setmanal o quinzenal) en el cas de quatre alumnes
Entrevistes amb tres famílies derivades del treball individual amb els seus fills
La coordinació amb la psicòloga, a nivell intern de Departament, i la participació en les
reunions d’equip tècnic i d’equip directiu i tècnic, i assistència als claustres
Coordinacions externes amb el CSMIJ i interconsultes d’alguns dels alumnes treballats a
nivell individual
La valoració inicial i acollida dels alumnes nous i de les seves famílies, de manera
interdisciplinar amb la psicòloga
L’elaboració, revisió i actualització de documentació (protocol d’acollida, protocol de
seguiment) a través del Departament, i per tant de manera conjunta amb la psicòloga.
La revisió i actualització del Projecte Lingüístic, conjuntament amb la logopeda.
La coordinació de la comissió d’Estimulació Basal i la redacció dels punts inicials del
Projecte d’atenció als alumnes amb necessitats de suport generalitzat treballat en el
marc d’aquesta comissió. També fruit dels treballs de la Comissió, l’organització d’una
acció formativa sobre Modulació Pedagògica oberta a tots els professionals d’APINAS i
una dinàmica a claustre sobre aquesta temàtica.
Accions formatives, conjuntament amb la psicòloga, a alumnes dels mòduls d’educació
infantil de l’Institut Milà i Fontanals i de l’Acadèmia Igualada i dels alumnes del mòdul
d’integració social de l’Institut Milà i Fontanals. Acció formativa, de manera individual,
al grup de voluntàries de l’Escola.
Aplicació de l’ICAP als alumnes de l’Escola candidats a ser usuaris de la Llar
Tutorització d’un alumne de pràctiques de Psicopedagogia de la UOC
Participació, en nom i representació de l’Escola, a la Comissió de Trastorns de Conducta
de DINCAT
Participació en accions formatives: xerrada “Què és l’autoestima i com pots millorarla”, curs de “Suport Vital”, curs de desfibril·lador DEA, cursos d’Ofimàtica i d’Access, curs
de Moodle, jornada “Les incerteses del créixer, el repte adolescent”.

Departament de treball Social
- Acollida els nous ingressos : Les matriculacions han estat: 18
- S’ha fet seguiment familiar i diferents coordinacions amb els serveis socials dels diferents
municipis de la comarca: 34 escolars
- Tràmit de la sol·licitud d’ajuts del Programa d’atenció social a persones amb discapacitat: 4
- Tramitació del barem de dependència: 2
- Servei de transport adaptat, les rutes han estat:
1.- Ruta 1: Can Canals, Can Bou, Can Martí, Hostalets de Pierola, Piera: 6 usuaris
2.- Ruta 2: Masquefa, La Torre de Claramunt, La pobla de Claramunt, Vilanova del Camí,
Igualada: 10 usuaris
3.- Ruta 3: St. Martí de Sesgueioles, Calaf, Jorba: 3 usuaris
- Beques de transport individual: 6
Acolliment 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.
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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 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.
S’han atès: 24 casos
Xerrades per a les famílies
Aquest any s’han organitzat les següents xerrades conjuntes amb el TAC, FAP i GustÀuria.
• “Què és la teva autoestima i com millorar-la”, a càrrec de Eduardo Brigniani (psicòleg de
l’Associació Síndrome de X fràgil). Realitzada el 18 d’octubre a l’Espai Cívic Centre
• “Prestacions econòmiques i socials per a persones amb discapacitat intel·lectual”, a
càrrec d’Elga Salgado (llic. En ciència política i sociologia). Realitzada el 18 de novembre
a l’Espai Cívic Centre.
Coordinació de cursos de formació pels treballadors i treballadores d’APINAS
• “Suport vital i emergències”
Les dates de realització: 18 i 25 de setembre i 02 d’octubre
- Total hores: 9
- Adreçat a professionals dels serveis d’APINAS
- Impartit per: Carme Gili i Josep Ma. Soto
- Realitzat a APINAS
• “Ofimàtica inicial”
- Les dates de realització: Del 07 d’Octubre fins el 25 de novembre
- Total hores: 20
- Adreçat a professionals dels serveis d’APINAS
- Realitzat a CEINA
Cursos propis de l’entitat
• “Utilització del Desfibril·lador”
- Les dates de realització: 18 de Desembre
- Total hores: 3 h.
- Adreçat: A personal dels serveis d’Escola, Esplai i Menjador
- Impartit per: Josep Ma. Soto
- Realitzat a l’Escola Àuria
Programa de vacunació escolar:
Un curs més, el centre d’atenció primària que ha portat a terme les vacunacions ha estat el CAPNord.
• 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.
• Aquest curs les vacunes que s’han realitzat han estat:
Hepatitis A-B: 2 escolars
Papil·loma: una nena
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Tètanus: 5 escolars
Grip: 20 escolars.

Departament de Logopèdia
Enguany he atès a disset alumnes a nivell individual o en petit grup (màxim tres alumnes): sis
alumnes dels Liles; dos alumnes de la classe dels Blaus ; tres alumnes de l’aula dels Blancs; dos
alumnes de la classe dels Verds; tres alumnes dels Grocs i un alumne dels Vermells.
Quant la tasca dins les aules he portat un grup flexible de llengua de nou alumnes: sis alumnes
de l’aula dels Grocs, dos de l’aula dels Verds i un de l’aula dels Turqueses. S’ha treballat la lectoescriptura a nivell de cicle inicial els dimarts i divendres a primera hora del matí. He participat
també a l’hora del conte de l’aula dels Blaus, juntament amb el tutor o l’educadora.
Pel que fa a l’assessorament als mestres de les aules on s’utilitza els SAAC he passat per les aules
de Roses i Blaus els dijous al matí, atenent les diferents demandes que s’han produït al llarg del
curs; també he coordinat la reunió mensual de Comunicació.
En el conjunt de la dinàmica escolar he assistit a les diferents reunions: claustre general,
comunicació, flexible de llengua, comissió web, reunions de secció. Juntament amb el pedagog
he actualitzat el Projecte Lingüístic del Centre. M’he responsabilitzat de l’àrea d’informàtica
realitzant les tasques que des de direcció s’han determinat. També he fet substitucions de
professionals en moments puntuals, segons la necessitat de l’escola.
Departament de fisioteràpia
A fisioteràpia s’han atès un total de 48 alumnes :
- 31 en sessions individuals.
- 17 en grups.
Hi ha alumnes atesos individualment i en grup:
- 3 grups d’escoliosi.
- 6 grups de gimnàstica.
Les activitats realitzades en grups de gimnàstica són: futbol, bàsquet, atletisme, beisbol, circuit
“Colacao”, gimnàstica sueca i aparells estàtics ( màquina abdominals, bicicleta estàtica)
Tasques realitzades:
• Control de talla i pes.
• Informes de fi de curs i específics a demanda de diferents professionals i de les
famílies.
• Revisió d’historials.
• Reunions de de secció.
• Equinoteràpia.
• Brigada - manteniment.
Joan Rodriguez, Llibert Ortinez, Pau Ramia i Albert Dodero.
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SERVEIS COMPLEMENTARIS
MENJADOR
Aquest curs el servei de menjador l’han utilitzat 85 alumnes de mitjana. Per cobrir el aquest
servei s’ha disposat de 21 monitors/es i 1 coordinador:
Organització
El menjador ha estat organitzat en dos torns, el primer de 12’45 a 13’45 i el segon de 13’45 a
14’45h, de 12:15 a 12:45 tots el grups estan al pati.
En el primer torn han utilitzat el servei de menjador un total de 63 usuaris/es de mitjana,
repartits en els grups de VERMELLS I CARBASSES (Greument afectats), un grup de TVA i els grups
de BLANCS, GROCS, VERMELLS ,LILES i BLAUS (Grup escolar)
Els grups de CARBASSES esta dividit en dues aules amb 6 i 5 usuaris/es i 3 monitors/es a cada
aula (amb una rati 1 /3) i el grup de VERMELLS amb 5 usuaris/es i 2 monitors/es al seu càrrec
(amb una rati 1 /3) han dinat a les seves aules.
El grup de BLAUS esta dividit en dues aules amb 5 usuaris/es i 2 monitors/es al seu càrrec (amb
una rati 1 /3) en una aula i un grup de 4 usuaris/es i una monitor/a al seu càrrec (rati 1/3) en un
altre aula.
Els grups d’escola( GROCS, BLANCS i un grup de TVA ) amb un total de 25 usuaris/es i un
monitor/a al seu càrrec (amb un rati 1/8) per grup han dinat al menjador del primer torn.
El grup de LILES ha dinat al menjador amb 2 monitors/es al seu càrrec (amb una rati 1/4) també
al primer torn.
Les taules del menjador en el primer torn han estat agrupades segons el grup-classe, llevat
d’alguna excepció, d’aquesta manera s’han pogut evitar possibles conflictes.
En el segon torn han utilitzat el servei un total de 33 nois/es, repartits en els grups de
TURQUESES, VERDS i TVA.
Els tres grups han dinat al menjador , els TURQUESES amb 9 usuaris/es, els VERDS amb 7
usuaris/es amb dos monitors/es al seu càrrec i els de TVA amb 15 usuaris/es repartits en dos
taules de 7 i 8 usuaris/es respectivament i dos monitors/es al seu càrrec(amb un rati 1/8) per
grup han dinat al menjador.
L’alimentació al menjador de l’escola àuria i la diversitat.
L’estructura i la planificació dels menús de l’escola han de garantir una alimentació saludable a
través d’una oferta equilibrada, variada, suficient, agradable, i adaptada a les característiques i
necessitats dels alumnes.
Per tant, la planificació dels menús és una tasca important i a vegades complexa que ha de ser
consensuada entre els/les diferents professionals que intervenen al menjador, pares, dietista i
l’alumnat.
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Durant el curs 2013/14 oferim cada dia dos menús, un menú ordinari i un menú hipocalòric.
El primer és el menú estàndard per a tothom i el segon és un menú més baix en greixos al qual
té opció tot l’alumnat que ho sol·licita.
També cal tenir cura de les al·lèrgies i altres trastorns alimentaris, a curt o llarg termini, per
prescripció mèdica.
Avaluació i seguiment
Durant el curs s’han fet res reunions trimestrals, per tal de preparar i fer un seguiment del curs.
Per tal de fer el traspàs de informació de la coordinadora als monitors s’han fet petites reunions.
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 marcats al
principi de curs.
TRANSPORT
Aquest curs han utilitzat el servei de transport d’autobús 55 alumnes del nostre centre, el servei
de transport escolar consta de 2 rutes d’autobús , la COMARCAL i la ruta d’ IGUALADA amb 2
educadors/es a cada ruta.
L’autobús de COMARCA cobreix el recorregut des de la urbanització de Can Claramunt (Piera),
fins a Igualada, passant per Piera, Capellades, Barri de Sant Pere(Igualada) i Vilanova del Camí.
Compta amb un total de 5 parades i 28 usuaris i 2 monitors/es 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 27 usuaris, 3 d’ells amb cadira de rodes, repartits en 7 parades i també
2 monitors/es responsables d’aquest servei.
A part del transport convencional de l’autobús, també disposem d’un altre transport realitzat
per 2 vehicles de la Creu Roja, un d’ells també adaptat, amb un total de 18 usuaris/es.

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
Aquest curs 2013-14, l’escola ha continuat treballant amb l’objectiu d’aconseguir desenvolupar
de forma òptima les capacitats de cada alumne, oferint-los des d’un benestar físic i emocional
amb si mateix i els altres, fins als aprenentatges cognitius que pugui assolir i unes estratègies
que li permetin una adequada adaptació a l’entorn.
Hem continuat treballant conjuntament amb l’EAP de l’Anoia en diferents àmbits:
coordinacions i seguiment dels alumnes que realitzen una escolarització compartida, donar a
conèixer l’escola a les famílies que venen derivades per aquest servei, col·laboració en les
demandes de matriculació per part de l’EAP i en la revisió del concert del nostre centre per tal
de poder acollir adequadament les noves matriculacions, pel proper curs. En aquests últims
aspectes també ha estat important la relació-col·laboració amb l’inspector del centre.
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Com sempre continuem oberts a donar a conèixer l’escola i el treball que realitzem a tots aquells
professionals i famílies que n’estan interessats.
S’han potenciat activitats dels nostres alumnes amb l’escola ordinària tant a primària com a
secundaria, en aquest curs cal destacar les activitats que han realitzat 2 aules de la Secció Escolar
amb 2 aules de centres d’ordinària, uns han compartit l’activitat de gimnàstica, i els altres, més
grans, els han ensenyat i explicat les diferents seccions de l’escola i després han realitzat jocs a
l’aire lliure. També ha estat una experiència interessant el fet de compartir activitat d’esbarjo,
els alumnes més petits de l’escola amb alumnes d’una llar d’infants.
Continuen les experiències de treball que ja s’han anat realitzant en cursos anteriors i que
valorem molt positivament pel que aporta als alumnes ja sigui en aprenentatges com en
socialització: Càtering secció TVA, Hipoteràpia, Teràpia Assistida amb animals(gos), Taller de So,
Cantata, teatre, SonaEscola etc..
S’ha continuat realitzant les coordinacions amb diferents serveis externs d’atenció als nostres
alumnes, CSMIJ, CDIAP, ONCE, i aquest curs també hem encetat les relacions amb el CSMA. Així
com les relacions i col·laboracions entre l’Escola i el TAC i la FAP.
Es manté el conveni amb el Taller Àuria, pel qual 6 dels nostres alumnes hi han realitzat
pràctiques formatives els dimarts a la tarda.
La matrícula 2013-14 ha estat de 19 alumnes nous, 2 alumnes que realitzaven escolaritat
compartida han passat a realitzar l’escolaritat sencera al nostre centre, 1 alumne que va
començar fent compartida al gener es va incorporar amb horari complert. 3 alumnes han
continuat realitzant escolaritat compartida, un amb l’escola Garcia Fossas, un a l’escola Monalco
i un altre a l’escola Pía; tots ells però realitzen una escolaritat de +50% al nostre centre. Durant
el curs, 4 alumnes han deixat el centre 3 d’ells, per motius diversos: canvi de domicili, tipus
d’escolaritat...
La revisió del Concert el Departament d’Ensenyament ens han concertat les 2 aules que havien
estat autoritzades el setembre i ens ha assignat 1 tutor.
El nombre de preinscripcions és de 22 alumnes , entre 3 i 17 anys.
La matricula seria de 115 alumnes (96 a EE i 19 a Transició a la Vida Adulta). D’aquests alumnes
2 faran escolarització compartida(2 amb +50% a l’escola i 1 amb -50%): 1 nen de 9 anys assistirà
a la nostra escola als matins i a les tardes assistirà a l’Escola Pia, 1 nen de 10anys assistirà a la
nostra escola dilluns, dimecres i dijous tot el dia i dimarts i divendres assisteix a l’escola García
Fossas.
A 21 de juliol, però encara no tenim recursos ni resolucions, que ens permetin matricular els 22
alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 17 anys que han realitzat la preinscripció
Mª Cristina Roset Godall
Directora Pedagògica
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CDIAP SAP APINAS

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - SAP A P I N A S –
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INTRODUCCIÓ
Treballem amb els infants en uns anys fonamentals on es construeix l´estructura que, en bona
mesura, ens ha de sostenir i subjectar al llarg de la vida.
Tot i que ens trobem en un temps incert i líquid volem continuar consolidant el CDIAP com a
Servei Públic adreçat a l´escolta i la cura dels infants fins els sis anys de la comarca ANOIA.
Mantenim el desig i la confiança per a desenvolupar els diversos encàrrecs assistencials amb la
calma necessària per tractar en singular els malestars i dificultats de cada subjecte enm singular
tot i el clima d´hiperactivitat imperant.
Pel que fa al treball en xarxa, cal destacar que aquest any s´ha finalitzat i presentat a les diverses
administracions implicades , un estudi (hi hem participat juntament amb els representants dels
serveis públics educatius/socials/sanitaris) que analitza la manca de recursos a la nostra comarca
i fa propostes pel que fa a l´atenció als infants i adolescents amb trastorns mentals greus .
Si bé fa cinc anys vàrem acostar el Servei a la zona de Masquefa gràcies a un llarg recorregut de
sumar voluntat, esforç i entusiasme de les diverses administracions i de l´entitat APINAS, aquest
any s´ha finalitzat un altre projecte igualment orientat a facilitar el servei , en aquest cas a la
zona de Calaf –a inicis d´any obrirà les portes-.
2014 ha estat també s´ha fet un esforç molt important per a millorar –i continuarem millorantels procediments de treball segons indicadors de qualitat ISO que s´han auditat
satisfactòriament .

ATENCIÓ PREVENTIVA I TERAPÈUTICA EN XARXA
Servei comarcal de l’Anoia, a nivell ambulatori de diagnòstic i tractament adreçat als nens des
d´abans de néixer fins els sis anys de vida.
El saber que fonamenta aquest recurs terapèutic públic està sostingut des de diverses disciplines
que permet una comprensió i abordatge global: Neuropediatria, Pediatria, Logopèdia,
Fisioteràpia, Treball social i Psicologia.
A nivell clínic, rebem les consultes dels pares entorn els malestars, dificultats i trastorns dels
seus fills des del naixement 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 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.
Volem 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.
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El treball terapèutic com l´atenció al cas per cas, sense les generalitzacions que esborren els
patiments subjectius, és l´aportació específica del CDIAP per a teixir la trama de recursos
comunitaris.
Aquest any continuem presentant el material i realitzant docència als equips educatius i
pediàtrics pel que fa a diversos temes :“Punt d´Atenció” per a la detecció precoç d´autismes i
“Punt de Reflexió” fruit del Taller 0-3 (Taller de durada de tres cursos) dirigit a les educadores
de les llars d’infants municipals i privades de la comarca. Aquest Punt de Reflexió és un material
editat per APINAS i té l´objectiu d´ajudar a sensibilitzar de la importància dels límits en el
desenvolupament des dels primers temps de vida dels infants. El material es concreta en aquest
interrogant :Per que ens costa tant dir no als petits si sabem que ajuda a créixer? . I aquest
material compta amb l´acord i la complicitat de tots els representants a la Taula Territorial per
a la Infància i Adolescència.
És important senyalar de nou que el nostre CDIAP és pioner en l´oferta terapèutica i de docència
de Fisioteràpia Respiratòria des de fa 15 anys i des de fa 4 anys de Disfàgia Orofaríngia
Pediàtrica.
Cal recordar que la primavera 2009 i degut al gran nombre de casos atesos derivats des de la
zona sud de l’Anoia vàrem inaugurar una antena del CDIAP a Masquefa per acostar el servei a la
població ; progressivament hi anem augmentant els horaris assistencials. En procés de valoració
la demanda d´obrir una altra antena a Calaf.
l’Equip interdisciplinari –format per professionals de sis disciplines- hi ha treballat ( tenint en
compte substitucions)
Treball Social:
Mónica Mateu
Fisioteràpia:
Míriam Sala i Laura Trullols.
Logopèdia:
Núria Farré, Patricia Escobedo, Raquel Garcia i Nuria Alvarez
Neuropediatria: Dra. Eugenia Russi i Dra. Julieta Gonzalez
Pediatria:
Dra. Francisca Garrido.
Psicologia:
Maria Molina, Teresa Selvas, Margarida Bolea, Glòria Codina, Marta Busqué,
Anna Tarrida, Neus Sebastian, Iván Ruiz, Anna Balcells, Victoria Costa i Eduard
Fernández i Marga Gibert – en l’atenció psicològica i en la coordinació-.
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.
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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 (respiratori/motriu/sensorial) 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.

DADES ASSISTENCIALS
Anys
Usuaris

2010
1041
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1096

2012
1143

2013
1228

2014
1171
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Serveis Socials
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Nenes

Motius consulta
Desenvolupament cognitiu
Desenvolupament sensorial
Alimentació
Risc social
Son
Altres
Aspectes de criança
Retard desenvolupmanet global
Comunicació i relació
Desenvolupament motriu
Desenvolupament emocional
Risc biològic
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Llenguatge / Parla
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PREVENCIÓ I COORDINACIÓ AMB LA XARXA DE RECURSOS SANITARIS, EDUCATIUS I
SOCIALS.
ÀMBIT SANITARI.
Hospital Comarcal
Coordinació per casos portats conjuntament derivats per la Neuropediatra i per l’Equip de
Pediatria i el de Pneumologia, amb qui s´han acordat recorreguts assistencials Hospital/CDIAP
pel que fa a la Fisioteràpia Respiratòria.
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Serveis/Ortopèdia
Col·laboració de les fisioterapeutes/CDIAP amb diversos serveis d´ortopèdia per a l´adaptació
de material per a casos concrets i amb la Cap d´Atenció al Ciutadà del CatSalut responsable de
les tramitacions.
Àrees bàsiques de salut.
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. 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 ABS 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.( 1990 Igualada Urbà i a partir de 2011 al nou ABS d´Igualada Nord)
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 clínic perquè ens tinguin presents com a recurs de diagnosi i
tractament .Aquest coneixement permet cercar i analitzar noves víes de treball conjunt.
- Participar en la construcció de ponts de coordinació amb altres equips o centres de la xarxa
d’atenció a la infància (Llars d’Infants, Serveis Socials, E.A.P....).
- Aportar eines de detecció precoç i elaborar conjuntament estudis entorn les afectacions dels
nens.
Els professionals del CDIAP ( I també de forma intermitent la neuropediatra, les fisioterapeutes
i les logopedes) es desplacen a les ABS de la comarca en una freqüència variable: periodicitat
mensual, trimestral i/o a demanda.
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El treball CDIAP-ABS es concreta en una sèrie de reunions amb els equips pediàtrics 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)
Sant Joan de Déu i altres Centres Hospitalaris.
Coordinació per casos concrets a través de la Neuropediatra . La Dra. del nostre equip es
coordina amb la Neuropediatra de l´Hospital Comarcal i els de l´Hospital de S.J.D. Per tant es pot
simplificar i facilitar les visites dels nens i aprofundir en la tasca de coordinació en els casos
atesos en dos o tres d’aquests serveis.
Aquesta dinàmica també la podem mantenir amb una de les logopedes del nostre centre que
també treballa a l´Hospital de SJD en el servei de patologies en l´ alimentació i la deglució.
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)
Coordinació en les derivacions i traspassos de casos. Tenint en compte la frontera cronològica,
fruit d´un acord verbal dels dos centres, el CDIAP atén els infants des del néixer fins els sis anys
i el CSMIJ des de els sis fins els 18anys.
També hi mantenim l´acord amb el CSMIJ pels casos en que requereixin una consulta per
valorar conveniència de medicació, els hi derivem per atendre´ls conjuntament amb les
aportacions psiquiàtriques.
Centre de Salut Mental per adults.
Contactes institucionals i clínics entre els dos serveis per a la coordinació de casos i derivació
per casos de risc
Material/Prevenció
Divulgació a la xarxa socio-sanitària i educativa de les eines elaborades pel nostre CDIAP-:
- “Punt d´Atenció “ entorn les dificultats de l´infant en la construcció dels lligams afectius/socials
durant els primers anys de vida .
- “Punt de Reflexió” sobre la importància dels límits en el desenvolupament infantil. --- Disfàgia orofaríngia pediàtrica i alteracions en l´alimentació/deglució.
- Plagiocefàlia posicional (importància de la prevenció amb canvis posturals del nadó)
- Els beneficis de la Fisioteràpia Respiratòria.
ÀMBIT EDUCATIU
Llars d´Infants
Es realitza un treball d’assessorament regular dirigit a les educadores de les llars d’infants
municipals ; en les privades “a demanda”. Alhora però, amb totes, es realitzen reunions de
coordinació per casos de nens que assisteixen al CDIAP. De la mateixa manera que les ABS, les
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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 .
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
tractades 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; el procés d´ adaptació/separació en el pas dels nens de
casa a la Llar d’infants, signes d´alerta en el desenvolupament global del nen i en les funcions
paternes i maternes,...
Actualment en algunes llars d’infants la nostra intervenció és mensual. Són les següents: Santa
Anna i Estel de Santa Margarida de Montbui, El Molinet de Vilanova del Camí i La Baldufa de
Masquefa.
En 5 Llars d’Infants la nostra intervenció és bimensual: La Ginesta, La Lluna i La Rosella
d’Igualada, El Montxic de Santa Margarida de Montbui i El Gat Mullat de Piera.
El contacte amb la resta de llars d’infants municipals de la comarca és trimestral o anyal.
Aquestes llars d’infants són les següents: “La cadireta” del Bruc, Llar d’infants de Calaf, La Petita
Cérvola de Sant Martí de Tous, Sol Solet de La Pobla de Claramunt, Els Vailets d’Òdena, Llar
d’infants de Carme, Llar d’infants de Vallbona, Quitxalla de Castellolí, Llar d´infants de Jorba,
La Baldufa de Vilanova del Camí, Llar d Infants de La Llacuna, llar D’infants de la Torre de
Claramunt, Llar d’infants d´Espoia, Llar d’infants de la Beguda i La Granota d´Hostalets de Pierola.
A demanda també assessorem els Espais Familiars
CEIPS/EAP /CREDA/ ONCE
Reunions periòdiques per tractar els casos que atenem conjuntament i reunions de coordinació
institucional amb aquests serveis per l´elaboració i revisió de protocols de coordinació i pel
treball en xarxa en els casos concrets.
ÀMBIT SOCIAL I DE XARXA
Taula territorial Comarcal per a la Infància i la Adolescència
Les funcions d´aquesta T.T.I.A. son les següents:
. Garantir la cooperació de les diverses institucions i administracions implicades .
. Impulsar les actuacions preventives d´atenció i protecció de la Infància i l´Adolescència en
l´àmbit Inter departamental i comarcal.
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. Coordinar els agents implicats per a potenciar el treball en xarxa, en especial el que s´inclouen
en els àmbits d´educació, salut, serves socials i seguretat
. Elaborar l´oferta del catàleg de serveis i bones pràctiques destinats als menors.
. Facilitar la planificació territorial dels recursos amb la col·laboració dels diferents nivells de
l´administració.
Hem participat en un Grup de treball per fer un estudi (Amb EAP; Serveis Social, Escola Especial,
CSMIJ)de les necessitats educatives/terapèutiques dels infants i adolescents amb malalties
mentals.
Equips Socials de Base / EAIA /Comissió – Protocol Maltractament
Coordinació per casos concrets i amb els altres dispositius socials de la xarxa com Ludoteques,
Espais Familiars , Càrites, CAD, Centres Cívics, etc.
Elaboració de protocols de funcionament interserveis
Taller ÀURIA
Reunions de coordinació amb l’equip de treballadores socials del Taller ÀURIA pel que fa a tenir
cura dels recorreguts assistencials d’alguns treballadors d’aquest centre -amb el certificat de
disminució- en el procés de maternitat/paternitat-risc en la criança.

DOCÈNCIA
-

-

Col·laboració docent en varis treballs de recerca d´alumnes de batxillerat entorn diversos
aspectes de la infància(Els recursos clínics, El dibuix i l´Autisme.)
Realització d´articles mensuals per a la premsa escrita. Setmanari Enllaç. Igualada.
Participació de la Psicòloga clínica i Coordinadora del CDIAP com a membre de la nova Junta
ACAP en la vocalia de Formació i Relació amb els socis; organització de docència
(Preparació Jornades, cursos,...). Barcelona, any2009/2010/2011/2012/2013/2014.
Curs d’Introducció a la disfàgia oro-farígea des de la intervenció multidisciplinar. Hospital
de SJD. 17-1-14.
Xerrades de Col·laboració en el curs adreçat a estudiants d’Educació Infantil entorn les
funcions del CDIAP. Febrer /Acadèmia Igualada.
Xerrada adreçada a l´Equip Educatiu i a Pares dels nens/adolescents atesos a l´Escola
Especial sobre Alimentació. 6-3-14. Igualada.
Xerrada “A dues veus: La importància de la boca a la infància i Adolescència “ conjuntament
amb el Centre Boca a Boca. 6-3-14. Auditori APINAS. Igualada.
Xerrada El pas de la Llar d´Infants a l´Escola. 18-3-14. El Bruc.
Xerrada a estudiants de Batxillerat sobre els trastorns del llenguatge. 4-3-14. Auditori
APINAS. Igualada.
Xerrada “Per que ens costa tan als grans posar límits als petits si ens ajuda a créixer?”.203-14. Santa Margarida de Montbui.
Participació en l´organització de la Comissió Bibliogràfica de la Conversació Clínica de
l´Institut del Camp Freudià (Homosexualitat/anàlisi) que es farà el març del 2015.
Ponència en el XXVI Curs de Formació Continuada en Pediatria Dr. Riera 2013/2014
organitzat pel Consorci Sanitari de l´ANOIA “ Tractament psicològic de conductes que
preocupen a la primera infància”. 29-5-14 , Hospital Comarcal Igualada.
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-

Curs de Fisioteràpia Respiratòria al CDIAP , organitzat per l´ACAP el 23/24-10-14 .
Universitat Blanquerna, BCN.
Xerrada “El joc en el desenvolupament infantil” . 25-11.15. El Bruc.
Participació anual, del Laboratori de Ciència de la Universitat Jaques Lacan de la Secció
Clínica de BCN.
Participació anual, del Grup d´investigació sobre Autisme de la Secció Clínica de BCN.
Participació anual, en el cartel sobre el concepte Die Verneinug –La denegació- en l´obra de
Freud. BCN.
Es continua amb la presentació internacional del Documental (ciutats i festivals) codirigit
per un membre de l´Equip , Ivan Ruiz entorn l´Autisme “Unes altres veus”. Aquest
professional també ha presentat aquest any 2013 un llibre co-escrit amb Neus Carbonell
“No todo sobre el Autismo” que també es va presentant a varies ciutats com BCN. Ed
Gredos.

FORMACIÓ
- upervisió de part del material clínic psicològic amb una periodicitat diversa (mensual,
quinzenal,...).
- Supervisió del material clínic amb una periodicitat bimensual a nivell de tot l’equip.
- Introducció a la disfàgia oro-faríngea; importància de la intervenció multidisciplinar.
Hospital de SJD. 17-1-14.
- Curs de formació entorn les entrevistes motivacions. 3-2-14 Barcelona/DINCAT.
- Conversació Clínica entorn “Las incidències sobre el significante amo”. ½-3-15 Instituto del
Campo freudiano. BCN.
- Xerrada “La importància de la boca a la infància i adolescència”. 6-3-14 Auditori APINAS.
Igualada.
- Curs sobre “Cos, vincle i emoció” organitzat per l´ACAP; 28-3-15 BCN.
- Curs sobre diversos aspectes administratius organitzat per l´Unió Empresarial de l´ANOIA .
Abril, maig i juny 2014. Igualada.
- Conferència sobre Plagiocefàlia al Consorci Sanitari de l´ANOIA. 10-4-14. Igualada.
- V Congrés SEFIP “Evidencia del model d´intervenció centrat a la família i entorn”. 25/26-414.BCN.
- Curs d´introducció al 2.0 per a professionals de l´atenció primerenca organitzat per l´ACAP.
9-5-14 BCN.
- Assistència al Congrés Un réel pour le XXI siècle, realitzat durant una setmana ; maig 2014
Paris.
- II Congrés Internacional sobre famílies i discapacitat. 15/16-5-14 BCN DINCAT.
- Sessió clínica oberta entorn la Xarxa Sòcio-Sanitària i Educativa. 26-5-14 organitzada pel
CDIAP de Sant Boi. 26-5-14. Sant Boi.
- II Jornada Estatal d´intervenció social en salut materno-infantil/juvenil organitzada per
l´Hospital de SJD. 11-6-14.
- Curs sobre noves perspectives de l´Autisme organitzat per l´ACAP. De febrer a juliol 2014.
BCN.
- Formació Continuada d´Informàtica 2014.Igualada.
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- Sessió formativa entorn la Psicologia Clínica. 17-6-15 BCN.
- Grup d´Investigació “Per a una pràctica clínica entre varis”. Curs 2013/14. Institut del
Campo Freudiano. BCN.
- Curs entorn La valoració del Desenvolupament de la Psicomotricitat gruixuda a la petita
infància mitjançant l´AIMS organitzat per l´ACAP ; 27-6 i 24-7 2014 BCN.
- Jornada “Fre lingual: noves aportacions en el diagnòstic i el tractament”. Col·legi de
Logopedes de Catalunya. 9-7-14 BCN.
- Jornada informativa de riscos laborals. Escola Especial, 4-9-14 Igualada.
- Jornada Meet Up de Fisioteràpia Respiratòria. 4-10-14 Hospital de Granollers.
- Curs “L´entrevista diagnostica ADI-R, Autisme” organitzat pel Departament de Benestar
Social i Família . Octubre BCN.
- Curs d´introducció a la metodologia-estadística dirigit a professionals sanitaris. Hospital de
SJD Novembre.
- Curs “L´entrevista diagnòstica ADOS, Autisme” organitzat pel Departament de Benestar
Social i Família. Desembre BCN.
- Curs “Ronquera i Síndrome de l´Apnea obstructiva del son” UAB Desembre 2014.
- Taller de processos productius per entitats i serveis de lleure. Desembre DINCAT, BCN.
- Assistència al Congrés (Elecciones del sexo: de la norma a la invención) de l´Escola Lacaniana
de Psicoanàlisi realitzades al Circulo de Bellas Arte, 6/7-12-14 Madrid.
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SAIC APINAS
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INTRODUCCIÓ
Servei de consulta , diagnòstic, orientació i tractament adreçat a la població en general, que
demanda atenció individualitzada en els diferents àmbits i especialitats que ofertem:
-

Malestars, ansietat, angoixa, inhibició, depressió, fòbies.
Dificultats en l´aprenentatge escolar. Hiperactivitat, dèficit d´atenció.
Trastorn d´Espectre Autista.
Problemàtiques conductuals de relació, manca de límits. Agressivitat.
Problemes sexuals (en l´adolescència, de parella,...).
Alteracions de la son i de l’alimentació-deglució.
Consultes dels pares entorn la salut i l´educació dels fills.
Trastorns del llenguatge, la parla, la veu i l´audició.
Dificultats en la lectura i l´escriptura.
Afectacions neurològiques físiques i/o cognitives (paràlisis cerebral, patologia
neuromuscular, traumatismes, síndromes,...).
Assessorament d´adaptacions ortopèdiques i control postural.
Afectacions respiratòries (bronquitis de repetició, asma, fibrosis quística, bronquièctasi,
atelèctasi,...).

Quan es considera convenient es coordina amb altres Serveis de la xarxa educativa i sòciosanitària.
El centre del Servei es troba a Igualada, (Passeig Verdaguer 55) i disposa d´una antena a
Masquefa i a partir del 2015 també a Calaf.
És un Servei obert a tota la població, la prestació del qual comporta l´acceptació d´una quota
que al no ser objecte de subvenció per part de l´administració, -excepció feta de les beques que
en caràcter individual i si es compleixen els criteris normatius, tenen dret a acollir-se
individualment els usuaris-.
El Servei té la voluntat de ser un Centre de referència a la comarca i fora d´ella en la recerca,
tractament i docència de Trastorns d´Espectre Autista i Psicosi. Alhora promou la creació
d´espais terapèutics i d´oci (colònies, esplais, tallers,...) per infants , adolescents i adults. Pel que
fa als tallers, aquest any s´ha continuat el Taller de Música.
L´equip multidisciplinar està integrat per professionals de la Psicologia, Psiquiatria, Psicoanàlisi,
Logopèdia, Fisioteràpia, Pediatria i Neuropediatria.
Aquest Servei també realitza assessorament a professionals de diversos àmbits (educatiu, social
i sanitari), activitats formatives (cursos, tallers, conferències,...) , participa en grups de recerca,
col·labora en publicacions especialitzades,...
Dades assistencials: Usuaris atesos/any 2014: 137
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RESIDENCIES ELS PRATS DE REI
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’oferta d’APINAS d’atenció a les persones adultes afectades de retard mental greu la conformen
les dues Residències que l’entitat té a Els Prats de Rei, una població d’uns 500 habitants al nord
de la comarca d’Anoia.
Els dos centres funcionen a nivell formal com dos serveis diferenciats, però comparteixen un
mateix projecte, així com la ubicació en un espai físic comú. El primer, conegut com a Prats I, va
entrar en funcionament l’octubre de 1986, mentre que el segon, Prats II, es va inaugurar el juliol
de 2008, davant la necessitat d’ampliar l’oferta de places residencials.
Els serveis residencials d’APINAS d’Els Prats de Rei tenen com a funcions principals oferir als seus
usuaris una atenció integral i una millora de la seva qualitat de vida, així com un suport i
acompanyament a les seves famílies i/o als seus tutors. Ofereixen a les persones que hi viuen
una llar substitutòria o alternativa a la pròpia i una atenció continuada i permanent en un entorn
altament estructurat que articula diferents serveis (albergatge, psicopedagògics, ocupacionals i
mèdics) per donar la resposta adequada a les característiques i necessitats de cada persona,
desenvolupant tractaments i teràpies d’educació, habilitació i rehabilitació, suport conductual i
contenció emocional.

OCUPACIÓ DEL SERVEI
La capacitat de Prats I és de 38 places i 16 a Prats II. Mentre que a Prats II no hi ha hagut mobilitat
en l’ocupació, mantenint-se durant tot l’any 2014 al 100%, a Prats I han estat totes les places
ocupades, però s’ha enregistrat 1 baixa per defunció, al mes de gener, que ha estat coberta amb
una nova alta al mes de febrer.
RESIDÈNCIA
PRATS I
PRATS II

CAPACITAT
38 places
16 places

BAIXES
1
0

ALTES
1
0

PLACES OCUPADES
38
16

POBLACIÓ ATESA
Descripció dels usuaris:
Els serveis residencials atenen persones adultes que presenten una discapacitat intel·lectual
greu que, salvant les diferències individuals i la particularitat de cada cas, comporta un retard
generalitzat, amb alteracions significatives de les habilitats cognitives, verbals, motores i socials,
així com de la capacitat adaptativa i de les diferents àrees del comportament.
Els/les usuaris/es presenten unes necessitats de suport generalitzat que els fa dependents, en
tot moment, de terceres persones. Aquest tipus de suport ha de ser prestat de manera
continuada, amb una alta freqüència i intensitat, afectant a totes les situacions de la vida
quotidiana.
Cal, per tant, oferir-los els entorns i suports adequats per tal que puguin desenvolupar les seves
capacitats, així com les possibilitats d’interactuar amb els entorns físic i social.
En bona part els usuaris, tant de Prats I com de Prats II, presenten de forma associada i en
important mesura, trastorns de tipus físic, neuromotor, sensorials, convulsius i/o de
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comportament, i en molt casos la confluència de diferents dèficits determina una
plurideficiència.
La població atesa no configura, però, un grup totalment homogeni, ja que s’observen grans
diferències individuals en diferents àmbits.
És el cas de les possibilitats de desplaçament, on es compta amb usuaris que són totalment
autònoms en la deambulació, amb d’altres que requereixen algun tipus d’ajut humà o tècnic de
forma ocasional o permanent, i amb aquells que requereixen cadira de rodes.
També comporta diferències individuals significatives la variable edat, amb la presència
d’usuaris de més edat que presenten, a diferència dels altres, problemes degeneratius a nivell
neurològic i neuromuscular, així com les problemàtiques pròpies de l’envelliment, en alguns
casos precoç.
Distribució dels usuaris:
Procedència territorial
1

VALLÈS OCCIDENTAL

4

0
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3

BARCELONÈS

7

3
0
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3
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0
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4
4

Altres residències

2
4

Centre ocupacional/Centre de dia
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6
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5
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20
3

Domicili

6
0

5
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Usuaris per edats
0
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4
2
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5

2
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PROFESSIONALS
Equip directiu i tècnic
Direcció:
Psicòlogues:
Responsable higiènic-sanitària i infermera de tarda:
Infermera de matí:
Pedagog:
Treballadora Social:
Fisioterapeuta:
Psiquiatre:
Metge de capçalera del CAP de Calaf:

Emma Fillat
Elisabet Farré/Júlia Ferrer
Esther Vila/ David Alonso
Bea Baurier
Josep Palà
Ana Uroz
Núria Riera/ Cristòbal Simon
Dr. Jordi Prat
Dr. Francesc Escolà

Prats 1

Prats 2

Personal d’atenció directa (PAD) del torn de matí
Assumpció Guixé (supervisora)
Isabel Montilla
Maria Ortin
Maria Solans
Filipe Grilo
Assumpta Soler
Cristina Lemnaru ( 8h a 12h)
Caps de setmana i festius
Anna Mª Rosell
Quiteria Sánchez
Ana Gálvez
Mª Jose Sánchez
Nàdia López
Meritxell Prat
Personal d’atenció directa (PAD) del torn de tarda
Marta Suñé (supervisora)
Berta Vivó
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Tere Torrecilla
Teresa Cañizares
Montse Nuix

Sandra Marin /Joan Torner
Ana Belén Rueda
Sara Gomez

Angeles López
Antonia Moya

Lorda Muñoz
Núria Dalmau
Pep Moyano
Judit Vidal
Sara Prat (18 a 22 h.)

Melani Chica

Caps de setmana i festius
Lidia Ribera / Anna Torradas
Josefina Clop / Monica Martil
Iris Sola
Nuria Escalante
Montserrat Cortés
Judith Llorens

Gloria Estrada
Roser Ramells
Albert Fustagueras

Personal del torn de nit
Teresa de la Torre
Lidia Roca
Dolors Roca
Ma. Àngels Rosas

Pilar Bagà / Carmen Gimenez
Emília Prat

Personal de serveis generals
Jordi Biosca (Manteniment)
Loli Caja (cuinera)
Núria Sampera( cuina)
Dolors Santaeulalia (neteja)
Carmen Castillejos / Azucena Garcia (neteja)
Sandra Valderas (Bugaderia)

Jose R. Fernàndez (manteniment)
Aurelia Barbu (neteja)

Caps de setmana i festius
Dolores Chica
Irina Lopatnikova
Mailin Hung

Manuela Gómez
Arantzau Pérez
Imma Prats

Personal de substitucions i suplències:
Ohiane Moxo, Meritxell Ramírez, Javi Lucas, Rosa Mª Sánchez, Ana Mª Lopez, Ariadna Montoya,
Aida Prat, Montse Sensarich, Rosa Mª Sánchez, Alba Saumell, Cosmina Miron, Mª del Mar
Invernon, Susana Reinoso, Jessica Tello, Encarna Montero.
Responsabilitats i funcions
El personal professional de la Residència el formen 5 grans grups, en funció de la responsabilitat
i de les tasques que han de realitzar. A més hi ha la Gerència i administració central d’APINAS.
Equip Directiu
Personal d'atenció directa (PAD)
Personal de serveis generals i manteniment
Equip de tècnics de suport
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L'equip directiu està format per:
La Directora, que és la responsable del funcionament del Centre i també del personal en tots els
seus aspectes.
La psicòloga, dóna suport al personal i és la responsable del seguiment i coordinació dels
programes tant individuals com col·lectius.
Les dues responsables de torn o supervisores, que al mateix temps que tenen la tasca d'atenció
directa, tenen també la responsabilitat del bon funcionament del seu torn.
El Pedagog, a mitja jornada, que té la responsabilitat de l’elaboració dels programes d’atenció
als usuaris i dels programes de pràctiques.
La psicòloga, a mitja jornada, que participa en el suport al personal i en el seguiment dels
programes individuals i col·lectius
Les dues infermeres tenen cura de tota la part mèdica dels usuaris. La infermera del torn de mati
és la responsable higiènic-sanitària
La treballadora Social té cura dels aspectes relacionats amb les famílies i els aspectes socials dels
usuaris i treballadors.
La fisioterapeuta fa els tractaments de control i manteniment de l’aparell motor.
El Personal d'Atenció Directa (PAD):
Dóna atenció als usuaris i porta a terme les activitats diàries programades
Tant al torn del matí com al de tarda hi ha 6,50 PAD a Prats 1 i 3 PAD a Prats 2
Al torn de nit hi treballen sis persones amb torns rotatius de 3 persones a cada torn. Cada
setmana treballa un torn
El personal de Serveis Generals i Manteniment està format per:
Una cuinera que elabora el menjar de la Residència, així com el dinar de l’Escola Àuria, en tant
que s’aprofiten les instal·lacions per fer Cuina Central.
Una auxiliar de cuina
Dues treballadores que fan la neteja i les habitacions a Prats I
Una treballadora que fa la neteja i les habitacions a Prats II
Una treballadora que té cura de la roba i de la bugaderia en general
Un responsable de manteniment
Un auxiliar de manteniment
Equip de tècnics de suport
Un neuropsiquiatre que presta els seus serveis 15 hores a la setmana
El metge de capçalera que passa visita una vegada a la setmana i atén des del CAP de Calaf totes
les urgències que es puguin donar

L’ATENCIÓ INTEGRAL ALS USUARIS
Principis:
El treball amb les persones ateses s’ha orientat vers els principis d’individualització,
normalització i inclusió social. Partint d’aquests principis, els objectius han estat oferir als usuaris
de les Residències una relació personalitzada amb les persones que els atenen centrada en la
satisfacció de les seves necessitats, així com un ritme de vida al màxim de semblant al de la resta
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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.
S’ha partit d’un model d’atenció bio-psico-social per garantir una atenció integral, que ens
permet facilitar a cada usuari l’assistència clínica, social i educativa que precisi a cada moment i
enfocar el programa d’atenció de manera que no estigui predestinat i marcat a emprar sempre
de manera definitiva cada recurs assistencial.
Treball multidisciplinari:
D’aquest model global se’n desprèn un determinat enfoc metodològic, que es materialitza en
un treball en equip i multidisciplinari. És en aquest equip en qui recau l’atenció als usuaris i a les
seves famílies. Els principals eixos de la seva actuació 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; valoracions inicials 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.
De manera especial, el Pla d’Atenció Individualitzat
Interdisciplinari de cada usuari, que s’elabora a principis d’any i es revisa de manera
trimestral, es converteix en una eina que recull els esforços de tots els professionals per
a la promoció personal de les persones ateses en els serveis residencials. El mes de
desembre s’ha fet la valoració general de tots els PAII.
- 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 estrès 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. En tant que cada vegada són més els
usuaris tutelats per Fundacions (l’any 2014 han estat 3 usuaris de Prats I i 1 de Prats II),
s’ha contemplat també el seguiment periòdic i implicació continuada d’aquestes
Fundacions amb els seus tutelats.
Àrees d’atenció:
El Pla anual d’atenció integral de cadascun dels centres és el document que recull la concreció
del treball i contempla els objectius, metodologia i avaluació de cada àmbit, preveient els
mitjans humans, materials i tècnics que han de permetre que les persones ateses desenvolupin
al màxim les seves potencialitats i que es pugui compensar en la mesura del possible la seva
discapacitat. Partint d’aquests Plans, l’atenció integral als usuaris al llarg de l’any 2014 ha
comprès diferents àrees:
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Àrea psicopedagògica:
L’equip psicopedagògic, format per les dues psicòlogues i el pedagog, ha estat el responsable
d’aquesta àrea. El punt de partida l’han conformat 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.
L’atenció psicopedagògica ha desplegat un conjunt d’actuacions:
Activitats:
recollides en el Programa anual d’activitats com a part dels respectius Plans d’atenció integral
de cadascun dels centres, han estat adaptades a les necessitats i les possibilitats dels usuaris,
pretenent ajudar al seu desenvolupament personal, suplir el nivell d’activitat pròpia tan limitat
que presenten i oferir totes aquelles vivències i experiències que per sí mateixos no es poden
procurar.
Les activitats han tingut com a objectius el foment de la socialització, el fet de possibilitar
l’adquisició i/o manteniment d’habilitats, proporcionar diversió i distracció, i incrementar la
qualitat de vida.
El programa d’activitats de l’any 2014 ha inclòs les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional
i de participació comunitària, i el plantejament concret per treballar cadascuna d’aquestes àrees
ha establert uns àmbits de treball que les han contemplat de forma transversal. Així, s’han
desenvolupat en forma d’activitats de Residència (promoció de l’autonomia personal i social –
habilitats de vestuari, alimentació, higiene i control d’esfínters-, oci i temps lliure –sortides,
passejos, excursions, celebració de festes populars i tradicionals, aniversaris i piscina a l’estiu-) i
activitats de Centre d’Atenció Especialitzada (estimulació sensorial/estimulació basal, motricitat
fina i manipulació, habilitació física i manteniment i comunicació).
Tot i que per la tipologia dels usuaris del servei no podem parlar d’ocupació laboral, la presència,
tant a Prats I com a Prats II, d’un nombre de residents amb un nivell de possibilitats superior a
la mitjana ha plantejat la necessitat d’anar adequant algunes de les activitats en què participen
aquests usuaris. Amb aquesta finalitat els darrers anys s’ha establert en la programació
d’activitats d’aquests grups un àmbit que sota l’epígraf de “Tallers” pretén donar una resposta
adequada a la seva realitat. L’any 2014 s’han continuat treballant els tallers de cuina, de roba,
de jardineria i d’hort.
També al llarg de l’any 2014 l’equip psicopedagògic ha continuat portant a terme tallers
específics amb diferents grups d’usuaris, ampliant-ne l’oferta amb la incorporació del
fisioterapeuta. Concretament s’han dut a terme tallers de: habilitats cognitives (2 grups),
escriptura, música i dansa (2 grups), comunicació i interacció (2 grups), vestibular, lectura i
actualitat, sensorial (3 grups) i cinema (3 grups).
Així mateix, s’ha mantingut al llarg de l’any l’activitat diària de CAMINADES, amb una participació
de 17 usuaris de les dues residències.
Entre els mesos de maig i juny es van realitzar les sortides de primavera, amb un total de 7
sortides amb grups diferents. Els destins van ser el parc-berenador de Pujalt, el parc fluvial de
Ponts i el Parc de l’Agulla de Manresa.
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També al mes de juny un grup de 6 usuaris va participar a la festa Un estiu sense barreres del
Tibidabo.
Pautes i programes d’actuació i intervenció:
Han estat dinàmics i han partit de la realitat i de les necessitats dels usuaris, tenint com a finalitat
assolir els objectius plantejats. Els objectius psicopedagògics per a cada usuari han quedat
recollits en els PAII, que han estat elaborats, revisats i avaluats de forma conjunta per la totalitat
de l’equip multidisciplinari.
Amb caràcter dinàmic i de manera continuada al llarg de l’any, s’han anat revisant, avaluant i
actualitzant els Plans de Suport Conductual dels usuaris que presenten trastorns de conducta.
Mètodes i tècniques de treball:
com a tècniques específiques, principalment s’ha aplicat la metodologia de l’Estimulació Basal i
de control de les conductes pertorbadores a partir del suport conductual positiu.
Aplicació de criteris:
de distribució dels usuaris per a l’establiment de grups, per a les habitacions, per a activitats
concretes. 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.
De manera concreta, l’any 2014 l’equip psicopedagògic ha treballat en els criteris tècnics que
han permès establir el funcionament, a tots els efectes, de dues unitats de vida a Prats 2 a partir
del mes de maig.
Recursos: s’ha treballat en la planificació i establiment dels recursos humans i materials
necessaris, l’adequació dels horaris, els espais i la infraestructura per poder
desenvolupar totes les tasques d’atenció als usuaris.
Optimització de l’atenció: s’ha fet a partir de la realització de construccions de casos,
anamnesis i estudi de casos. També al llarg de l’any l’equip psicopedagògic ha donat un
suport directe a les aules, tant al personal com als usuaris, assumint en alguns casos
activitats concretes.
Avaluació: s’han aplicat diferents procediments per a l’avaluació i seguiment dels
usuaris. S’han avaluat aspectes com el perfil dels usuaris i nivell de competències, els
programes individuals i les activitats. L’avaluació l’ha portat a terme l’equip
psicopedagògic, amb tècniques com l’observació directa, els registres escrits,
entrevistes amb el PAD i treball multidisciplinar.
Àrea Sociosanitària.
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
s’han treballat 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,
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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:
Els/les usuaris/es de la Residència presenten un gran ventall de patologies i trastorns físics, en
molts casos associats a la pròpia disminució o com a conseqüència d’aquesta. També de manera
freqüent convergeixen varis trastorns.
Trastorns principals
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Amb aquest perfil de població, la funció dels serveis residencials ha estat ajudar a tots els
usuaris, sans i malalts, en la realització d’activitats que millorin la seva salut, la seva recuperació
o una mort tranquil·la.
A banda d’actuar en l’àmbit de la prevenció pel que fa a la salut dels usuaris, s’ha aplicat també
un Pla d’Actuació i Tractament davant els trastorns o patologies que han pogut presentar. Han
cobert aquest aspecte els diferents professionals sanitaris:
Psiquiatre: és el responsable mèdic de les Residències. Ve dos dies per setmana.
Metge de capçalera: d’Els Prats de Rei: ha vingut un cop per setmana per fer seguiment i passar
visita als usuaris, i a banda ha ates les urgències o consultes que han pogut sorgir la resta de dies
de la setmana.
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Infermeres: han tingut cura dels usuaris, incidint en la prevenció, control i manteniment de la
seva salut:
Cada mes han pesat tots els usuaris de Prats I i Prats II, i semestralment han calculat l’índex de
massa corporal
Al mes de octubre es va realitzar la vacunació antigripal al conjunt d’usuaris de les residències,
seguint les recomanacions del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
Les extraccions de sang les ha realitzat habitualment la infermera del Consultori d’Els Prats de
Rei
Fisioterapeuta: amb una presència de 4 hores diàries, el treball realitzat durant l’any 2014 ha
comportat realitzar tractament de fisioteràpia a 30 usuaris: 25 de Prats I i 5 de Prats II. Totes les
sessions han estat individualitzades, cada sessió amb una durada de 30’. Del total d’usuaris que
han rebut tractament, 23 n’han fet un cop per setmana i els 7 restants, 2 cops per setmana.
També s’han atès les necessitats del conjunt d’usuaris de les residències pel que fa a les pautes
de tractament de fisioteràpia, revisió del calçat, prescriure els controls i canvis posturals, i
valorar les necessitats ortopèdiques, prescripció d’adaptacions, material variat d’ortopèdia i
ajuts tècnics. Ha acompanyat als usuaris que ho han requerit al servei de COT (Ortopèdia i
Traumatologia) de l’Hospital d’Igualada, per fer-ne el seguiment. Durant els mesos d’estiu ha
participat en l’activitat de piscina, traslladant el tractament de fisioteràpia d’alguns usuaris en
aquest espai. Com a novetat d’aquest any, s’ha realitzat un taller de dansa i música, on un total
de 10 usuaris han pogut fer activitat física al ritme de la música.
Podòloga: s’ha traslladat a les residències per atendre els usuaris que han requerit els seus
serveis, amb una freqüència variable segons les demandes.
Farmàcia: el farmacèutic d’Els Prats de Rei: proveeix diàriament a les Residències de la
medicació de cada usuari. A partir del mes de febrer tota la medicació està emblistada en format
una dosi.
Centres de salut i hospitalaris que al llarg de l’any 2014 han requerit les necessitats dels nostres
usuaris:
CAP de Calaf: l’atenció mèdica al llarg de l’any 2014 ha quedat coberta a través dels serveis de
guàrdia del CAP, en els dies i hores que el metge de capçalera no estava disponible. A través del
CAP s’han fet les visites mèdiques al servei d’odontologia, i 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 2014
s’han utilitzat els serveis de l’Hospital General d’Igualada i específicament els de l’Hospital de
Bellvitge, Hospital Clínic, Hospital de Sant Rafael, Hospital de la Vall d’Hebron, Clínica Puigvert i
Cap de Cornellà.
Al llarg de l’any 2014, el nombre de proves mèdiques i consultes realitzades a especialistes ha
estat:
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Especialitats intervenció
Anestesista
Cardiologia CAP Cornellà
Cirurgia
Colonoscòpia
Dermatologia
Digestiu
Ecocardiogràfia
Ecografia parotide
Ecografia renal
Endocrí
Ginecologia
Hospitalització a planta
Intervenció quirúrgica
Maxil·lofacial
Medicina interna
Nefrologia Clínica Puigvert
Nefrologia Hospital Igualada
Neurologia Bellvitge
Neurologia Vall d’Hebron
Nutricionista
Odontologia
Odontologia Sant Rafael
Oncologia
Ortopèdia i Traumatologia
Otorinolaringòleg
PADES
Podologia
Radiologia
Ressonància magnètica
TAC abdominal
Transplants Vall d’Hebron
Traumatologia
Urgències Hospital d’Igualada
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DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS
Prats I:
Durant el transcurs de l’any 2014 s’ha mantingut una distribució dels usuaris de Prats I en tres
grups durant el dia:
- Aula 1: grup format per 12 usuaris, 9 homes i 3 dones, amb un perfil general de grup de
psicòtics greus amb trastorns de conducta i amb o sense mobilitat. A nivell pràctic
funciona amb dos subgrups, i compta amb 2 PAD de referència
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-

Aula 2: grup format per 12 usuaris, 5 homes i 7 dones, amb alt grau de dependència i
sense mobilitat o amb mobilitat reduïda. També funciona a nivell pràctic amb dos
subgrups, i compta amb 2 PAD de referència

-

Aula 3: grup format per 14 usuaris, 6 homes i 8 dones, amb un nivell de competències
més alt respecte a la resta d’usuaris, mixta pel que fa a mobilitat i presència de trastorns
de conducta. Compta amb dos subgrups i dos PAD de referència.

Cal esmentar que els grups han comptat amb la mitja jornada complementària de PAD al matí i
a la tarda i el suport de l’equip tècnic, en funció de les necessitats de cada moment.
S’ha mantingut durant l’any 2014 els dos torns de menjadors per a tots els àpats.
Pel que fa a la distribució de nit, l’equip tècnic-directiu l’ha anat avaluant i durant l’any s’ha fet
tan sols alguna modificació individual puntual, que no ha afectat a la distribució general de llits
i habitacions.
Prats II:
L’any 2014 Prats II ha continuat funcionant en dues unitats de vida, i a partir del mes de maig
també pel que fa a la distribució i utilització de dos menjadors, ja que anteriorment s’utilitzava
un únic menjador en dos torns.
Les unitats de vida a tots els efectes han estat:
- Unitat Magenta: formada per 6 homes i 2 dones amb un perfil general de nivell de
competències mig-alt
- Unitat Turquesa: formada per 3 homes i 5 dones amb un perfil general de nivell de
competències baix.

LA RELACIÓ AMB ELS FAMILIARS DELS USUARIS
Entenent que l’atenció integral passa també per enfocar la millora d’objectius familiars i
comunitaris, al llarg de l’any 2014 s’ha continuat en la línia de treballar l’abordatge familiar com
a orientació, acompanyament, suport i teràpia. Així mateix, s’ha tingut en tot moment molt
present el treball conjunt família-centre.
Des de les Residències s’ha treballat per oferir a les persones ateses la possibilitat de continuar
gaudint de les relacions afectives que la família els proporciona, potenciant les relacions de cada
resident amb la seva família per evitar, d’aquesta manera, que pel fet d’estar institucionalitzat
pugui derivar, en algun cas, en un distanciament o abandonament familiar.
Els objectius han anat encaminats a mantenir les relacions en el marc familiar i potenciar les
relacions de les famílies vers el marc institucional. Les actuacions dutes a terme al llarg de l’any
2014 per assolir aquests objectius han estat:
- L’establiment, per part del personal tècnic, d’un calendari de reunions amb les famílies,
individuals i personalitzades, per tal d’informar-les de l’evolució del seu familiar,
d’implicar-les en el tractament de l’usuari, conèixer les dificultats d’aquest en l’espai
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-

-

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. S’han realitzat un total de 31 entrevistes de seguiment, que representen
un 57% del total. Així mateix, s’han realitzat 48 entrevistes informatives en relació al
canvi de quota, que han representat un 88% del total.
El manteniment d’un règim obert de visites, sense dies establerts, pe facilitar el contacte
de les famílies amb els residents.
Els informes escrits, les cartes, correus electrònics i els contactes telefònics, com a
contactes formals, partint del criteri de transparència en totes les relacions i
informacions.
L’establiment de calendaris individuals d’anades al domicili familiar.
La Festa/Assemblea anual, celebrada al mes de juny, com a element de promoció de la
relació i intervenció de les famílies amb el personal del centre.
Al mes de juny també es va celebrar el Consell de Participació de Centre, organisme en
el qual hi són representats familiars i treballadors.

FORMACIÓ
-

-

Al mes de març 4 professionals de la Residència assisteixen a la xerrada sobre Modulació
Pedagògica celebrada a la sala d’actes d’APINAS.
Al mes d’abril la Directora i la infermera del torn de matí assisteixen a la 1a. Jornada
Transversal d’Atenció a la Cronicitat. S’estableix la participació del nostre centre en el
grup de treball coordinat per Carles Blai, del Departament de Salut, per planificar com
hauria de ser l’assistència sanitària a les persones discapacitades que estan en
residències.
Al mes d’abril les infermeres van iniciar al CAP Nord d’Igualada un curs de prevenció i
tractament d’úlceres, que es va allargar fins el mes de juny.
Al maig 8 persones de l’equip tècnic i PAD assisteixen a la Matinal de la Coordinadora
de Centres de Profunds.

FORMACIÓ EXTERNA. PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT
Les Residències d’APINAS esdevenen un recurs formatiu en tant que acullen estudiants de
diferents disciplines que requereixen completar els seus estudis amb períodes de pràctiques.
D’altra banda, les persones que sol·liciten feina als nostres centres han de realitzar un període
de pràctiques, com a requisit davant la demanda d’un lloc de treball.
Per aquests motius, i en tant que les pràctiques esdevenen en tots els casos una acció formativa,
l’any 2014 s’ha continuat aplicant un protocol de Pràctiques i voluntariat que ha recollit els
objectius, continguts, metodologia i avaluació.
En els transcurs de l’any 2014 tot el personal contractat de manera temporal per als mesos
d’estiu han realitzat un període de pràctiques. El 4 de juny inicien un total de 80 hores de
pràctiques 2 alumnes d’un curs de sociosanitari de Creu Roja que es realitza a Calaf, i del 7 al 21
de juliol hem acollit les pràctiques de dos alumnes més també d’un curs de sociosanitari.
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A banda, i en la línia de la formació externa, hem rebut la visita el 20 de gener de 23 alumnes i
2 professors de l’Institut Guinovarda de Piera, del Mòdul d’atenció a les persones en situació de
dependència. El dia 20 de març ens van visitar 16 alumnes d’un curs de sociosanitari del SOC
realitzat a Calaf. I el mes de novembre vam rebre també la visita dels alumnes de mòdul de
Tècnics en Atenció a Persones en Situació de Dependència de l’Institut Milà i Fontanals
d’Igualada.

VISITES I ESDEVENIMENTS
-

Un any més el dia 5 de gener vam rebre la visita dels Reis d’Orient, que al seu pas per
Els Prats de Rei cada any aprofiten per visitar les residències i lliurar obsequis als usuaris.
El dia 20 de febrer, 8 persones de l’equip tècnic i PAD van visitar la Residència de Sant
Gregori, al Gironès.
Al mes de març passem l’auditoria interna de qualitat.
Al mes d’octubre, auditoria de la Inspectora de la ISO.

INSPECCIONS
Inspeccions de sanitat
En tant que des de la Residència s’elabora el menjar per a l’Escola Àuria es compta amb el
número de registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya i amb l’activitat de
Cuina Central.
Al llarg de l’any 2014 hem rebut, el 30 de gener i el 12 d’agost, la visita de l’Inspector de Sanitat,
Sr. Jaume Marcet Ferrer, per tal d’efectuar diferents controls registrats en el llibre oficial de
visites, expedint les actes d’inspecció nº 18366 i nº. 18384 respectivament
Inspeccions del Departament de Benestar Social
El dia 29 d’abril vam rebre la visita de la Inspectora del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Elena López Romero, per tal de visitar l’establiment (Prats
I i Prats II) i comprovar si se segueix la normativa existent en aquests moments, deixant
constància en l’acta d’inspecció nº. 0200000480.

ACTUACIONS
Durant l’any 2014 s’han dut a terme diferents actuacions de manteniment i optimització de les
instal·lacions:
-

Armaris nous habitacions Prats 1
Tauletes de nit habitacions Prats 1
Pintem Prats 1 Prats 2
Comprem Robot Blixer ( texturitzador ) Cuina Central.
Utillatge Cuina / Menjador
Carro Menjador sala magenta Prats 2
Canvi Equips Informàtics
Canvi Servidor
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ESPLAI ÀURIA
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INTRODUCCIÓ
Durant aquest any 2014, l’Esplai Àuria ha continuat la línia d’actuació oferint el major nombre
possible d’activitats fora del centre, donant l’opció als participants d’escollir l’activitat que més
els interessi segons les seves necessitats.
La integració i promoció de la persona i la utilització dels espais comunitaris de la nostra ciutat
ha continuat essent una de les nostres apostes més fortes.
L’Esplai Àuria proporciona un espai de lleure alternatiu per aquells infants i joves en edat escolar
de la comarca de l’Anoia, que requereixen unes necessitats bàsiques específiques per al seu
temps de lleure. D’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de participar en les activitats tot i no
ser alumnes de l’Escola Àuria, sempre que siguin socis de l’entitat.

ACTIVITATS
Les activitats diàries que s’han realitzat a l’Esplai han estat dirigides, en primer lloc a aquells
alumnes de l’Escola Àuria en edats compreses entre els 4 i els 20 anys; així com també a infants
i joves de la comarca de l’Anoia amb un certificat de discapacitat que estiguin en edat escolar i
que son socis de l’entitat.
L’organització dels grups s’ha realitzat tenint en compte el nivell d’autonomia, l’edat, així com
les necessitats de l’ infant i/o jove.
La programació i desenvolupament de les activitats ha estat diferent segons els grups. D’aquesta
manera en els grups més autònoms s’han prioritzat activitats dirigides per professionals
especialitzats, mentre que els grups amb participants més afectats o més petits, han estat els
monitors de l’Esplai els qui les han dissenyat i desenvolupat.
Activitats diàries
Les activitats de l’Esplai intenten ser una continuïtat dels projectes iniciats anteriorment, tot i
que, segons la valoració anual es plantegen canvis per millorar la qualitat del servei que oferim
i el nivell de satisfacció dels participants com el de les seves famílies.
Així doncs, les activitats d’Artteràpia i bàsquet pel grup de Quadrats s’han canviat, doncs es va
advertir una davallada de participació en aquestes activitats.
Val a dir que en algunes activitats s’ha considerat ajuntar dos grups per tal d’aprofitar més les
sessions i fer-les més participatives, sempre i quant això no afectés el funcionament de l’activitat
ni la conveniència de participants. Aquest és el cas de música, teatre, patinatge o cuina.
El grup de participants més joves (6 a 9 anys), s’ha mantingut i s’ha continuat oferint un ventall
d’activitats adaptades a aquest grup d’edat i els seus interessos. S’han introduït activitats noves
fora de l’escola com anar al Parc West.
Pel que fa el grup de més afectats, s’ha continuat treballant en grup reduït i això ha permès
poder adaptar les activitats a les seves necessitats, buscant sempre innovar en la nostra oferta.
Per tant, la distribució dels grups fa referència al nivell d’autonomia, a l’edat, als interessos i
necessitats dels usuaris.
Els grups per aquest any han estat:
• RODONES: format per infants i adolescents greument afectats amb necessitats de suport
generalitzat.

68

•
•
•

ROMBES: format per infants entre 6 i 9 anys d’edats, amb necessitats de suport extens.
TRIANGLES: format per infants a partir de 9 anys i pre-adolescents amb necessitats de
suport limitat.
QUADRATS: format per adolescents autònoms amb necessitats de suport intermitent.

Les activitats d’aquest any han estat les següents:
Gener - Juny 2014
GRUPS

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Quadrats

PATINATGE

MÚSICA

INFORMÀTICA TEATRE

BÀSQUET

Triangles

PATINATGE

MÚSICA

ARTTERÀPIA

TEATRE

CUINA

Rombes

MANUALITAT

LUDOTECA

MOTRICITAT

MÚSICA

RELAXACIÓ

Rodones

MOTRICITAT

MÚSICA

SENSACIONS

CUINETA

RELAXACIÓ

Octubre - Desembre 2014
GRUPS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIJOUS

DIVENDRES

DIVENDRES

Quadrats

PATINATGE

MÚSICA

INFORMÀTICA TEATRE

CUINA

Triangles

PATINATGE

MÚSICA

LUDOTECA

TEATRE

CUINA

Rombes

RACONS

LUDOTECA

MÚSICA

ARC WEST

RELAXACIÓ

Rodones

SENSACIONS

MÚSICA

CUINETA

RACONS

RELAXACIÓ

La mitjana de participants per cada grup ha estat de:
- Grup QUADRATS: 6
- Grup TRIANGLES: 5
- Grup ROMBES: 4
- Grup RODONES: 3
Activitats complementàries:
Activitats de dissabte:
L’horari s’ha mantingut com els altres anys, de 16 a 19 h, podent ésser modificable depenent de
l’activitat proposada.
L’activitat de “La Colla”, del grup de persones més autònomes, ha sofert una petita reducció de
participants en el segon període de l’any. L’evolució d’aquest grup fins aquest moment va ser
un èxit, i per això molts dels participants ja han fet el pas de començar a quedar per ells mateixos
i gaudir del seu oci independentment de l’esplai. Els participants que han continuat o han iniciat
el grup de “La Colla” entre setembre i desembre son aquells que tot just arriben ara a
l’adolescència.
Pel que fa a la resta de participants de cap de setmana, s’ha continuat prescindint de la
diferenciació de grups i treballant en un espai comú. Per aquest grup, s’ha prioritzat l’espai de
joc a més a més d’oferir diferents recons per tal que els participants puguin escollir lliurement
allò que prefereixen fer. Puntualment es realitzen activitats manuals adaptades als seus
interessos i capacitats, i alguna que altra sortida per la comarca.
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Els dies 1 i 2 de Març es va organitzar un cap de setmana de colònies. Vàrem anar a la casa de
colònies Can Vendrell de St. Feliu de Buixalleu. Aquestes colònies es realitzaren mitjançant les
ajudes de la Fundació Sert i DINCAT que subvencionen l’estància. Per tant les famílies només
han de cobrir les despeses de transport i monitoratge.
A la sortida hi van participar un total de 18 nens i joves.
L’últim trimestre de l’any 2014 també es va organitzar una sortida de dissabte de tot un dia al
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, on van participar un total de 18 usuaris
de l’esplai.
Casal d’estiu:
Aquest és l’espai que cobreix els dies no lectius. Per tant, es va realitzar del 25 de juny al 31 de
juliol.
L’ha continuat amb l’horari fins les 15h, oferint servei de menjador a tots els participants tot i
que es donava l’opció de fer horari de 9 a 13h prescindint d’aquest servei i marxant a casa a
dinar.
Els dimecres han continuant sent els dies d’excursió, fent horari fins les 17h.
Els grups dins del Casal es distribueixen basant-nos en els mateixos objectius que en les
activitats diàries del curs: segons necessitats i interessos dels participants.
Aquest any l’eix temàtic del Casal d’Estiu Àuria ha estat “La Natura”, introduint als participants
en els diferents àmbits d’aquesta temàtica.
Les excursions es realitzen amb la finalitat de que els participants gaudeixin d’un dia a l’aire lliure
divertit i comparteixin l’experiència amb la resta de grups. Així doncs, les excursions que hem
realitzat han estat a la piscina de Sta. Margarida de Montbui.
Aquest any per primera vegada no es van programar colònies d’estiu doncs ja s’havia realitzat
una sortida d’aquest tipus durant l’any, i l’any anterior ens havíem trobat amb una participació
molt baixa.
La mitjana de participants durant el Casal d’Estiu ha estat de 21.
Equip de treball:
L’equip ha estat format per un total de 8 monitors/es, la majoria amb titulació de monitor de
lleure infantil, que han programat i desenvolupat les mateixes activitats en què participaven o
bé reforçaven aquelles activitats dutes a terme per formadors i formadores especialitzats. Tot
això amb el suport de la coordinadora en tot moment i de persones voluntàries i/o en pràctiques
que recolzaven aquelles activitats en què es necessitava més suport.
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TREBALL SOCIAL
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Al llarg del 2014, les activitats desenvolupades pel departament de treball social han estat:

TREBALL D'ATENCIÓ DIRECTE A LES FAMÍLIES.
Atenció i seguiment
Tramitació sol·licituds
Atenció situacions desfavorides
Informació i assessorament

24
15

27
53

Acolliment 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 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.

TREBALL INSTITUCIONAL
-

Coordinació de cursos de formació pels treballadors i treballadores d’APINAS
Formació Bonificada

“Emergències mèdiques i suport vital bàsic”
- Les dates de realització: Del 15 de gener fins el 4 de febr.
- Total hores: 10.
- Organitzat per: DINCAT.
- Adreçat a professionals dels serveis d’APINAS
- Impartit per: Carmen Gili
- Realitzat a APINAS
“Abordatge dels trastorns mentals en el lleure”.
- Les dates de realització: Del 01 de febrer fins el 22 de febrer
- Total hores: 20
- Organitzat per: Fundació Pere Tarrés
- Adreçat monitors/es de menjador i esplai i altes professionals interessats
- Impartit per: Juan Antonio Muñoz Granados
- Realitzat a l’Escola Àuria
“Mobilització d’usuaris i ergonomia”
- Les dates de realització: Del 10 de maig fins el 7 de juny
- Total hores: 15
- Organitzat per: DINCAT
- Adreçat a les professionals de les residències: Prats 1 i Prats 2
- Impartit per: Lluís Merino
- Realitzat a la residència Prats 1
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“ACCÉS”
- Les dates de realització: Del 9 de maig al 27 de juny
- Total hores: 20
- Organitzat per: CEINA
- Adreçat a professionals dels serveis d’APINAS
- Impartit per: Divina Riba
- Realitzat a CEINA
“Intel·ligència emocional per educadors”
- Les dates de realització: Del 6 d’Octubre al 15 de Desembre
- Total hores: 20
- Organitzat per: DINCAT
- Adreçat a professionals de l’Escola Àuria
- Impartit per: Esther Garcia
- Realitzat a ESCOLA ÀURIA
Cursos propis de l’entitat
“Curs bàsic de Manipulador d’aliments”
- Les dates de realització: 14 de Març
- Total hores: 3 h.
- Organitzat per: APINAS
- Adreçat: A personal de la residència de Prats i Menjador
- Impartit per: Felip Carreras
- Realitzat a la seu d’APINAS
“Curs elemental de Manipulador d’aliments”
- Les dates de realització: 14 de Març
- Total hores: 1 h.
- Organitzat per: APINAS
- Adreçat: Als alumnes de TVA de l’Escola
- Impartit per: Felip Carreras
- Realitzat a la seu d’APINAS
Taller “Modulació Pedagògica”
- La data de realització: 31 de març
- Total hores: 3 hores
- Organitzat per: Escola Àuria - APINAS
- Adreçat: A tot el personal de l’entitat
- Impartit per: Anna Esclusa
- Realitzat a la seu d’APINAS
“Pla d’autoprotecció”
- Les dates de realització: 04 de Setembre
- Total hores: 3 h.
- Organitzat per: APINAS
- Adreçat: A tot el personal de les residències de l’Escola
- Impartit per: Fina Espín (Prevengup)
- Realitzat a l’ESCOLA ÀURIA
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“Prevenció de riscos laborals”
- Les dates de realització: 27 de novembre
- Total hores: 1 h.
- Organitzat per: APINAS
- Adreçat: Personal de la residència
- Impartit per: Fina Espin
- Realitzat a la residència Prats I
“Prevenció de riscos laborals”
- Les dates de realització: 12 de desembre
- Total hores: 1 h.
- Organitzat per: APINAS
- Adreçat: Personal del CDIAP i monitors de Menjador
- Impartit per: Fina Espin
- Realitzat a la APINAS
Xerrades realitzades
El 15 d’abril es va realitzar una formació sobre “Dependència i retard mental”, adreçada a les
estudiants del curs d’atenció sociosanitària, organitzat per Càritas Arxiprestal de l’Anoia.
Programa Acredita’t
Aquest any s’ha portat a terme el programa “Acredita’t” a través del qual les persones que
treballen d’atenció directa a la residència poden validar la seva experiència professional. Aquest
any s’han acreditat 6 professionals, 5 d’atenció directa de la residència de Prats i una educadora
de la Llar.
Participació en diferents grups de treball de la xarxa
- Pla de inclusió i cohesió social d’Igualada. Un cop l’any
- Consell municipal de serveis socials. Un cop l’any
Servei de curta estada Llars Mundet
És un programa d'atenció temporal per a persones amb dependència. Té com a finalitat millorar
la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a
determinades situacions familiars imprevistes.
El servei es presta en la modalitat de servei residencial, diferenciat segons el col·lectiu al que
s'adreça, mitjançant centres del recinte Mundet de la Diputació de Barcelona.
Aquest any s’ha gestionat el servei a 8 usuaris que han pogut realitzar estades al llarg de tot
l’any.
Programa de vacunació escolar:
Un curs més, el centre d’atenció primària que ha portat a terme les vacunacions ha estat el CAPNord.
- 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.
- Aquest curs les vacunes que s’han realitzat han estat:
-

Hepatitis A-B: 6 escolars
Papil·loma: una nena
Tètanus: 8 escolars
Grip: 22 escolars.
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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 CDIAP,
escola i Residències. Participació en els claustres generals 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.
CAD- Infantil
Dependència
Hospital St. Joan de Déu

COORDINACIÓ DE SERVEIS
Des de el departament de Treball Social s'ha continuat assumint la coordinació de tres serveis:
-

Servei d’acolliment temporal en famílies
Llar- APINAS.
Esplai

ALTRES
Fundació Tutelar Anoia
La treballadora social juntament a una mare de família de l’escola forma part del Patronat de la
Fundació que vetlla tant perquè les persones tutelades gaudeixin d’una bona qualitat de vida
com pels seus interessos.
La Fundació Tutelar ha finalitzat l’any 2014 amb 59 persones tutelades.
Subvencions Diputació de Barcelona
Un any més i a través de les convocatòries promogudes per la Diputació Barcelona, s’han pogut
subvencionar el “Programa de promoció social per a persones amb discapacitat intel·lectual” i
el “Programa de respir familiar.
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LLAR-RESIDÈNCIA
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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.
ELS USUARIS.
Aquest any el nombre de d’usuaris ha estat de 5: 3 nois i 2 noies.
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 el mateixos que els darrers anys, aquests serveixen per
mantenir les rutines i també perquè els i les usuàries vagin mantenint i/o adquirint els
hàbits:
HORARI DE VESPRE:
Continuant amb la línia d’altres anys, s’ha mantingut el mateix horari:
- 18.00h -19.00h 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 Llevar-se i vestir-se Fer llits. Rentar cara i pentinar-se.
- 8'15 h - 8'45 h Esmorzar.
- 8'45 h Posar jaquetes i marxar cap a la parada d'autobús.
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.
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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.
La treballadora social ha continuat coordinant el servei
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.
ES CONSOLIDA EL FUNCIONAMENT DELS MESOS JULIOL I SETEMBRE
La Llar ha estat funcionant durant tot el mes de juliol i va començar l’activitat de nou l’1
de setembre.
Durant el mes de Juliol es usuaris han participat a les activitats del Casal d’Estiu de
l’Esplai. El funcionament ha estat molt semblant al del calendari escolar.
Al setembre la dinàmica de funcionament canvia: l’atenció és de 24 hores i això fa que
s’ajusti l’horari de les educadores per donar aquesta atenció.
Els usuaris que ha fet ús d’aquesta modalitat van ser: 2 nois i 1 noia. Dos dels greument
afectats.

78

