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ESCOLA ÀURIA
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INTRODUCCIÓ
L’Escola Àuria és un centre específic d’Educació Especial 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 14-15 han estat 114. Hi ha hagut un increment
de 21 alumnes a l’escola i 1 alumne a TVA. A l’escola han començat aquest curs escolar 95
alumnes i a la secció de TVA 19.
Dos alumnes han començat el curs realitzant escolarització compartida amb un centre ordinari
fent un percentatge de temps superior al 50% d’escolarització a l’Escola Àuria.
- 1 alumne de 10 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.
L’escola té en funcionament i concertades dues modalitats educatives:
CONCERT

AULES

TM

EDUCAD.

FISIOTER.

LOGOPED.

TGS

EE.

12

13

6

2

1

1.5

TVA

2

2

1

0

0

0

De les 12 aules en funcionament 10 han estat concertades el setembre del 2014 i 2 aules més han
estat autoritzades per tal de donar cabuda als 21 alumnes preinscrits a l’escola, en el seu moment.
El concert de 2 aules ha permès l’augment de 2 mestres i 1 educador en la plantilla de
professionals de l’escola
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ALUMNES ESCOLARITZATS (CURS 14-15)
Alumnes matriculats (114) gènere

Dones; 30; 26%

Homes; 84; 74%

Alumnes per edats (edats de setembre 2014)
20 anys

3

19 anys

4

18 anys

4

17 anys

10

16 anys

9

15 anys

10

14 anys

12

13 anys

10

12 anys

6

11 anys

8

10 anys

6

9 anys

7

8 anys

3

7 anys

4

6 anys

2

5 anys

2

4 anys

8

3 anys

4

2 anys

2
0

2

4

6

8

5

10

12

14

Procedència territorial alumnes
Igualada

48

Piera

19

Capellades

9

La Torre de Claramunt

7

Sta. Mgda. Montbui

7

Vilanova C.

7

Odena

3

Jorba

3

La Pobla Claramunt

2

Bruc

2

St. Martí de Sesgaioles

1

St. Martí de Tous

1

Masquefa

1

Els H. de Pierola

1

Calaf

1

Vallbona d'Anoia

1

Cabrera d'Anoia

1
0

Trastorns
Desenvolupament;
40; 35%

10

20

30

40

50

60

Distribució alumnes per diagnòstic

Retard Mental; 59;
52%

Pluridiscapacitats;
15; 13%
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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

7 Monitors
transport

2 Fisioterapeutes

0,5 Treball social

1 Logopeda

15 Mestres

7 Educadors
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OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE
Els objectius que l’equip de professionals ens vàrem proposar per curs 2014-15 han estat els
següents:
- Revisar les instruccions de determinades actuacions específiques i posar-les en l’entorn
immediat en que és poden necessitar: control conductes disruptives
- Revisar els procediments/ protocols d’actuació que s’utilitzen a l’escola Entrades i
sortides, flexibilització horària
- Elaboració dels projectes del departament de logopèdia i dept psicopedagògic.
- Continuar amb l’elaboració d’un eix transversal d’educació sexual adequant els
continguts al Currículum de l’Escola.
- Revisió i adequació de la plantilla de les Programacions Generals d’Aula
- 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.
- 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.
- Afavorir el debat entre els professionals de l’Escola.
- Promoure xerrades per a les famílies.
- Realitzar seguiments individuals d’alumnes i famílies, revisant, valorant i acordant les
actuacions que se’n deriven.
- Elaboració de documents acreditatius i de valoració per el programa de TVA.
- Elaboració d’un Pi mare de totes les Seccions de l’escola
- Elaboració del PI pels alumnes del centre
- Revisió i actualització del PEC
- Oferir un espai formatiu a tots aquells alumnes que cursin estudis relacionats amb l’àmbit
de l’educació especial.
- Incorporació estratègies metodològiques contemplades en la acreditació de qualitat ISO
9001
- Adherir-se al Projecte del departament d’Escola Verda. Adequar continguts curriculars i
de dinàmica de centre a aquest projecte.
- Col·laboració en treballs de recerca de professionals externs al centre.
- Contactar amb empreses ordinàries per la realització de pràctiques de treball pels
alumnes de TVA

HORARI
Horari lectiu:

Matí:
Tarda:

de 9:15 a 12:15
de 15:00 a 17:00
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Complementari:

Dilluns
Dimarts
Dimecres i dijous

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
- Informació d’aspectes relacionats amb l’acreditació ISO
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
- Construcció de cassos, d’aquells alumnes que el claustre determini.
Reunions comissions de treball
Comissió Estimulació Basal: S’han trobat el 3er. dimarts de cada mes de les 17h-18h
Els mestres i educadors de les aules: carbasses, vermells hem realitzat les següents activitats:
- Visionat de vídeos, fotografies i power point per conèixer exemples, materials i recursos
per treballar els diferents dominis de la percepció amb els alumnes (sobretot el somàtic,
vibratori i vestibular).
- Lectura i comentari “L’estimulació basal en disminuïts greument afectats” Ursula
Bücker.
- Experimentar el domini tàctil-hàptic.
- Revisió dels principis de Modulació Pedagògica per incorporar-los a les reunions amb les
famílies.
- Identificar aspectes materials i pràctics facilitadors de la feina diària (tumbones, coixins
especials posicionadors)
- Canalitzar sentiments i emocions enfront la pèrdua d’un alumne.
- Iniciar l’elaboració d’un Protocol d’acompanyament a la mort i al dol.
Comissió de Comunicació: S’han trobat el 2on dimarts de cada mes de 17h a 19h
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Els mestres i educadors de les aules: Carbasses, Vermells, Fúcsies, Blaus, Beix, Liles i la logopeda
ens trobem el segon dimarts de cada mes. Les activitats realitzades han estat:
- Acabar la renovació dels pictogrames del menjador (Vermells i Carbasses).
- Elaborar signes pels alumnes: pictogrames de l’horari i de tria (Fúcsies).
- Ampliar el plafó pel Xavier P. (Liles).
- Elaborar una llista del vocabulari dels alumnes que inicien la parla. (Blaus)
- Continuar amb els contes socials sobre diferents activitats : “Anar a passeig”,
“Anar a la piscina” (Beix).
- Comentar el document “The periòdic table of AAC”.
- Repàs dels signes de la llengua de signes (vídeos escola).
- Recerca de webs adequades pels alumnes dels Fúcsies a través del portal d’UTAC.
- Explicar la videoconferència amb Àngel Aguilar sobre programari per una alumna.
Comissió grups flexibles: S’han trobat el 2on dimarts de cada mes de 17h a 19h
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:
- Redactat els objectius d’un nou PI mare de llengua ( catalana, castellana i anglès).
- Vam canviar alguns alumnes e grup, de llengua i matemàtiques.
- De llengua no vam canviar a cap alumne de grup.
- De matemàtiques vam canviar a l’Elisabeth, a la Lorena, Al Jordi Tamayo.
- Seguiment i valoració del grup de llengua i matemàtiques durant el curs.
- Vam fer una proposta de temes a treballar a coneixement del medi.
- Preparar excursions conjuntes
- Valoració de colònies
- Decidir posar objectius al PI de música
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...
Comissió TEA: S’han trobat el 3er. dimarts de cada mes, de les 18h-19h.
En aquesta comissió i participen els professionals de l’aula de Blancs, Vermells, Liles i Blaus. Les
activitats realitzades han estat:
- Lectures relatives a la comunicació i l’alimentació de diferents línies de treball.
- Debats previs a la redacció del projecte, a partir de les lectures anteriors.
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Relacionar les lectures amb casos pràctics.
Parlar de les dificultats, angoixes, sentiments i expectatives dels professionals generats
pel treball amb els alumnes amb TEA

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.
S’edita una revista elaborada per l’escola , al final de curs
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
. SANT NICOLAU
. NADAL
. SETMANA DE LA PRIMAVERA
. DIJOUS LLARDER
. CARNESTOLTES
. LA MONA
. SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA
. SETMANA LÚDICA
. FESTA FI DE CURS
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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 Turqueses i Roses
• Verds i Liles
• Carbasses i Vermells
• Blaus i Fúcsia
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:
- Continuació 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.
- 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.
- Realització del Protocol de Flexibilització horària, en casos específics.
- Inici del Protocol de Caigudes.
- 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
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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.
Planificació del Grup de Recolzament a les Famílies amb fills d’edats primerenques.
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, CSMA-Escola

Reunió equip directiu- equip tècnic:
Un dimecres al mes al mes de 12’15 a 13’15. Els temes tractats han estat:
- Planificació dels temes a parlar en els Claustres Generals: Construcció de cassos,
experiències formatives, ISO
- 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
- Revisió del Protocol de fi d’Etapa Educativa.
- Revisió del format de la Programació General d’Aula.
- 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.
- Derivacions d’alumnes.
- Traspàs d’informació.
- 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
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...
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Revisió del concert.
Coordinació i suport en l’elaboració de documentació
Elaboració de documentació adaptada a l’ISO.
Revisió de la documentació elaborada per l’equip directiu i l’equip directiu -tècnic

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.
Aquest curs es va establir un horari específic de reunió per coordinar les diferents situacions que
es poden donar o aspectes en que és important segui una mateixa línia d’actuació.
Amb el coordinador de menjador i transport la reunió és els dimecres de 15’30h a 16’30h. Amb
la coordinadora de l’esplai és els divendres de 16h a 16’30h.
Amb el coordinador de menjador, a més, es valoren les incidències que hi poden haver amb els
menús en alguns alumnes .
Reunió Consell Escolar:
- 4de desembre del 2013
- 17 de juny del 2015
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 i protocols que s’estan revisant (Projecte Ed.Sexual, Projecte
TEA, Projecte alumnes amb necessitat Suport Generalitzat. Protocol Horari flexible)
- Participació en el programa Consum de Fruita de la Generalitat.
- Suggeriments per part de les famílies
- Activitats extraescolars.
- Informació del projecte d’escola sostenible
- Informe aspectes relacionats amb l’ISO
- Informació de les previsions del nou alumnat previst per l’escola pel curs 2015-16.
- Informació de les baixes previstes pel proper curs 2015-16

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 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.
- Es preparen el berenar del dijous llarder, truita i botifarra amb pà amb tomàquet
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Estimulació visual.
Mostra de teatre.
Taller de so
Hipoteràpia
Activitats musicals: Percussió amb diferents instruments, cançons i ritmes
Activitats musicals: cantar i ballar dins la setmana de la convivència
Activitats de la vida diària a vermells: parar taula, anar a comprar...
Jocs relacionats amb la natura: buscar flors, animals, olorar plantes...
Activitats amb ordinador.
Jocs de taula.
Tast de diferents menjars
La “ Mona “.
Poemes i activitats sensorials en la Setmana de la Primavera: glaçons de colors.
Participació en el Pla de Consum de Fruites i Verdures de la Generalitat
Activitat de piscina a “Les Comes” amb monitors especialitzats.

Ed. Infantil: Fúcsies i Blaus
- Acceptar diferents aliments amb l’esmorzar.
- Experimentació amb diferents materials.
- Cantada de Nadales.
- Cagar “ el tió “
- El conte, amb alumnes de P3 de l’escola Garcia Fosas a l’aula de Blaus.
- Visita a la ludoteca, a l’aula de Blaus
- Sortida a conèixer l’Hípica La Tossa, els alumnes de l’aula de Blaus
- Realització de murals relacionats amb la natura.
- Fem crema catalana.
- Mostra de teatre.
- Activitat assistida amb gos a l’aula de Fúcsies
- Activitats musicals relacionades amb cantar i ballar en la Setmana de la convivència
- Participació en el Pla de Consum de Fruites i Verdures de la Generalitat
Secció escolar:
Beix:
- Activitats relacionades amb l’autonomia personal
- Preparar-se diferents menjars: l’esmorzar, truita i pa amb tomàquet el dijous llarder.
- Tallers de manualitats
- Cançons i coreografies en la setmana de la convivència
- Hipoteràpia
- Educació Física
- Piscina a “Les Comes” amb monitors especialitzats.
- Participació en el Pla de Consum de Fruites i Verdures de la Generalitat
Liles i Verds
- Activitats de reciclatge
- Teatre
- SonaEscola
- Cantata
- Conte relacionat amb el Tricentenari, a càrrec de Mònica Torra
- Activitats relacionades amb el tricentenari
- Audició de Viola
- Cagar el tió
- Preparació del berenar del dijous llarder
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- Activitats a la Ludoteca, aula de Liles
- Coreografia i cançons en la setmana de la convivència
- Activitat de psicomotricitat amb l’escola Marta Mata, aula de Liles
- Activitat assistida amb gos, aula de Verds
- Visita al Mercat
- Agrupaments flexibles en llenguatge i matemàtiques
- Tutories a l’aula de verds
- Activitats de logopèdia
- Educació física
- Piscina a “Les Comes” amb monitors especialitzats.
- Hipoteràpia
Blancs, Grocs, Roses i Turqueses
- Activitats relacionades amb el tricentenari
- Visita d’exposicions realitzades a la biblioteca.
- Visita de l’exposició fineart
- Audició de piano
- Taller de gènere
- Treball al voltant de les xarxes socials
- Mostra de Teatre
- Realització de La Mona
- Realització del circuit Cola-Cao
- Visita exposicions de pessebres
- Tallers de manualitats
- Treball al voltant de les relacions afectives
- Agrupament flexibles a les àrees de llenguatge i matemàtiques en els grups de Grocs,
Turqueses, Blancs i Roses.
- Tutories grupals en les aules de Grocs, Turqueses i Roses. Individuals amb els alumnes que
és necessari per part del departament psicopedagògic del centre.
- Educació Física
- L’activitat de piscina a “Les Comes” amb monitors especialitzats.
- Handbol a Grocs, Turqueses i Blancs
- Angles a Grocs, Turqueses, Verds i Roses
- Aprofundiment en el coneixement del Word, power point
- L’hort
- Taller de plàstica
- Taller de música
Gris
- Club de lectura
- Activitats relacionades amb el tricentenari
- Taller de conflictes
- Treball al voltant de les Xarxes Socials. Xerrada dels mossos
- Visita a l’exposició de pessebres
- Taller de fotografia
- Participació en l’exposició fineart
- Visita a diverses exposicions realitzades a Igualada
- Taller de cistelleria
- Participació en el programa de ràdio de RAC 1
- Xerrada de sexualitat a càrrec de llevadores
- Educació física
- Tutories grupals i individuals
TVA:
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Taller de pell.
Club de lectura
Hort
Taller de paper
Taller de netejar cotxes
Taller de Cine-Fòrum
Taller de jardineria
Taller de reciclatge: els mòbils
Realització de càterings
Compra de material per l’escola
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
Anglès
Gimnàstica i Piscina
Realització, d’un Club de Lectura, amb la Biblioteca d’Igualada.
Col·laboració activa en la setmana de la solidaritat a Igualada.
Taller de cuina
Coneixement i aprofundiment en noves tecnologies: Power point, us de l’USB

Temes treballats a coneixement del medi:
Carbasses:
• Festes populars i les “setmanes” : musical, primavera i lúdica.
Roses.
• La comarca de l’Anoia
• Les plantes
• L’hort
• Els mitjans de transport: el tren
• Els materials i les matèries
• El calendari: dies, mesos...
• Participació de dia mundial del medi ambient.
Vermells:
• “Coneixem Igualada”
• “Anem a comprar”.
• Les plantes aromàtiques: sàlvia, maria Lluïsa, menta, farigola i romaní.
Verds i Liles:
• El reciclatge
• Les plantes de l'hort, fruites, verdures i plantes aromàtiques.
• El riu Anoia
• La comarca de l'Anoia
• El tren
Blancs:
• La Comarca de l’Anoia
• Transports i específicament el tren
• Hort.
• La descoberta d’un objecte, per treballar l’autonomia i la manipulació: camisa,
moneder, penjador, espremedor, mitjons, ganivet del pa, sobres i papers, llençol,
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paraigües, mandarines, guants, bosses de plàstic, corda, agulles d’estendre, sac de
dormir, anorac, una caixa de llumins, ampolla, coixí i coixinera, ratllador, setrill, etc.

Grocs:
• La comarca de l’Anoia
• L’Edat mitjana i els castells
• La història
• El tren
• L’hort
Turqueses:
• L’Anoia, la nostra comarca
• Els animals: vertebrats i invertebrats
• Els mitjans de transport
• El tren
• L’hort
Blaus:
• La tardor: castanyes, fulles i cargols.
• Les fruites de la tardor.
• La primavera: les flors.
• La pastanaga.
• Sant Jordi: el drac.
Fúcsies
• SETEMBRE: adaptació
• OCTUBRE: la castanyada, el cargol
• NOVEMBRE: la roba d’hivern
• DESEMBRE: el fred, el tió
• GENER: el fred
• FEBRER: el tomàquet, el carnaval
• MARÇ: el tabalet, la xocolata de la mona
• ABRIL: el drac
• MAIG: els insectes
• JUNY: la calor
Gris:
• LES PLANTES:
Classificació de les plantes
Conèixer les parts de les plantes
Conèixer els tipus d’arrels
Conèixer els tipus de tiges
Conèixer els tipus de flors
Conèixer els tipus d’insectes
Conèixer plantes d’interior
Conèixer plantes aromàtiques
• ELEMENTS DE LA NATURA
Característiques de l’aire
Característiques del sòl
Característiques de l’aigua: el cicle de l’aigua
Característiques de la llum: la fotosíntesi
• EINES
Fer un ús adequat de les eines bàsiques de jardineria
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Conèixer les característiques de cada energia renovable
• EL RECICLATGE
Tenir consciència del fet del reciclatge
Utilitzar el reciclatge a l’aula
Utilitzar el reciclatge a l’escola
Saber quin tipus de contenidor és útil per a reciclar
• L’ESTALVI
Conèixer els mínims per estalviar aigua
Conèixer els mínims per estalviar llum
Conèixer com podem estalviar paper
Beix:
Amb motiu del treball global de tota l’escola sobre el treball de l’escola verda observarem i
experimentarem amb plantes i verdures al llarg dels tres trimestres. També tindrem cura de
l’estalvi de l’aigua i electricitat al llarg de tot el curs.
1r Trimestre
•
Conèixer diferents verdures
•
Saber el nom de les verdures
•
Experimentar amb les verdures: observar, olorar, tocar, tallar i estampar.
•
Reconèixer i relacionar nom-pictograma-foto-real de cada una.
2n Trimestre
•
Conèixer diferents plantes aromàtiques.
•
Saber el nom de les plantes aromàtiques
•
Experimentar amb les plantes aromàtiques: observar, olorar i tocar.
•
Reconèixer i relacionar nom-pictograma-foto-real de cada una.
•
Cuidar, regar i observar el creixement de les plantes.
3r Trimestre
•
Conèixer diferents plantes i materials que trobem al camp.
•
Saber el nom de les plantes i materials que trobem habitualment
•
Experimentar amb les plantes i materials : observar, olorar, tocar, tallar i premsar.
•
Reconèixer i relacionar nom-pictograma-foto-real de cada una.
TVA:
• L’hort
• Les plantes: d’interior, exterior i aromàtiques
• Elements de la natura
• Energies renovables
• El paper
• L’actualitat
• La fotografia
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, la temàtica ha estat el tricentenari.
En el 2on trimestre, la decoració s’ha realitzat entorn la Comarca de l’Anoia
En el 3r trimestre, la temàtica de decoració de l’escola ha estat relacionat amb l’Escola Verda,
flors, vegetals de l’hort...
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FESTES I TRADICIONS QUE S’HAN CELEBRAT A L’ESCOLA
LA CASTANYADA (31.10.14)
La classe dels Verds, Liles i Beix van menjar els panellets que havien fet del dia anterior. Uns
panellets eren de coco, els altres d’ametlles i uns altres de codonyat. També van menjar
castanyes torrades tots junts al menjador. Carbasses i Vermells van menjar pastís de moniato
amb xocolata i nata. Els Fúcsies i Blaus van pastar i menjar panellets.
Els alumnes de Blancs, Turqueses, Roses i Grocs vam anar a menjar-nos quatre castanyes i
boletes de coco al parc de Puig Cornet d’Igualada.
SANTA CECÍLIA (21.11.14)
VISITA A L’EXPOSICIÓ DE SANTA CECÍLIA A LA BIBLIOTECA D'IGUALADA
Aquesta exposició ens mostrava tot de músics Igualadins que d’una manera o d’una altre estan
deixant petjada en el món musical de manera notable.
AUDICIÓ DE VIOLA DE RODA
En motiu del dia de Santa Cecília, va venir a l’escola un músic per tocar algunes cançons amb la
viola de roda a la classe de Verds, Liles i Beix.
FEM CAGAR EL TIÓ I ESMORZAR (23.12.14)
La classe dels Liles, Verds i Beix van fer cagar el tió. Com que estava tant ben alimentat, a part
de cagar llaminadures, també ens va donar xocolata desfeta i melindros per esmorzar a l’escola.
Els blaus i fúcsies van fer cagar el tió i els va donar contes i llaminadures.
Els alumnes de Blancs, Turqueses, Roses i Grocs no vam fer cagar el tió però ens vam organitzar
i vam realitzar quatre manualitats de Nadal (una campana, un arbre...) Un matí d’artistes amb
un esmorzar de conjunt i especial a la classe de grocs, per acomiadar com cal l’últim dia d’escola
del 2014.
DIJOUS LLARDER (12.02.15)
L’aula de Verds, Beix, Liles, Blaus, Vermells, Carbasses i Fúcsies van celebrar el dijous llarder a
l’escola. Els alumnes van fer truites, van sucar pa amb tomàquet i van tallar botifarra per poderho menjar després i així fer un berenar molt bo.
Els alumnes de Blancs, Turqueses, Roses i Grocs teníem pensat anar a berenar un bon entrepà
de truita o botifarra d’ou en un parc d’Igualada. Finalment, vam haver de fer canvi de plans i
vam gaudir de la diada igualment però a l’escola. Vam organitzar actuacions de tota mena, un
“Tu sí que vals” de l’escola Àuria.
LA MONA (27.03.15)
Els alumnes de Verds, Liles i Beix van fer la mona amb melmelada i xocolata i de mantega i
melmelada per tal que a la tarda ens la poguéssim menjar per berenar. Que bones que eren!! La
resta d’alumnes vam fer la mona el dia abans cadascú a la seva aula. Abans d’omplir la panxa,
però, vam fer tres grups i vam fer racons de joc. Finalment va arribar el moment tan esperat i
tots vam atipar-nos d’allò més. La resta de grups de l’escola també van fer les mones de pasqua.
SANT JORDI (23.04.15)
Tots els grups de l’escola i TVA vam anar a fer una volta per veure l’ambient de Sant Jordi i
comprar un llibre per la classe, tot estava ple de parades i roses, quin goig que feia!
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Els alumnes més grans de la secció escolar, l’endemà al matí, també vam reunir-nos per
ensenyar a la resta la cançó, conte, dita o endevinalla de Sant Jordi que amb el grup classe
havíem preparat prèviament.
SANT NICOLAU (5.12.14)
Tota l’escola i TVA va celebrar el dia de Sant Nicolau. Quan va arribar a l’escola, els nens de grocs,
turqueses, blancs i roses li van representar un ball, li van recitar refranys, endevinalles... A Sant
Nicolau li va agradar tant que ens va donar a tots croissants de xocolata per berenar.
FESTA DE NADAL AMB PARES (16.12.14)
Aquest any l’escola va representar els Pastorets a la sala de l’Escorxador. Cada classe
representava una escena de l’obra. Hi havia alumnes que representaven els pastorets, uns
d’altres feien de dimonis, d’altres feien de Lluquet i Rovelló...
CARNESTOLTES(13.02.15)
Els alumnes de TVA i l’escola vam celebrar conjuntament el carnestoltes. La temàtica d’aquest
any per disfressar-nos era l’hort. Algunes classes van elaborar disfresses de verdures com ara
tomàquets, mongetes, albergínies i d’altres feien de pagesos o d’eines del camp. D’altres classes
van escollir uns altres temes com personatges d’actualitat.
SETMANA MUSICAL (del 17 al 21 de novembre’14)
Les aules de Fúcsies, Blaus, Vermells i Carbasses cada dia vàrem escoltar música de diferents
estils per celebrar la setmana musical, que aquest any va estar dedicada a la música catalana:
sardanes, rock, teatre musical...
SETMANA DE LA PRIMAVERA (del 23 al 27 de març’15)
Les aules de Fúcsies, Blaus, Vermells i Carbasses vam dedicar cada dia de la setmana a diferents
aspectes de l’arribada del bon temps: els ocells, les flors, aliments...
SETMANA DE LA CONVIVÈNCIA (del 4 al 8 de maig’15)
Tota l’escola es van agrupar entre dues aules i es van preparar una cançó per ballar i cantar-la
davant la resta de grups. El tema central era l’amistat i totes les cançons es referien a aquest
tema. L’últim dia es va fer la cantada i una xocolatada amb melindros al pati de l’escola. Tots
junts vam cantar la cançó “El món seria més feliç”.
SETMANA LÚDICA (del 8 al 12 de juny’15)
Aquest curs estarà dedicada a l’arribada de l’estiu. Hi haurà jocs d’aigua, batuts i sucs
refrescants, excursió...
FESTA DE PARES (19 de juny’15)
A quarts de quatre de la tarda pares, avis, tiets, germans i amics estaran convidats a passar una
tarda “DE CINE”.

SORTIDES, VISITES, ACTIVITATS I EXCURSIONS:
AULES VERDS, ROSES, LILES, GROCS, BLANCS, TURQUESES I BEIX
L'ALTA ANOIA
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El passat 31 d'octubre els alumnes de verds, liles, grocs, blancs, roses i turqueses vam anar
d'excursió a l'Alta Anoia. Al llarg de tot el primer trimestre vam estar treballant la comarca de
l'Anoia, els castells i el tricentenari. Primer vam fer parada al poble de Jorba i vam esmorzar al
castell, tot seguit l'Autobús ens va deixar al poble dels Prats del Rei i caminant vam anar fins a la
Torre de la Manresana. Tot seguit, alguns alumnes van anar a dinar als jardins de la Residència
d'APINAS mentre que els més grans ens vam acostar fins a Calaf amb l’autobús per poder veure
de ben a prop el seu magnífic castell.
Un dia assolellat i ple de màgia entre castells i història, la nostra pròpia historia.
MUSEU “RAIL HOME BCN” D'IGUALADA
El dia 18 de febrer els alumnes de grocs, blancs, turqueses i roses vam anar a veure el museu
Rail Home Barcelona d'Igualada. Vam estar estudiant els mitjans de transport i el Tren amb més
detall. Una sortida que a tots ens va deixar ben bocabadats, unes maquetes molt extenses i
acurades fins a l’últim detall. Vam anar a dinar, tot caminant, fins a un parc del barri Montserrat
que té un tobogan molt llarg. En aquesta ocasió, també vam gaudir d'un dia assolellat i tranquil.
A MARTORELL
El dia 11 de març els alumnes de grocs, blancs, turqueses i roses vam anar amb tren a Martorell.
El dia 18 hi van anar els liles i els verds. Allà ens van ensenyar les instal·lacions i ens van fer una
explicació molt interessant sobre la història del tren, les seves característiques...Vam anar a
dinar a un parc molt i molt gran i tot seguit vam fer el recorregut amb el tren de tornada. Vam
poder veure trens de passatgers i pujar-hi, trens que transportaven cotxes, d’altres que portaven
mercaderies de tota mena...
Un bon dia per donar per acabat el tema del tren i posar a prova els aprenentatges apresos dins
l'aula al llarg de molts dies.
EXPLICACIÓ D’UN CONTE DEL TRICENTENARI (26.09.14)
L’autora de L’escamot d’en Miquel, Mònica Torra, va venir a l’escola per explicar-nos el conte a
la classe dels verds i dels liles. Aquest explica, en format conte pels nens, els fets del 1714.
VISITA AL MUSEU COMARCAL (15.10.14)
Vam anar a veure l’exposició sobre treballs del tricentenari realitzat per diferents escoles de la
comarca de l’Anoia. L’escola Àuria també exposava el seu treball elaborat a finals del curs
passat.
VISITA A L'EXPOSICIÓ DE PESSEBRES D'IGUALADA (18.12.14)
Construir pessebres és tot un art i això és el que vam voler anar a veure: un conjunt de pessebres
fets a mà per diferents autors Igualadins.
AUDICIÓ DE PIANO A L'ESCOLA DE MUSICA D'IGUALADA (18.03.15)
A l’escola hem treballat la classificació de la família dels instruments. Ens van ensenyar com era
realment un piano per dins, ens van tocar diferents peces musicals i fins i tot algú va tenir la sort
d’intentar tocar quatre notes.
TALLER D'IGUALTAT DE GÈNERE (25.3.15)
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Els alumnes de Roses, Turqueses, Blancs i Grocs vam fer un taller activitat amb l’objectiu bàsic
de reflexionar sobre quin és i quin hauria de ser el paper de la dona avui en dia. A través d’un
conte tots vam poder dir la nostre i finalment fer-ne un petit debat per aclarir idees.
CANTATA ESCOLAR (25.03.15)
La classe dels verds i dels liles van assistir a la cantata escolar que es realitza cada any junt amb
altres escoles de la comarca a les Comes d’Igualada. Aquest any representaven el conte de Pere
Calders, Raspall. La trobada va agrupar més de 700 nens i nenes de la comarca.
LA MOSTRA DE TEATRE D’IGUALADA (17.04.15)
Els alumnes de Roses, Turqueses i Grocs vam anar a veure una obra de teatre que oferia el gran
ventall d’espectacles de la Mostra d’Igualada. Vam gaudir de “Monstres” de la companyia Aflel
a l’espai de Cal Monets. Una història que ens va fer reflexionar a tots sobre el pas dels anys i el
moment en que un infant deixa l’apreciada innocència per fer-se un lloc en el món dels adults.
La classe dels liles i dels verds també van anar a veure un espectacle El carreró de les Bruixes, de
la companyia Poca cosa teatre.
LES COLÒNIES
El passat mes d’abril els alumnes de Turqueses, Roses, Blancs, Grocs, Verds i Liles vam anar tres
dies de colònies a la casa de colònies Molí de la Riera a Sant Pere de Torelló.
Vam estar d’allò més bé perquè vam poder gaudir del meravellós paisatge de la plana tot
realitzant activitats de tota mena. Vam aprendre com funcionava un molí fariner i tot seguit vam
fer caletes, gimcanes enmig del bosc i vam descobrir què s’amaga dins els nostres rius tot
pescant insectes de tota mena. Això sí, i com mana la tradició, tot això ho vam acabar d’arrodonir
amb grans i bons menjars, jocs de nit i fins i tot una discoteca!
Tres dies amb bona companyia que ens van passar volant!
AULES DE CARBASSES, VERMELLS, FÚCSIES I BLAUS
EXCURSIÓ A COPONS (29.10.14)
Els alumnes de Carbasses i Vermells van gaudir d’un dia esplèndid observant els colors de la
tardor pels voltants de copons.
SORTIDA MATINAL A JORBA (1.12.14)
Els alumnes de Blaus van anar fins a Jorba a conèixer el poble, passejar per les rodalies i olorar
les plantes de tardor, pinyes, van gaudir trepitjant fulles...
VISITA A LA LUDOTECA ST. MIQUEL (19.02.15)
L’aula dels Blaus vam anar a jugar a la ludoteca. Allà vam descobrir molts racons amb cotxes,
nines, cuineta, trens... Va ser molt divertit! I com que la ludoteca està d’aniversari, els vam
obsequiar amb un pastís boníssim.
FEM CREMA CATALANA (19.03.15)
Les aules de Carbasses, Blaus, Vermells i Fúcsies vam fer crema catalana. Quina bona olor que
feia quan les mestres van cremar el sucre!
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MOSTRA DE TEATRE (17.04.15)
Dins els actes de la Mostra les aules de Blaus i Fúcsies vàrem gaudir de l’espectacle “Contes
amagats” de Marcel Gros al Teatre de l’Aurora.
EXCURSIÓ A L’HÍPICA LA TOSSA (22.04.15)
Els alumnes de Blaus vam passar tot el dia a l’espai eqüestre “La Tossa” i vam passejar els ponis:
la Rusti, l’Athos i la Nina. Vam dinar a la caseta i vam anar a caminar pels voltants.
EXCURSIÓ ALS PRATS DE REI (10.06.15)
Els alumnes de Carbasses, Vermells i Blaus anirem al poble dels Prats de Rei a gaudir del temps
primaveral.
ACTIVITAT COMPARTIDA AMB L’ESCOLA GARCÍA FOSSAS
Els Blaus al llarg del segon i tercer trimestres hem escoltat diferents contes popular juntament
amb els alumnes de P-3 d’aquesta altra escola. Ha estat molt interessant compartir vivències
amb els nostres nous amics.
TVA
Visita a l’exposició “1714”, el 13-10-14.
Excursió a Capellades, el 30-10-14, al Molí Paperer de Capellades.
Xerrada dels Mossos sobre noves tecnologies, el 18-12-14.
Visita de diorames de pessebres, el 22 -12-14.
Visita a l’exposició de fotografia a “Gaspar i Camps, el 17-12-14.
Taller de cistelleria amb en Jaume Farrés, el 18-02-15.
Visita a l’exposició de fotografia a l’Agrupació Fotogràfica, el 27-02-15
Participació al Fineart, 11-03-15.
Colònies a Llançà del 20-22 de maig
Activitats organitzades per l’ajuntament i altres entitats:
• Audicions Musicals, alumnes amb necessitats de suport generalitzat.
• Conèixer la flora i la fauna del Parc Fluvial, aules de Verds i Liles.
• Projecte 1700. El Tricentenari a les Escoles de l’Anoia, secció escolar.
• Els nostres músics, secció escolar
• Taller de teatre, aula de Verds
• Xerrada al voltant de l’ús de la imatge en el Facebook i el WhatsApp, realitzada pels
mossos d’esquadra als alumnes de TVA, Turqueses, Roses Grocs.
• Participació en diferents espectacles de la Mostra de Teatre.
• Club de lectura, a la biblioteca municipal, amb alumnes de la secció de TVA.
• Realització de Tallers de Convivència, amb alumnes de TVA.
• Taller d’orientació laboral, alumnes de TVA.
• Gestió de conflictes, per alumnes de TVA.
• Teatre per la prevenció de relacions abusives entre joves, alumnes TVA.
• Coeducació i estereotips de gènere, alumnes TVA.
• Fineart 2015. L’art de la Fotografia, alumnes TVA
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•
•
•

Premis Neptú, al Teatre Ateneu el dia 8 de març: Els alumnes Laura Degràcia Arnau i
Franco Martínez mallada, recullen els Premis Neptú com a millors representants de les
actituds esportistes en el dia a dia, de la nostra escola.
Activitat SonaEscola, organitzada per l’Escola Municipal de Música d’Igualada, a les aules
de Verds i Liles. L’activitat finalitza amb una representació al teatre Ateneu el 28 de maig.
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 “ Raspall “, el dia 25 de març.

Activitats d’aula a nivell compartides amb aules d’altres escoles:
•
•

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..
L’aula de Blaus, des del 23 de gener 1 dia a la setmana realitza l’activitat de “ El conte “
conjuntament amb els alumnes de P3 del parvulari del Garcia Fossas.

FORMACIÓ PERMANENT
Els professionals han participat en diferents activitats de formació:
• Intel·ligència Emocional, a càrrec d’Esther García, els dilluns del 1er.trimestre, en el
mateix centre
• Participació en el Seminari TAC, organitzat pel CRP de l’Anoia, es realitzen cinc sessions
durant tot el curs
• Experiències en Salut Mental: Assistència, recerca i formació al voltant de la psicosis. E
realitza a Barcelona els dies 13 i 14 de novembre. Organitzat per la Fundació Parc Taulí
i OSAMCAT.
• Fotografia Digital, organitzat pel CRP de l’Anoia, els dimarts durant el 1er.trimestre.
• Parlar en públic. Comunicació eficaç, organitzat pel CRP de l’Anoia, els dilluns dels mesos
de gener i febrer .
• Educació per la sostenibilitat, realitzat al CRP de l’Anoia, en sessions periòdiques durant
tot el curs.
• “ La promoció del benestar emocional adolescents i joves I” a càrrec del Departament
de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Els dies 20 i 27 d’octubre.
• “ La promoció del benestar emocional adolescents i joves II” a càrrec del Departament
de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Els dies 17 i 24 de novembre..
• Postgrau en Diagnòstic i Intervenció en alumnes amb TEA. Durant els divendres del 2on
i 3er trimestre.
• Dinàmiques i gestió de Grups, per Eduardo Brignani, organitza DINCAT els mesos de
febrer i març.
• Monogràfic sobre hàbits d’autonomia: Control d’esfínters, Alimentació, dormir i Vestir
en infants amb TEA. Organitza Planeta Imaginario el 31 de Gener.
• Seminari “ Família i Discapacitat “ a càrrec de Griselda Tubau, 1 dilluns mensual
• L’Anàlisi Transaccional, els dilluns 5 i 9 de març, impartit per Pilar Díaz Serrano i
organitzat per DINCAT.
• Abordatge integral del nen amb Paràlisi Cerebral, els dimarts del 21 d’abril al 12 de maig,
impartit pel Dr. Jordi Ponces i organitzat per la Fundació Summae.
• Curs de llengua de signes català- nivell II, organitza Dispiera
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•
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Abordatge del trastorn de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual i
necessitat de suport extens i generalitzat: un repte, 8 de maig. Organitza : Centre
Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat de les Germanes Hospitalàries. CALDES DE
MALAVELLA
Formació en millora de gestió ISO, EFQM, organitzat per APINAS, a càrrec d’Olga Castro,
en 2 sessions al mes de Maig i 2 sessions al mes juny.
“ Yoga per a nens “. Organitza Grup de Mestres de l’Anoia, en el mes de juliol
Dominar l’ortografia: el Mètode Visual. Organitza Associació per al Desenvolupament
Infantil i Familiar PrisMa, en el mes de juliol.
Consciència Fonològica: Activitats i Jocs per a l’Aula. Organitza Associació per al
Desenvolupament Infantil i Familiar PrisMa, en el mes de juliol.
Assistència a curs de 1ers auxilis aplicats a l’àmbit escolar. Organitza Grup de Mestres
de l’Anoia, en el mes de juliol

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

Coordinacions amb l’EAP de la zona
Contacte i coordinació amb l’Inspector, Sr. Joan Escué
Contactes amb tècnics del departament d’Ensenyament per aspectes específics.
Contacte i assessorament de l’ONCE per alumnes amb dèficit visual
Participació en grups de treball de psicòlegs d’EE.
Participació en el Grup de Mestres d’Educació Especial, organitzat per DINCAT.
Participació en el Grup de Mestres de l’Anoia.
Coordinacions amb CDIAP,
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
Participació en les reunions del projecte SonaEscola a l’EMMI
Coordinació amb el parvulari de l’Escola García Fosas, on realitzem una activitat
compartida.
Coordinació amb l’escola Marta Mata, per dur a terme la realització de l’activitat
compartida
Coordinació amb l’Institut Milà i Fontanals en l’atenció i assessorament dels alumnes en
pràctiques
Contactes amb els responsables de Càritas, en la cessió d’espai pel cultiu dels horts, un
la secció Escolar i un altre TVA
Contactes amb el Patronat municipal d’esports en la cessió d’espais per realitzar
activitats dels nostres alumnes
Coordinació amb els responsables de la piscina municipal les Comes per fer més efectiva
l’activitat que realitzen els nostres alumnes.
Coordinació amb els serveis socials Municipals.
Contactes amb la direcció de les escoles d’educació especial Delta-Espiga, Esclat, L’Estel
per conèixer diferents aspectes de funcionament
Coordinació amb el CRAE de Piera.
Coordinació amb professionals de La Llar dels Maristes
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Sessions de treball amb professionals de diferents àmbits en l’elaboració del projecte
d’abordatge als infants i adolescents, dins del marc de la Taula territorial de Salut
Mental.

Ens han visitat:
• Inspector Joan Escué.
• Professionals EAP Anoia
• Professionals CDIAP Anoia
• 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
• Mossos de la policia
• Sebastià Farré, auditor intern ISO 9001
• Mossos d’esquadra d’Igualada.
• Llevadores
• Professionals de l’Escola font del Roure de Masquefa.
• Professionals de l’Escola Ramon Castelltort
Hem visitat:
• L’empresa SpecialSterne a S. Cugat del Vallés.
• La llar d’infants Vailets de Capellades
• AMPANS
• Llar d’infants La Rosella

RELACIÓ FAMÍLIES
•
•
•
•
•
•

•

El 21 d’octubre reunió general de pares
Entrevistes individuals amb les famílies el mes de febrer per explicar i lliurar a les famílies
la programació individual de cada alumne.
Reunió amb les famílies dels alumnes que el proper curs deixen l’escola, el 4 de maig.
Xerrada entorn les relacions afectives-sexuals adreçada a les famílies amb fills
adolescents.
Taller d’afectivitat per famílies amb fills adolescents, organitza associació Viki Bernadet
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 Fúcsies i Blaus. Les trobades entre la psicòleg del centre, Imma Martínez, i aquestes
famílies ha estat de dos per trimestre.

ALTES I BAIXES ESCOLARS
Baixes escolars:
En aquest curs s’han produït 3 baixes escolars: una per canvi de domicili i un alumne per
defunció( 17-3-15 ) . 6 alumnes de TVA passen al SOI. 1 alumne passa a la FAP
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Altes escolars:
Altes escolars: Aquest curs 2014-15, ha començat amb la matriculació de 22 alumnes nous:
• 6 alumnes a Fúcsies: 5 alumnes de 3 anys i 1 alumne de 4 anys.
• 3 alumnes a Blaus: 2 alumnes de 4 anys i 1 de 5 anys.
• 3 alumnes a Liles de 8 anys.
• 2 alumnes a Beix de 9 anys.
• 3 alumnes a Grocs: 1 alumne de 9 anys i 2 alumnes de 12 anys
• 2 alumnes a Roses: 1 alumne de 13 anys i 1 alumne de 14 anys.
• 1 alumne a Turqueses de 14 anys.
• 1 alumna a Blancs de 14 anys
• 1 alumne a TVA de 17 anys
• A més durant el curs s’han incorporat 2 nous alumnes: 1 alumne de 10 anys a l’aula de Grocs
i 1 alumne a Gris de 15 anys

ALUMNES DE PRACTIQUES
2 alumnes que estan realitzant el mòdul d’educació infantil
1 alumne que està realitzant un postgrau d’Unitats Canines de Treball a l’UAB
4 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
Al llarg del curs 2014-15 el Departament Psicopedagògic ha dut a terme diferents tasques dins
dels àmbits següents:
- Valoració i acolliment tots els nous alumnes, i de les seves famílies. Per al procés de
valoració s’han realitzat reunions de traspàs d’informació amb l’EAP i escoles de
procedència, entrevistes amb pares/tutors i exploracions dels alumnes.
- Seguiment de l’adaptació dels alumnes que van iniciar l’escolaritat al nostre centre al
llarg del curs
- Desenvolupament de l’acció tutorial, realitzant les tutories grupals amb els alumnes de
les aules de Grocs, Roses, Turqueses i Grisos. S’ha planificat i portat a terme les tutories
grupals específiques en les que s’ha prioritzat l’educació sexual, la prevenció d’abusos i
riscos de les xarxes socials.
- Seguiment d’alumnes:
o Interconsultes i coordinacions amb el CSMIJ, EAIA, CSMA i terapeutes de
l’àmbit privat que atenen a alumnes de l’Escola
o Abordatge dels problemes de comportament o trastorns de conducta a nivell
individual que han presentat els alumnes, a través de: plans de suport
conductual, tutories individuals, entrevistes amb les famílies i derivacions a
altres serveis
o Preparació de sessions clíniques de 3 alumnes
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Acompanyament a les famílies, a través del Grup de recolzament familiar, el Taller de
Prevenció de Relacions abusives i entrevistes individuals
La dinamització de grups de treball ”Estimulació Basal” i de “TEA”.
Acompanyament a mestres en l’àmbit del dol davant la pèrdua d’un alumne i en altres
demandes.
Docència i atenció directa a alumnes i grups
Formació externa a alumnes d’educació infantil de l’Institut Milà i Fontanals i de
l’Acadèmia Igualada.
Elaboració de documentació diversa: Pla d’Acció Tutorial, Projecte del Departament
Psicopedagògic, elaboració i revisió dels protocols d’acollida i d’atenció i seguiment,
Protocol d’actuació davant crisis d’agitació i quadres d’agressivitat, redacció de la
instrucció de flexibilitat d’horari, revisió del PI.

A nivell pràctic, la concreció d’aquest treball ha requerit una coordinació entre la psicòloga i el
pedagog, per planificar les tasques i traspassar la informació de les accions individuals.
Pel que fa a la PSICÒLOGA els objectius i tasques realitzades han estat:
OBJECTIUS:
• Donar resposta a les necessitats organitzatives del centre fent suport a les aules i
substitucions sempre que la direcció ho ha cregut convenient.
• Elaborar la documentació requerida per la direcció i altres agents.
• Acollida i seguiment de l’adaptació dels alumnes nous.
• Atendre i fer el seguiment de l’alumnat
• Atendre i acompanyar a les famílies.
• Coordinació de les escolaritats compartides.
• Acompanyar i assessorar als tutors i tutores d’aula
• Formació
TASQUES REALITZADES:
Tasques organitzatives: Substitucions de les baixes de mestres.
Suport aula Carbasses
Elaboració de documentació: Elaborar o participar en l’elaboració i revisió del protocol
d’acollida, protocol de seguiment, instrucció d’horari flexible etc.
Acollida dels nous alumnes: Assistir a les reunions de traspàs d’informació dels professionals de
l’EAP i dels centres de procedència. Realització de les entrevistes inicials amb la família.
Redacció d’informes inicials.
Atenció i seguiment d’alumnes
• El seguiment a través de participar en les reunions de secció, equip tècnic, claustres,
observacions d’aula. Interconsultes amb els terapeutes i reunions altres professionals
externs que intervenen en el cas (treball en xarxa).
• Tutories individuals.
• Realització de tutories setmanals en els grups de Grocs i Turqueses i Roses i a partir del
mes de gener també de Verds.
• Acompanyar als alumnes i famílies que finalitzen l’escolaritat en els casos que per les
seves característiques requereixen una atenció específica.
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Reunions de traspàs d’informació amb els Serveis que atendran als alumnes un cop
finalitzada la seva escolaritat.

Coordinacions:
• ONCE: Coordinar la tasca de les referents de la ONCE al nostre centre, Clara Espinach
mestre itinerant i Anna Ripoll especialista en mobilitat.
• EAP.: coordinació compartida i traspàs d’informació dels nous alumnes.
• CSMIJ. Assistir a les coordinacions trimestrals entre l’equip tècnic i el CSMIJ.
• Coordinacions amb les professionals dels serveis que fan l’acollida als alumnes que
marxen de l’escola. FAP; TAC; USEE, etc.
Atenció i acompanyament a les famílies
• Entrevistes individuals.
• Dinamitzar un grup de recolzament familiar dirigit a pares dels alumnes de les aules de
Fúcsies i Blaus, aules en les que la majoria d’alumnes tenen un diagnòstic de TEA i han
iniciat l’escolaritat aquest curs o el curs anterior.
• Gestionar i assistir al taller “Prevenció de relacions abusives” dirigit a les famílies dels
alumnes en edat adolescent i realitzat per la Fundació Vicky Bernadet.
Coordinació escolaritat compartides
• Coordinació per fer el seguiment de l’alumnat que realitza escolaritat compartida,
establiment de calendari .
• Participar a les reunions de coordinació amb les escoles ordinàries, seguiment dels PI i
de les accions acordades en les coordinacions.
Acompanyament als Mestres: Facilitar espais de trobada on es pugui parlar dels cassos que
generen més angoixa. (Grup de treball TEA ).
Formació:
• Assistència al V Congres Català de Salut Mental de la infància i l’adolescència
Experiències en Salut Mental: Assistència, Recerca i Formació. Parc Taulí Hospital
Universitari
• Assistència al Curs “Dinamització i gestió de grups”. Dincat
• Assistència al Curs d’Anàlisi Transaccional. Dincat
• Assistència al Curs “ Educació emocional”.
• Assistència a la Jornada” Abordatge del TC en persones amb DI i necessitats de suport
extens i generalitzat: Un Repte. Germanes hospitalàries.
• Assistència al Curs Qualitat EFQM. Dincat.
• Seminari Família i Discapacitat. Griselda Tubau. Psicòloga Clínica
Altres
• Redacció d’informes a demanda de les famílies pel CAD, TAC, FAP, Benestar Social i
Família etc.
• Dinamitzar el grup de treball sobre el Trastorn de l’Espectre Autista, iniciar el Projecte
de treball amb els alumnes amb TEA.
• Assistir a les reunions de dinamitzadors de grups de Recolzament familiar organitzades
per DINCAT.
Per part del PEDAGOG, amb una dedicació de mitja jornada, els principals objectius i tasques
han estat:
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OBJECTIUS:
• Valorar i acollir els alumnes nous
• Donar resposta, amb atenció directa, a les necessitats d’atenció de grups i alumnes
concrets
• Atendre les demandes de l’equip directiu en relació a les necessitats de l’escola
• Atendre les necessitats d’acompanyament i suport dels alumnes que ho han requerit
• Desenvolupar l’àmbit de tutoria de grups concrets (grisos, grups d’educació sexual)
• Acompanyar i donar suport als tutors d’aula
TASQUES REALITZADES:
• Les tasques compartides pròpies del Departament Psicopedagògic:
- Valoració inicial dels nous alumnes: entrevista amb família/tutors, exploració
psicopedagògica i redacció de l’informe inicial
- Planificació i execució de l’educació sexual, prevenció d’abusos i riscos de les
xarxes socials amb diferents grups d’alumnes
- Elaboració de la documentació descrita anteriorment
- Formació a externa a alumnes del mòdul d’Educació Infantil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suport docent estable al grup de Carbasses
Tutories individuals a un total de 15 alumnes
Reunions amb 8 famílies derivades del treball realitzat a les tutories individuals
Tutoria grupal setmanal al grup de Grisos
Assessorament a mestres a través de la coordinació del grup d’Estimulació Basal
Acompanyament al dol als professionals de l’aula de Carbasses i inici d’elaboració d’un
Protocol d’acompanyament a la mort i al dol
Suport a l’equip docent, a través de la recepció i canalització de demandes
Aplicació de l’ICAP a 3 alumnes candidats a ser usuaris de la Llar Infantil
Coordinacions externes amb el CSMIJ i amb terapeutes de l’àmbit privat que tracten
alumnes de l’Escola.
Coordinació amb la psicòloga, a nivell de Departament, i participació en les reunions
d’equip tècnic i d’equip directiu i tècnic, i l’assistència als claustres.
Participació en accions formatives: “Abordatge dels trastorns de conducta en DI i
necessitats de suport extens i generalitzat”, “Acompanyament al dol”, “Qualitat i
EFQM”.

Treball Social
Atenció i seguiment
Tramitació sol·licituds
Atenció situacions desfavorides
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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.

31

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
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.
Coordinació de cursos de formació pels treballadors i treballadores d’APINAS
“Emergències mèdiques i suport vital bàsic”
- Les dates de realització: Del 15 de gener fins el 4 de febrer
- Total hores: 10
- Organitzat per: DINCAT
- Adreçat a professionals dels serveis d’APINAS
- Impartit per: Carmen Gili
- Realitzat a APINAS
“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

32

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
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
Logopèdia
Enguany he atès a vint-i-un alumnes a nivell individual o en petit grup: dos alumnes de l’aula
dels Verds; sis alumnes dels Liles; quatre alumnes dels Blaus; tres alumnes dels Vermells; dos
alumnes dels Roses; un alumne de la classe dels Grocs; un alumne de la classe dels Blancs i dos
alumnes dels Fúcsies.
Quant al treball de logopèdia dins de les aules he portat tres grups: els Blaus de vuit alumnes;
els Liles de vuit i els Verds de set . He participat també en un grup flexible de llengua amb vuit
alumnes: quatre alumnes de l’aula dels Roses, tres de l’aula dels Grocs i un de l’aula dels
Turqueses. S’ha treballat la lecto-escriptura a nivell de cicle inicial.
Pel que fa a l’assessorament als mestres en les aules on s’utilitza els SAAC he fet suport puntual
a l’aula dels Carbasses i observacions a l’aula dels Beix. També he coordinat la reunió mensual
de Comunicació.
Fisioteràpia
A fisioteràpia s’han atès un total de 44 alumnes :
- 26 en sessions individuals.
- 18 en grups.
Hi ha alumnes atesos individualment i en grup:
- 2 grups d’escoliosi.
- 10 grups de gimnàstica.

33

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.
Joan Rodriguez, Llibert Ortinez, Pau Ramia i Albert Dodero.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
MENJADOR
Aquest any hi ha hagut un augment d’alumnes a l’escola cosa que ha fet que la utilització del
servei de menjador s’hagi elevat fins a 94 alumnes de mitjana, havent arribat a superar els 100
alumnes en varies ocasions.
Hem tingut a 22 monitors i un coordinador.
Organització:
El menjador durant aquest curs ha estat organitzat en tres torns, el primer torn ha estat de
12:15h a 13h, el segon torn de 13h a 14h i el darrer torn de 14h a 15h. El fet que hi hagi tres
torns fa que alguns grups haurien d’estar massa estona al pati, per evitar això, hem organitzat
activitats de classe, com jocs de taula, música, pel·lícules o contes.
En el primer torn han utilitzat el servei de menjador un total de 30 alumnes, repartits en 4 grups,
cadascun ocupant un espai determinat del menjador. Al costat de la seva taula es troben els
penjadors amb els seus estris de neteja bucal.
El segon torn ha estat utilitzat pel major nombre d’alumnes de l’escola, fet que ha provocat
haver de repartir els alumnes en diferents espais. L’espai principal ha estat el menjador de
l’escola, amb un total de quatre grups sumant 32 alumnes. Els altres espais han estat quatre
aules ocupades pels seus grups d’escola. Dues d’elles han estat les dues aules amb els alumnes
més menuts de l’escola amb 8 alumnes cada una d’elles. Una d’elles amb ràtio 1/3 i l’altre 1/4.
Les dues altres són les aules amb els alumnes més greument afectats de l’escola, amb 7 alumnes
cada una d’elles. Aquestes dues aules amb una ràtio 1/3.
En total, en el segon torn hi ha un total de 62 alumnes.
El tercer torn ha estat pels alumnes de TVA (Transició a la Vida Adulta). El grup de TVA són dues
aules de 9 i 10 alumnes cada una d’elles. Els 19 alumnes dinen tots junts al menjador separats
en 3 taules.
El criteri de fer els grups al menjador ha estat segons estan agrupats al grup-classe de l’escola,
llevat d’alguna excepció, d’aquesta manera s’han pogut evitar possibles conflictes i millores en
el funcionament del menjador. Algun canvi ha estat produït per poder oferir una millor qualitat
als alumnes, especialment en els grups que dinen a les seves aules.
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L’Alimentació a l’escola:
L’estructura i la planificació dels menús de l’escola garanteixen una alimentació saludable a
través d’una oferta equilibrada, variada, suficient, agradable, i adaptada a les característiques i
necessitats dels alumnes.
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.
Oferim diàriament dos menú diferenciats a l’escola. El primer és un menú ordinari per a la gran
majoria d’alumnes de l’escola, és el menú estàndard . El segon és un menú hipocalòric, adequat
per a aquells alumnes que requereixen una dieta especial amb pocs greixos. A aquesta dieta es
pot optar sol·licitant-ho al coordinador de menjador.
També cal tenir cura de les al·lèrgies i altres trastorns alimentaris, a curt o llarg termini, per
prescripció mèdica de cada alumne.
Avaluació i seguiment:
Per a la preparació del curs es va fer una reunió amb tots els monitors implicats en el menjador
de l’escola i el coordinador a principis de setembre, per tal de poder organitzar el servei de
menjador i donar a conèixer a cada monitor quines serien les seves tasques en els diferents
grups.
Per part del coordinador ha hagut un seguiment molt proper amb cada un dels grups de
menjador reunint-se amb els seus monitors responsables per parlar com anava el funcionament
del grup i aspectes a millorar, tant a nivell general de menjador com a nivell específic de cada
grup o alumne/a en concret.
El coordinador ha estat diàriament en contacte amb els monitors i tutors de l’escola traspassant
informació per garantir el bon funcionament i establir una única línia d’actuació davant possibles
conflictes. A les hores claus d’entrada i sortida, els monitors han pogut parlar directament amb
els tutors dels grups per intercanviar opinions i traspassar informació.
Durant el curs ha hagut reunions mensuals entre la direcció de l’escola i el coordinador de
menjador per tractar diferents aspectes que anaven succeint al llarg del curs. Aquestes reunions
també han servit per anar dissenyant noves propostes d’organització per anys següents.
TRANSPORT
Tal i com hem dit amb anterioritat, l’escola ha tingut un augment considerable d’alumnes aquest
curs i ha hagut de introduir una tercera ruta respecte l’any passat. Així dons, aquest any hem
tingut a l’escola tres rutes diferents d’autobús per tal de poder arribar a tots els llocs on els
nostres alumnes ho requereixen.
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La ruta 1 és la ruta més llarga que arriba fins a Masquefa, passant per Hostalets de Pierola, Piera,
Vallbona d’Anoia i Capellades. Aquesta ruta ha estat utilitzada diàriament per un total de 26
alumnes de l’escola.
La ruta 2 és la ruta que arriba fins a la Torre de Claramunt, passant per Vilanova del Camí i Òdena,
a part de fer diferents parades per la ciutat d’Igualada. Aquesta ruta ha estat utilitzada per un
total de 29 alumnes de l’escola.
La ruta 3 és la ruta urbana d’Igualada i Santa Margarida de Montbui fent un total de cinc parades.
El mitjà que fa aquesta ruta és un autobús que està dotat d’una plataforma mecànica per tal
donar servei a alumnes amb disminucions físiques. Aquesta ruta ha estat utilitzada per un total
de 23 alumnes de l’escola.
En els tres autobusos hi van dos monitors/es de l’escola, per tal de garantir el bon funcionament
d’aquest servei. El coordinador del transport diàriament ha realitzat les diferents rutes per tal
de comprovar el seu bon funcionament i per detectar possibles millores.

VALORACIÓ I OBSERVACIONS
El curs 2014-15, ha estat un curs que va començar d’una manera especial. La matrícula dels 22
alumnes nous no va ser efectiva fins el 2 setembre. Això va comportar que un desplegament
d’accions, que formen part del procés d’acollida d’escola, com valoració d’aquest alumnes per
part del psicòleg, pedagog i posteriorment el tutor de cada un d’aquests alumnes per assegurar
una bona entrada al centre i una correcte proposta d’aula, es realitzessin de manera conjunta
entre els professionals. Comptant també que es van autoritzar 2 noves aules per permetre
l’acollida d’aquests alumnes.
L’escola ha crescut i això ha comportat una revisió de l’organització interna del centre per tal
d’adequar aquesta nova realitat i continuar garantint un desenvolupament òptim de les tasques
proposades amb la finalitat d’aconseguir un correcte desenvolupament de les capacitats dels
nostres alumnes paral·lelament al seu benestar físic-emocional, dotant-los d’aquelles
estratègies que els permetin en cada moment establir una adequada relació entre ells i el seu
entorn, això vol dir flexibilitat, capacitat de superació i acceptació de la frustració quan quelcom
no resulta com un voldria.
És destacable la flexibilitat en la seva actuació i adequació de les programacions per part dels
professionals de l’escola, en aquests moments de grans canvis amb necessitat de ràpides i
encertades decisions d’ actuació.
Hem continuat treballant 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, presa de decisions en determinades situacions que afecten el tipus d’escolarització de
l’alumne..
El contacte amb l’inspector del centre s’ha centrat principalment, en les comunicacions al voltant
de l’escolarització dels alumnes, mostrant-nos el seu suport en certes situacions conflictives que
s’han donat.
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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.
Durant aquest curs és important destacar l’activitat de El Conte, compartida amb alumnes de P3
de l’Escola Garcia Fossas, s’ha realitzat cada divendres a la tarda durant el 2on i 3er trimestre, i
també l’activitat de psicomotricitat que l’aula de liles realitza amb alumnes de 3er de primària
de l’escola Marta Mata.
Per altra banda és un fet important que 6 alumnes de TVA realitzin pràctiques de treball en
empreses ordinàries d’Igualada.
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, Sona Escola etc..
S’ha continuat realitzant les coordinacions amb diferents serveis externs d’atenció als nostres
alumnes, CSMIJ, CDIAP, ONCE i 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 aquest curs 6 dels nostres alumnes hi han
realitzat pràctiques formatives els dimarts a la tarda.
En aquest curs que tanquem comptem amb 10 alumnes que seran baixa del centre: 1 alumna
que continuarà a la residència de Prats de Rei, 1 alumne que deixa el centre per canvi de domicili,
1 alumne de 3 anys que s’incorporarà a l’USEE de Masquefa, 1 alumne que es derivat a la FAP i
6 derivats al SOI. Cal afegir la baixa per defunció de Carmen Ruiz Diaz-Guerra, al mes d’agost.
Aquest curs 2015-16 en la revisió del Concert el Departament d’Ensenyament ens han autoritzat
1 nova aula i ens han assignat 1 tutor, Joan Llorens i 1 logopeda, Marta Quintana Royo.
A part d’aquestes noves incorporacions, també s’ha donat la jubilació de la Montserrat Palet, la
preu jubilació de Pilar Nogué i Felip i l’excedència de Santiago Rodríguez Roda. Aquests
professionals són substituïts per: Silvia Muñoz Idoate i Laia Bujaldón Gramunt. S’ha incorporat
Elizabeth Mauri Maldonado com a tutora d’aula.
La nova matriculació pel curs 2015-16, és de 13 alumnes.
Els alumnes matriculats a l’escola i TVA al curs 15-16 han estat 114. A la Secció Escolar hi ha 85
alumnes que continuen del curs passat i 13 noves matrícules; aquest curs TVA compta amb 16
alumnes.
Dos alumnes han començat el curs realitzant escolarització compartida amb un centre ordinari
fent un percentatge de temps superior al 50% d’escolarització a l’Escola Àuria.
- 1 alumne de 11 anys que a les tardes comparteix escolarització a l’Escola Pia.
- 1 alumne de 15 anys que comparteix escolarització de dilluns a dijous al matí amb
l’Institut Pere Vives.
Cal remarcar que un alumne de 3 anys que va incorporar-se al nostre centre el curs 2014-15,
aquest nou curs s’ha incorporat a una USEE, dins del marc de suport de l’escolaritat ordinària.
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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
El CDIAP APINAS és un centre de consulta, diagnòstic i tractament de malestars, dificultats o
trastorns en el desenvolupament – físics, emocionals, cognitius i/o sensorials- o en risc de patirlos, adreçat a la població infantil de 0 a 6 anys de la comarca de l’Anoia.
És un Servei públic concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya , gestionat per APINAS i membre de la Unió Catalana de CDIAPS .
El 2015 , seguint la tònica dels darrers anys, continua existint pressió en la demanda, sent
superior, aquesta, a la cobertura del concert.
El concert vigent amb el Departament de Benestar Social i Família estableix uns criteris de
priorització en l’atenció:
Es prioritza l’atenció dels infants que consulten entre els 0 i 3 anys d’edat i els nens que, sota
criteri clínic, presenten una gravetat en les dificultats i/o trastorns. Aquests són atesos fins els 6
anys.
Un altre criteri a tenir en compte pel que fa a l’atenció en el CDIAP és la duplicitat de Serveis en
l’atenció . Fins a finals d’any consideràvem com a duplicitat de Servei l´entrada dels nens en la
modalitat educativa de les USEES. Finalment , però , i degut a que aquesta modalitat
d’escolarització no té abast terapèutic, continuem el tractament d’aquests infants en el CDIAP.
Els esforços de l’Entitat i dels professionals van en la línia d’oferir qualitat en l’atenció, vetllant
que aquesta sigui particular i acurada tot realitzant noves modalitats en el sistema d’ acolliment
dels nens i de la família, valorant l’itinerari a seguir: consulta o diagnòstic i el moment adequat
per iniciar –lo.
RESUM 2015
Aquest any hem ates en procés diagnòstic i atenció 987 nens de la Comarca davant els 1171 de
l’any anterior, en la línia d’ajustar-nos als criteris del contracte amb l’Administració.
Continuem amb la millora dels procediments de treball segons els Indicadors de Qualitat ISO
que són auditats satisfactòriament. També es realitza un apropament als Sistemes de Qualitat
EFQM per familiaritzar-nos amb els seus requisits i poder fer front a les futures demandes del
Departament de Benestar Social i Família de cara al procés d’Acreditació de CDIAPS.
A la consolidació de l’Espai del CDIAP APINAS a Masquefa celebrar que enguany ha entrat en
funcionament l’Espai del CDIAP a Calaf. El Servei es presenta a la població en general i
posteriorment a cadascun dels centres on s’atenen infants: ABS, Llar d’Infants, EAP i Escola i
Serveis Socials del municipi.

ATENCIÓ PREVENTIVA I TERAPÈUTICA EN XARXA
En el CDIAP atenem els nens, a partir d’una primera consulta, en procés diagnòstic, realitzant
un tractament si cal. Des de l’escolta del petit i dels pares que el porten. Des de l’escolta dels
professionals que estan en contacte amb el nen .
L’atenció dels més petits suposa tenir en compte els diferents aspectes que els conformen ,a
partir de les seves interaccions , biològics, psicològics i socials. És per això que l’Equip de
professionals està format per diferents especialitats :
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Neuropediatra:
Pediatre:
Fisioteràpia:
Logopèdia:
Psicologia:

Dra. Julieta Gonzalez. Dra. Amparo Quiroz
Dra. Francisca Garrido
Míriam Sala, Laura Trullols, Gemma Matamala
Núria Farré, Patricia Escobedo, Raquel Garcia, Núria Alvarez
Maria Molina, Teresa Selvas, Glòria Codina, Marta Busqué, Anna
Tarrida, Neus Sebastian, Anna Balcells, Victoria Costa, Eduard
Fernàndez, Ivan Ruiz, Marga Gibert i Margarita Bolea.

La coordinació de l’equip , a partir del mes d’Octubre és assumida per Margarita Bolea, en
substitució de Marga Gibert. Qui continua el seu treball en el CDIAP des de la tasca Clínica i de
Prevenció. També la seva labor com a membre de la junta de l’ACAP (Associació de professionals
de CDIAPS de Catalunya).
Coordinació Altres dispositius infància:
El treball interdisciplinar és la garantia de la particularització en l’atenció. El treball entre
disciplines no s’esgota en l’espai del Centre sinó que es ramifica a través de la coordinació dels
cassos que atenem amb la xarxa de centres de petita infància(Equips pediàtrics ABS, Llars
d’Infants, Escoles, Serveis Socials) de la comarca i d’altres territoris – amb centres que tenim de
referència a nivell Hospitalari i d’especialitzats en dèficits sensorials i de recursos (Escola Auria,
ONCE, CREDA, Protesistes).

DADES ASSISTENCIALS
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PREVENCIÓ I COORDINACIÓ AMB LA XARXA DE RECURSOS SANITARIS, EDUCATIUS I
SOCIALS.
La tasca a nivell de Prevenció es realitza amb la xarxa de dispositius que atenen als infants de
la Comarca dels àmbits Sanitari, Educatiu i Social. Mantenim reunions periòdiques -mensuals,
bimensuals o trimestrals – amb les ABS, Hospital, CSMIJ, Llars d’Infants, Escoles, EAP i Serveis
Socials.
Duem a terme un programa d’intervenció a nivell preventiu en l’àmbit Sanitari, Educatiu i Social.
El material creat pel CDIAP continua sent el suport per tractar els signes de detecció de
l’Autisme, amb el Punt d’Atenció per l’Autisme; la importància dels límits en el
desenvolupament infantil, amb el Punt de Reflexió; la importància dels canvis posturals en el
nadó, amb el díptic sobre Plagiocefàlia posicional; els beneficis de la Fisioteràpia Respiratòria,
amb el díptic sobre Fisioteràpia Respiratòria; el tractament de la disfàgia, a partir del díptic en
que informem sobre ella.
En el marc del treball conjunt amb els dispositius d’atenció als infants sorgeixen temes que
tractem al voltant de les propostes d’uns i d’altres, de les inquietuds del moment. Alguns
d’aquests temes o qüestions són:
-

La importància de la inclusió del pare en el procés educatiu.
La importància dels límits en el desenvolupament mental dels nens.
Orientacions respecte a l’atenció educativa dels nens amb trastorns i/o dificultats dins
el context educatiu de la Llar d’infants.
Les dificultats en els canvis posturals com a signe d’alerta.
Dificultats de pares per a fer-se càrrec de les malalties dels fills.
Com flexibilitzar per adaptar-se a les necessitats de cada nen. Com respondre davant
l’actitud de desafiament d’algun alumne.
Procés de derivació al CDIAP amb pares que pateixen trastorn mental.
Orientacions respecte a l’atenció educativa dels nens amb trastorns i/o dificultats dins
el context educatiu : el trastorn de la relació i la comunicació i el trastorn de la
regulació i la conducta.
Indicadors detecció del Trastorn de la Regulació i la Conducta.
Orientacions respecte a la problemàtica de retard de llenguatge.
Els nens que mosseguen. Es tracta a les Llars d’Infants.
L’alimentació dels petits: l’alletament, mite de la maternitat-instint maternal?.
Les dificultats en l’alimentació.
Orientacions pel treball amb pares entorn a les dificultats i resistències en l’acceptació
de l’afectació que pateix el fill.
Valoració de l’eficàcia i problemes de la Taula Llevant informatitzada.
Aprofundiment en el material de detecció de les dificultats en la Relació/Comunicació i
significació de l’estabilització en les psicosis.
Tractem cassos de nens en situació d’alt risc per afectació mental dels pares.
Observació d’aula i assessorament del desenvolupament psicomotriu.
Orientacions generals d’higiene respiratòria i aprofitament de la desobstrucció de vies
respiratòries altes.

Altres temes tractats amb Centres o Recursos específics que atenen infants són:
-

Valoració i actualització de recursos terapèutics d’ambdós Serveis, amb l’Escola
Terapèutica Auria.
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-

Situació terapèutica de nens que assisteixen a la USEE i són atesos en el CDIAP, la
informació a les famílies que adrecem a l’EAP de cara a l’escolarització a Infantil el
proper curs, amb L’EAP.
Quina és l’atenció i priorització en l’atenció de nens atesos pel CREDA (centre de
recursos educatius pels deficients auditius), amb el CREDA.
La fisioteràpia respiratòria, derivació i preparació de les trobades de coordinació.
Fisioterapeuta especialista fisioteràpia respiratòria del CDIAP amb pneumòloga i amb
pediatra de l’Hospital.

Dins la mateixa dinàmica formem part de la Taula Territorial per a la Infància i l’Adolescència de
la Comarca de l’Anoia. Participem en el grup de treball sobre greus problemes de
comportament, com entendre’ls i fer-hi front, que es manifesten a les aules des de els tres anys
i fins a finals de l’escolarització, sorgit d’aquesta Taula.

DOCÈNCIA
-

-

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,
any
2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015.
Participació en l’organització en la docència proposada i impartida des de l’ACAP.
Barcelona, al llarg de 2015.
Les Funcions del CDIAP , especialment a nivell Preventiu. Igualada. Gener .
Un Autismo entre Varios. Dar lugar a una invención. Barcelona. Maig.
Xerrada en la XXVII Formació Continuada en pediatria Dr. Riera. Igualada. Maig
Moments importants en el desenvolupament de l’infant. Calaf. Juny.
Participació en la direcció i organització del Foro Autisme. Barcelona. Novembre.
Presentació a nivell internacional del Documental sobre l’Autisme “Unes altres veus”.
Participació en l’organització de la Jornada del 25 aniversari de l’ACAP “ L’Atenció
Precoç en una Societat Líquida”.
Participació en una taula de treball de la Jornada del 25 aniversari de l’ACAP. Barcelona.
Novembre.
Realització d’articles mensuals per a la premsa escrita. Setmanari Enllaç. Igualada.

FORMACIÓ
-

Supervisió del material clínic psicològic .Al llarg de l’any. Barcelona.
Supervisió, per part de professionals externs, del material clínic en la seu del CDIAP . Al
llarg del any amb una periodicitat bimensual. Igualada.
Taller de Teràpia Miofuncional. Barcelona. Gener.
XXII Jornades .CDIAP. El Retard del llenguatge. Barcelona. Març.
IX Jornades d’Investigació. Discapacitat. Barcelona. Març
XV Jornades ACAP: Sobreviure al Tsunami. Barcelona. Març
XV Jornades ACAP: L’Atenció Precoç en una Societat Líquida. Barcelona. Març.
Jornada ACAP: La incertesa del canvi. La mirada del Professional. Barcelona. Març.
XV Jornada ACAP: L’Essència del Paradigma. Barcelona. Març.
Presentació VOCALAB. Barcelona. Abril.
Famílies del S. XXI. Barcelona. Abril.
Gestió de Qualitat. Barcelona. Juny.
Desenvolupament de la Motricitat Grossa. Barcelona. Juliol.
Curs bàsic d’embenat neuromuscular en Pediatria. Barcelona. Juliol.
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-

Implantació Sistema qualitat als CDIAPS. Barcelona. Setembre.
Jornada 25 aniversari de l’ACAP. Barcelona. Novembre.
Ètica aplicada als CDIAPS. Barcelona. Novembre.
Taller de fisioteràpia respiratòria en pediatria. Barcelona. Novembre.
Curs DEA. Reciclatge. Novembre.
Fòrum Autisme. Barcelona. Desembre.
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SAIC APINAS
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INTRODUCCIÓ
El SAIC és un Servei de consulta, diagnòstic, orientació i tractament adreçat a la població
en general per atendre les demandes referides a:
-

Malestars, ansietat, angoixa, inhibició, depressió, fòbies.
Dificultats en l’aprenentatge escolar, hiperactivitat, dèficit d’atenció.
Trastorn de l’Espectre Autista.
Problemàtiques conductuals, de relació, manca de límits, agressivitat.
Problemes sexuals.
Alteracions de la son i de l’alimentació-deglució.
Consultes dels pares entorn la salut i 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 (paràlisi cerebral, patologia
neuromuscular, traumatismes, Síndromes).
Adaptacions ortopèdiques i control postural.
Afectacions respiratòries : bronquitis de repetició , bronquièctasi, atelèctasi.

Es realitza coordinació amb els serveis Xarxa educava i sòcio-sanitària quan el cas ho
requereix.
Així com assessorament a professionals de diversos àmbits –educatiu, social i sanitari-,
activitats formatives –cursos, tallers i conferències-, i la participació en grups de recerca.
També col·labora en publicacions especialitzades.
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 de l’Espectre Autista i psicosi.
El Centre no manté cap concert amb l’Administració. Es troba a Igualada , al Passeig
Verdaguer 55, i disposa de dues antenes situades a Masquefa i a Calaf.
Els professionals que en formen part provenen dels àmbits de la psicologia, psiquiatria,
psicoanàlisi, logopèdia, fisioteràpia, pediatria i neuropediatria.
ATENCIÓ SAIC
Els usuaris atesos el 2015 ha estat un total de 148.

Psicologia
Fisioteràpia
Logopèdia
TOTALS

USUARIS SAIC 2015
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111
10
27

148

ESPECIALITATS SAIC 2015
Logopèdia; 27; 18%

Fisioteràpia; 10; 7%

Psicologia; 111;
75%

Gènere

Dones; 46; 31%

Homes; 102; 69%

CONTROL USUARIS ASSIGNATS PERÍODE 2015
31/12/2014

ALTES

BAIXES

31/12/2015

76

72

-78

70
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TOTALS

148

RESIDENCIES ELS PRATS DE REI
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
APINAS ofereix a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport
generalitzat un servei de centre residencial que el conformen els dos centres que l’entitat té a
Els Prats de Rei: Prats I, que va entrar en funcionament l’octubre de 1986, i Prats II, inaugurat el
juliol de 2008.
Ambdós 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. Durant l’any 2015 s’han enregistrat 3 baixes per defunció,
dues al mes de juny i una al mes d’octubre, i tres noves altes, als mesos de juny, juliol i novembre.
A Prats II la capacitat és de 16 places i s’ha enregistrat una baixa voluntària al mes de març i una
nova alta al mes d’abril.
RESIDÈNCIA
PRATS I
PRATS II

CAPACITAT
38 places
16 places

BAIXES
3
1

ALTES
3
1

PLACES OCUPADES
38
16

POBLACIÓ ATESA
Descripció dels usuaris:
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, i juntament amb els entorns adequats és imprescindible per tal que puguin
desenvolupar les seves capacitats, així com les possibilitats d’interactuar amb el medi 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
comportament, i en molt casos la confluència de diferents dèficits determina una
plurideficiència.
Atenent a les possibilitats de desplaçament, hi ha usuaris que són totalment autònoms en la
deambulació, mentre que d’altres requereixen algun tipus d’ajut humà o tècnic de forma
ocasional o permanent, i un grup significatiu necessiten cadira de rodes.
Els usuaris d’edat més avançada presenten problemes degeneratius a nivell neurològic i
neuromuscular, així com problemàtiques pròpies de l’envelliment, en alguns casos precoç.
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Distribució dels usuaris:

Procedència territorial
1

VALLÈS OCCIDENTAL

4

0

OSONA

3

BARCELONÈS

7

3
0

BAGES

1

BAIX LLOBREGAT

1

ALT PENEDÈS

1

7
3
6

ANOIA
0

2

4

17

6

8

Prats 2

10

12

14

16

18

Prats 1

Procedència /serveis
0

Sanatori/Psiquiàtric

4

Altres residències

4

2

4

Centre ocupacional/Centre de dia

6
5

Escola d’educació especial

19

3

Domicili
0

2

7
4

6

Prats 2

8

12

14

16

18

20

Prats 1

PRATS 1
Dones;
18; 47%

10

PRATS 2
Homes;
20; 53%

Dones;
6; 38%
Homes;
10; 62%
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Residents per edats
0

>60 anys

4

51 – 60 anys

2

41 – 50 anys

2

4
11
5

31 – 40 anys
26 – 30 anys

15

4

1
3
3

17 – 25 anys
0

2

4

6

8

PRATS 2

10

12

14

16

PRATS 1

Autonomia de marxa
Cadira de rodes

4

Marxa assistida

4

14

6
8

Autònoms
0

2

4

6

8
PRATS 2

18
10

12

14

16

18

20

PRATS 1

Trastorns de conducta
8

Sense trastorns

16

8

Amb trastorns

22
0

5

10
PRATS 2
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15
PRATS 1

20

25

PROFESSIONALS
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 els serveis de gerència i administració central
d’APINAS.
1.
2.
3.
4.
5.

Equip Directiu
Personal d'atenció directa (PAD)
Personal de serveis generals i manteniment
Equip de tècnics de suport
Personal auxiliar.

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 a jornada completa, 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.
• Les dues infermeres tenen cura de tota la part mèdica dels usuaris. La infermera del
torn de tarda 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 músculoesquelètic.
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 (7 a partir de l’1
d’octubre) 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 psiquiatre que presta els seus serveis 6 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
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Personal auxiliar:
• Personal auxiliar PAD, que cobreix els caps de setmana, festius i suplències, tant en
període de vacances, com de baixes del personal que treballa a dedicació completa
• Personal auxiliar de serveis generals, que treballa els caps de setmana, reforços i
suplències en període de vacances i baixes de la resta del personal de serveis generals

L’ATENCIÓ INTEGRAL ALS USUARIS
Principis:
Els principals principis que orienten el treball amb les persones ateses són: individualització,
normalització i inclusió social. Partint d’aquests principis, s’ha ofert 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
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 ha
permès facilitar a cada usuari l’assistència clínica, social i educativa que ha necessitat en cada
moment i enfocar el programa d’atenció d’una manera dinàmica.
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

54

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:
Àrea psicopedagògica:
L’equip psicopedagògic, format per la psicòloga 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 comprès:
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.
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 2015 ha inclòs les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional
i de participació comunitària, que s’han treballat a través de l’estimulació basal, motricitat fina i
manipulació, habilitació física i manteniment, comunicació, sortides, passejos, excursions,
celebracions de festes populars i tradicionals, aniversaris i piscina a l’estiu, així com a través de
diferents tallers: cuina, roba, jardineria, hort, habilitats cognitives, escriptura, música i dansa,
interacció, vestibular, lectura i actualitat, sensorial i cinema.
A més, s’ha vingut realitzant al llarg de l’any l’activitat diària de Caminades, en grups de matí i
tarda i entre els mesos de maig i juny es van realitzar les sortides de primavera, amb un total de
7 sortides.
El 18 d’abril un grup de 9 persones va participar d’una sortida a la Mostra d’Igualada, i el dia 11
de juny un grup de 6 usuaris es va desplaçar al Tibidabo per participar de la Festa “Un estiu sense
barreres”.
Pautes i programes d’actuació i intervenció: 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.
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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.
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 del suport directe a les aules, tant al personal com als
usuaris, assumint en alguns casos activitats concretes i tallers.
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. Al llarg
de l’any 2015 l’equip psicopedagògic ha aplicat l’Escala GENCAT de Qualitat de Vida a la totalitat
dels usuaris dels dos centres.
Àrea Sociosanitària.

Atenció assistencial

S’ha treballat per satisfer les necessitats més bàsiques dels usuaris per proporcionar-los un
benestar físic i material. En aquest àmbit s’inclouen els aspectes d’alimentació (amb dietes
individualitzades adaptades a cada cas), la higiene (tant en l’àmbit de la profilaxi i prevenció com
en el de la higiene personal –corporal, bucal, cabells, ungles, afaitats,...-), i la cura/atenció
(seguretat, adaptacions, ajuts tècnics, suports, vestuari, qüestions ambientals com temperatura
i espais,...)

Atenció mèdica i per a la salut

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.
Els principals trastorns a la Residència de Prats I han estat:
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Prats II

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.
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.
• Dues vegades l’any, al gener i al juny, s’ha controlat a tots els usuaris la pressió
arterial, pulsioximetria i freqüència cardíaca.
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•

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 2015 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, 24 n’han fet un cop per setmana i els 6 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. També 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 2015 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,
dermatologia i traumatologia, 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
2015 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 Sant Joan de Déu.
A Prats I, al llarg de l’any 2015, el nombre de proves mèdiques i consultes realitzades a
especialistes ha estat:
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DISTRIBUCIÓ DELS USUARIS
Prats I:
Al llarg de l’any 2015 els usuaris de Prats I han estat distribuïts en 3 agrupaments durant el dia:
-

Aula 1: grup format per 12 usuaris, 9 homes i 3 dones, amb presència de 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, 3 homes i 9 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, 8 homes i 6 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, fins al mes d’octubre, 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. A partir de l’1 d’octubre amb l’increment d’hores de PAD les
responsables de torn deixen de ser responsables d’un grup d’aula i s’incorporen al suport i la
participació en els tallers.
S’ha mantingut durant l’any 2015 els dos torns de menjadors per a tots els àpats.
Prats II:
L’any 2015 Prats II ha continuat funcionant en dues unitats de vida, que 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 4 homes i 4 dones amb un perfil general de nivell de competències
baix.

LA RELACIÓ AMB ELS FAMILIARS DELS USUARIS
Al llarg de l’any 2015 s’ha continuat tenint en tot moment molt present el treball conjunt famíliacentre, i s’han mantingut els objectius familiars i comunitaris a través de l’orientació,
acompanyament i suport a les famílies.
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.
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
2015 per assolir aquests objectius han estat:
-

-

El calendari de reunions individuals i personalitzades amb les famílies i/o tutors de tots
els usuaris per part de l’equip tècnic, amb caràcter mínim anual.
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.
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Al mes d’abril es va realitzar una xerrada informativa sobre incapacitació i tutela a càrrec de
Carles Tarrida, que va comptar amb una bona assistència de 47 persones que representaven a
17 famílies.
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 la psicòloga participa en una formació sobre Atenció Centrada en la
Persona al Col·legi Oficial de Treball Social.
Al mes de maig s’inicia la primera edició del curs de dol i acompanyament en la mort, en
el qual hi participen 11 professionals de la Residència.
També al mes de maig un total de 6 persones de la Residència assisteixen a una Jornada
sobre discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta en suport extens i generalitzat
celebrada al Centre Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella.
Els mesos de maig i juny 12 professionals van participar en un curs de Formació
Avançada en Qualitat organitzat per APINAS.
Els mateixos mesos de maig i juny 2 PAD van assistir a un curs d’atenció integral a la
persona per a la prevenció i maneig d’úlceres per pressió, per incontinència i vasculars
al Consorci Sanitari de l’Anoia.
El 23 de juliol es realitza el curs de Prevenció de riscos per a totes les persones de nova
contractació.
Entre els mesos d’octubre i novembre es realitza la segona part del curs de dol i
acompanyament en la mort, amb l’assistència de 1 professionals.
Al mes de novembre 3 persones assisteixen a un curs sobre Planificació Centrada en la
Persona organitzat per la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya.
Al mateix mes de novembre, el dia 18, un total de 6 professionals de la Residència
participen en la XIa. Jornada de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
que se celebra al Parc del Tecnocampus de Mataró. En el marc de la mateixa presentem
la comunicació “Acompanyament d’una persona amb D.I. i necessitats de suport
generalitzat davant una malaltia terminal. A propòsit d’un cas”, defensada per la
infermera Bea Baurier.
El dia 1 de desembre la psicòloga assisteix a una xerrada sobre Acompanyament a la
Vellesa, organitzat pel TAC.
Dels mesos de setembre a desembre diversos professionals han participat en la
formació del programa de gestió de l’entitat GSM

VISITES I ESDEVENIMENTS
-

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 24 de febrer vam rebre la visita dels alumnes de l’IES Guinovarda de Piera, de 2n.
curs del cicle formatiu de Tècnics en atenció a persones en situació de dependència.
El 5 d’abril vam rebre la visita del grup de dansaires de l’Agrupació Cultural Recreativa
Sigarra, que ens van oferir diversos balls amb motiu de la Pasqua.
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-

Al mes d’abril vam rebre la visita dels alumnes del curs de Sociosanitari organitzat per
Càritas, i també la visita dels estudiants d’un curs de sociosanitari ofert pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) de Calaf.
El 26 de novembre ens van visitar els alumnes del cicle formatiu de Tècnic en Atenció a
les persones en situació de dependència de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada.

ACTUACIONS
Durant l’any 2015 s’han dut a terme diferents actuacions d’adquisició de material, així com de
manteniment i optimització de les instal·lacions:
-

S’adquireix diferent material per a estimulació basal, didàctic i d’habilitació física
S’adquireixen butaques per a les diferents aules
S’adquireixen 6 matalassos antiescares
S’ha codificat i s’ha fet la graella de verificació del calibratge de diversos equips de
mesura, concretament 4 termòmetres, 2 tensiòmetres i 2 pulsioxímetres
S’ha realitzat l’estudi de la medicació que s’administra a la Residència, en relació a la
seva ubicació física, habilitant 209 compartiments en l’armari de Farmàcia per facilitar
l’emmagatzematge de la medicació per usuari en comptes de per fàrmac.
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ESPLAI ÀURIA
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INTRODUCCIÓ
Durant aquest any 2015, 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 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’Informàtica i patinatge dels grups Quadrats i Triangles s’han canviat,
per poder oferir altres activitats més atractives com Zumba o Multiesport.
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 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. 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.
• ROMBES: format per infants entre 6 i 10 anys d’edats, amb necessitats de suport extens.
• TRIANGLES: format per infants a partir de 10 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:

64

Gener - Juny 2015
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Octubre - Desembre 2015
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La mitjana de participants per cada grup ha estat de:
- Grup QUADRATS: 8
- Grup TRIANGLES: 6
- Grup ROMBES: 3
- Grup RODONES: 2
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 reducció de
participants. 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.
Els dies 30 i 31 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’estada. Per tant, les famílies només han
de cobrir les despeses de transport i monitoratge.
A la sortida hi van participar un total de 15 nens i joves.
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Casal d’estiu:
Aquest és l’espai que cobreix els dies no lectius d’estiu. Aquest any, es va realitzar del 22 de juny
al 31 de juliol.
S’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 les mateixes premisses que en les
activitats diàries del curs: segons necessitats i interessos dels participants i en relació a l’edat.
Aquest any l’eix temàtic del Casal d’Estiu Àuria ha estat “La Música”, 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.
La mitjana de participants durant el Casal d’Estiu ha estat de 20.
Equip de treball:
L’equip ha estat format per un total de 6 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 7 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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TREBALL D'ATENCIÓ DIRECTE A LES FAMÍLIES.
El Departament de Treball Social és un servei d’atenció directa i indirecta a les persones usuàries
i les seves famílies.
-

Vetllem pel benestar de les persones usuàries de l’entitat atenent les seves famílies i
donant-los suport. Orientem en els dubtes sobre tràmits, gestions de prestacions..
Ens coordinem amb els diferents agents socials, educatius i sanitaris per acompanyar a
les famílies que pateixen qualsevol tipus necessitat, realitzant les intervencions i
seguiment adients a cada cas.
Donem resposta, en la mida de les nostres possibilitats a famílies que viuen una
situació econòmica desfavorida i/o de vulnerabilitat i risc

Total de famílies ateses: 231

Treball d'atenció i acompanyament famílies
Situació economica
desfavorida; 35; 15%
Atenció, orientació i
derivació; 84; 36%

Seguimient social;
112; 49%

Famílies ateses a l’escola
- Consultes sobre orientació de serveis, sol·licituds i altres tràmits: 12 famílies (13,4%)
- Intervencions i seguiment: 42 famílies (47%)
- Atenció a famílies en situació desfavorides: 35 (39,3%)
Famílies ateses a les residències de Prats
- Consultes, sol·licituds i canvi de quota: 14 famílies (25% del total)
Famílies ateses al CDIAP
- Atenció, intervenció i seguiment a famílies en situació de vulnerabilitat o risc: 70
famílies
- Consultes sobre orientació de serveis, sol·licituds i altres tràmits: 58 famílies

TREBALL INSTITUCIONAL
Coordinació de cursos de formació pels professionals d’APINAS
Formació Bonificada:
1.- “Gestió de la qualitat (nivell avançat)”
2.- “Acompanyament en el procés de dol i mort”. (dos cursos)
3.- “Programa formatiu per la gestió de la qualitat”
4.- “Curs Formació per la certificació EFQM” (dos cursos)
5.- “Tractament orofacial”
6.- “Anàlisi Transaccional”
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Cursos propis de l’entitat:
1.- “Pla d’autoprotecció”
2.- “Prevenció de riscos laborals”
A part d’aquesta formació a nivell institucional, cada professional ha pogut realitzar formació a
nivell individual.
S’han incrementat 10 hores de formació per professional/any
2014: 3.054,25 hores
2015: 4.360,50 hores

2014
115 professionals formats
2015 4.360 121 professionals formats

Xerrades realitzades
Un any més s’ha realitzat el cicle de xerrades adreçat a famílies de persones amb DID juntament
amb Taller Àuria i Fundació Privada Àuria amb el suport de DINCAT:
-

16 de Juny: “Col·laboració pares/professionals”
29 de Setembre: “Amb ulls de nen”
18 de Novembre : “Envelliment de les persones amb DID”
12 de Desembre: “Per què tinc dret”

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 6 usuaris que han pogut realitzar estades al llarg de tot
l’any.

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 68 persones tutelades.
Suport de la 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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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: 4 nois i 1 noia.

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.
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.

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.

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.
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