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El traspàs de la nostra fundadora Montserrat Baró i 
Sans a l’11 de setembre ens va colpir a totes les  
persones vinculades a l’acidH. La Montserrat ja  
m’havia cedit la presidència feia dos anys però  
el seu compromís i implicació en el projecte era  
molt present per a tots nosaltres.

De l’entrevista a la Montserrat feta per Bertran Aulló  
el gener del 2007 voldria destacar que davant la pre·
gunta de quin és el futur de l’acidH quan manqui la 
seva col·laboració? Ella explicava que des de l’inici no 
volia fer “el seu projecte” sinó un projecte sostenible 
per a la societat. I recalcava “Jo mai he volgut fer un 
projecte que comenci i acabi en mi”

Des de fa dos anys tinc l’enorme responsabilitat de 
presidir i conduir, conjuntament amb els membres de 
la junta i patronat, el full de ruta de l’acidH basat en el 
suport integral a persones amb intel·ligència límit.

Aquest any hem fet més visible el nostre col·lectiu 
mitjançant les aparicions en els diferents mitjans de  
comunicació locals i nacionals, hem augmentat les 
places del pisos de suport a la llar, hem inserit més  
persones en l’àmbit laboral, hem donat suport  
terapèutic a més persones i hem ampliat l’oferta  
d’oci i lleure.

L’atorgament per part del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
d’una prova pilot en una modalitat de 4 anys 
anomenada Itineraris de Formació Especifica (IFE) 
permet a l’acidH la seva especialitat en la de  
formació professional bàsica pel col·lectiu de  
persones amb intel·ligència límit en aquest cas  
en auxiliar de comerç i atenció al públic.

També aquest any, l’acreditació de l’acidH com  
entitat formativa que pot impartit i acreditar a  
persones amb discapacitat intel·lectual en el  
coneixement de les Tecnologies de la informació i 
de la comunicació (TIC) per part del Departament 
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  
permetrà reduir les diferències socials i econòmiques 
entre la població, disminuint el risc de fractura digital.

Un cop més vull agrair, a les famílies, el voluntariat, les 
persones sòcies que amb la seva confiança i suport fan 
possible la sostenibilitat de tot el projecte social. 

I també la feina encomiable de l’equip professional de 
l’acidH en la seva tasca diària per contribuir, des del 
nostre compromís ètic i moral, a que cada persona 
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies puguin 
desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida, així 
com promoure la seva inclusió com a ciutadans i ciuta·
danes de ple dret en una societat més justa i solidària.

El 2018 tenim més reptes, fer més gran la nostra 
seu, la nova àrea de Recerca i Innovació, aconseguir 
més noves aliances amb els professionals de la salut, 
l’ensenyament i el treball social, així com ampliar la col·
laboració amb el món empresarial i fer així més visible 
el col·lectiu de les persones amb IL.

Gràcies

Dr. Ferran Morell i Brotad
President de l’acidH  
Ex cap de Pneumologia de  
l’Hospital Vall d’Hebron i  
catedràtic de la UAB. 

El 2017 ha estat 
un any intens 
pel projecte social 
de l’acidH
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Qui són  
les persones 
amb IL?

acidH, Associació Catalana d’Integració i  
Desenvolupament Humà Declarada d’Utilitat 
Pública. Des de 1994 ofereix atenció integral  
a les persones amb Intel·ligència Límit (IL) i  
discapacitat intel·lectual lleugera. 

Presta els serveis per cobrir les seves necessitats  
en l’àmbit social, laboral, formatiu i de cura,  
millorant així la seva qualitat de vida per  
aconseguir la major autonomia possible.

“Atenció integral  
a les persones amb  
intel·ligència límit i  
discapacitats  
intel·lectuals lleus”

Són aquelles persones que les seves  
capacitats intel·lectuals es troben  
just per sota del que es considera  
normal, segons l’OMS. 

Presenten un dèficit en la  
capacitat adaptativa, almenys en 
dues de les següents àrees: 

comunicació, cura personal,  
vida domèstica,  
habilitats socials / interpersonals,  
utilització de recursos comunitaris, 
autocontrol, habilitats acadèmiques,  
treball, oci, salut i seguretat.

Aquests dèficits fa que siguin  
persones especialment vulnerables 
amb dificultats personals,  
socials, educatives i laborals  
per enfrontar-se a les exigències  
de l’entorn.

Dr. Ferran Morell i Brotad, President
Ismael Adell i Hierro, Vice-president
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall, Secretari
Pius Camprubí i Jamila, Tresorer
Rosa Baró i Sans, Vocal
Elisenda Campos i Pino, Vocal
Joaquim Poch i Sala, Vocal
Esteve Cabré i Puig, Vocal
Antoni Balcells Sanahuja, Vocal
Miquel Fitó Badal, Vocal
Pía Ferrer i Jeremíes, Vocal
Jaume Nonell Torras, Vocal 
Mari Carmen Salinas Molina, Vocal

Dr. Ferran Morell i Brotad President
Antoni Balcells Sanahuja Vicepresident
Miquel Fito i Badal Secretari
Pius Camprubí Jamila Tresorer  
Esteve Cabré i Puig, Vocal
Ismael Adell i Hierro, Vocal
Pia Ferrer Jeremias, Vocal
Lluís Ezequiel Pedrerol i Durall, Vocal
Vicenç Ferrer Andreu, Vocal 

Joaquima Alemany Roca
Eugeni Gay Vendrell
Joan Josep Pintó Ruiz   
Xavier Puigdollers Noblom
 
Jaume Ferrer Sancho
Juan Jose López Burniol
Joan Crespo Bertrana
Àngel Font
Jordi Peña Casanova
Enric Puig Jofra
Francesc Torralba Rosselló
Anabel Drese del Fraile
Joaquim Cervera 
Pasqüal Balañà

Junta

Comissió 
delegada

Comité 
d’honor

Consell 
assessor
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tutela
103 oci

109 espai social i 
club divertiment

psicologia i  
logopèdia
188

habitatge
63

inserció laboral 
85

soi 
25 taller  
ocupacional

educació 
post-obligatòria  
105 FP i Escola d’adults

educació  
obligatòria 
82 ESO

El nostre 
“circuït de vida”

612 
Persones 

ateses 

recerca i  
innovació social

cet 
23 bugaderia 
i catering Extraescolars i  

Activitats esportives
209 
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M’EDUQUEN
ÀREA EDUCATIVA

“... Cuando mi hijo empezó a estudiar en 
la escuela no se parece en nada en como 
es ahora. Gracias al buen hacer de todos 
los maestros y profesionales que trabajan 
en la escuela, mi hijo es más independi-
ente, más autónomo y sociable. Ahora 
es un niño feliz. Antes no tenía amigos, 
ahora en el Vida Montserrat tiene amigos 
, se preocupan unos de los otros y nunca 
se encuentra sólo.  Antes no quería jugar 
a fútbol porque tenía miedo, ahora es el 
portero del equipo Europa-acidH. 

Los alumnos en este colegio  crecen 
en seguridad, confianza en si mismos , 
capacidad para hacer muchas más cosasy 
valores. 

Sólo podemos dar las gracias a todas los 
profesionales que trabajan en la escuela, 
desde los profesores, pasando por el per-
sonal de recepción y a su directora, a la 
cua lle agradezco la paciencia y la ilusión 
y la fuerza que les da a sus chicos y chi-
cas y a sus famílias. Gracias de verdad!!”

Montserrat Antón, mare de Josep Ferrer 
de 2n d’ESO

L’Escola de Vida Montserrat d’acidH dona resposta socioeducativa, formativa 
i terapèutica a nois i noies adolescents d’edats compreses entre els 12 i els 18 
anys amb capacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera, durant 
la seva etapa d’Educació Secundària Obligatòria. 

És un centre docent concertat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Codi de Centre 08059226.

Actualment te una matrícula de 83 alumnes d’edats compreses entre els 11 i els 18 
anys. S’imparteix l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria amb una Modificació 
Curricular de Centre autoritzada pel Departament d’Ensenyament en la Resolució de 
4 d’Octubre de 2002.

Els nostres alumnes
L’enquadrament d’aquesta tipologia coneguda com a “límit”, “fronterer” o 
“borderline”, és difícil i complexa ja que es tracta d’un camp poc investigat i 
poc atès des d’un abordatge interdisciplinari.

Es sap que un percentatge del 2% dels nens en edat escolar presenten un rendiment 
baix a causa de limitacions en llur desenvolupament cognitiu i neuromaduratiu.

S’entén per intel·ligència límit (IL) un nivell de capacitat situat entre 70· 85 de Coefi·
cient Intel·lectual, la mitjana és entre 85·115, just per sota del que considera l’OMS 
dins la normalitat. A més presenten dèficit en la capacitat adaptativa almenys en 
dues de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats 
socials/interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats 
acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.

Son nois i noies amb un desenvolupament maduratiu alentit, essent llur 
potencial d’aprenentatge significativament inferior a les expectatives de 
la seva edat. 

Escola de Vida Montserrat 
12·18 anys

.”...A mi m’agrada estar en aquesta 
escola perque estan molt pendent de mi. 
Vinc a l’escola contenta perque tinc com-
panys i companyes que tenen diferents 
dificultats  igual que jo i els profes i els 
monitors ens cuiden molt.

Fem moltes activitats divertides i una 
supermaca que es diu Treball de Síntesi. 
Estem 4 dies junts descobrint llocs molt 
bonics i aprenent moltes coses.

Jo recomano aquesta escola als nens i 
nenes que teniu dificultats en els estudis 
perque aquí tenim tota la ajuda que ne-
cessitem i bons amics i amigues.”

Laura Martínez, Alumna de 3er d’ESO
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Àmbit intel·lectual: Ritme d’aprenentatge lent, dificul-
tats en desenvolupament del llenguatge, raonament lò-
gic  i en la gestió de la planificació del espai i del temps.

Àmbit social: Dèficit en les seves habilitats socials, rela-
cions afectives i en l’assumpció d’algunes responsabilitats 
considerades pròpies  de les persones adultes.

Àmbit emocional: Vulnerabilitat emocional, baixa auto-
estima , baixa tolerància a la frustració i amb més proba-
bilitat de presentar quadres depressius, ansietat,..

El per què de l’escola
El comportament i la imatge d’aquests nois i noies ha 
acabat adaptant·se a les expectatives que s’han format 
els altres, construint un autoconcepte negatiu amb una 
manca de seguretat, la suma dels dos factors ha derivat en 
un nivell baix d’autoestima i un alt grau de vulnerabilitat.

No serà gens fàcil trencar amb aquesta dinàmica, però si 
serà un dels objectius prioritaris d’aquesta  escola  basa·
da amb la relació educador-educand, i amb una metodo-
logia i filosofia que s’adapta al col·lectiu i no a l’inrevés.

Per tant i des d’aquest enfocament: 

L’objectiu de l’escola és oferir al nostre alumnat els 
suports i les eines necessàries des de l’àmbit de l’edu-
cació i el desenvolupament personal i social per tal de  
potenciar el camí cap a una sana autoestima, l’auto-
gestió i així facilitar el camí cap la inclusió social com 
a ciutadans de ple dret en una societat més justa i 
solidària.

Com ho fem
1. Potenciant les aptituds, actituds i habilitats dels 
alumnes
• Mitjançant metodologies experiencials, dinàmiques, partici·
patives i constructives de coneixement.
• 8·10 alumnes per aula.
• Partint de la realitat de cada alumne i de les seves capaci·
tats per potenciar les seves competències.
• Proximitat educativa
• Professionals especialitzats.
• Didàctiques adequades als estils cognitius dels alumnes. 
 
2. L’escola com agent social, un espai-temps on és 
poden relacionar entre iguals i així compartir interessos i 
inquietuds similars afavorint el seu creixement personal i 
social. 
 
3. La inclusió social, participant en projectes educa-
tius amb altres escoles o entitats socials, en projectes 
educatius organitzats per la ciutat i en projectes d’àmbit 
europeu. 
 
4. El treball amb famílies, trobades amb els professio-
nals que configuren el projecte individual de l’alumne, 
l’escola de famílies i el Grup de Suport Familiar coordi-
nats amb el Centre de Psicologia i Logopèdia CPLA.
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Projectes Educatius
Escoles Sostenibles. ( Ajuntament de Barcelona)

Audiència Pública. Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (Ajuntament de Barcelona) 

Jocs Florals (Districte de Gràcia) 

Open Day de la Fundació Johan Cruyff

El Treball de Síntesi

ApS, Aprenentatge i Servei amb els estudiants de 
CEYR ARCO

ApS, amb la La Salle de Gràcia

Projecte Interescolar amb l’escola Nou Patufet i 
l’entitat Càmeres i Acció

Erasmus. Projecte d’intercanvi d’alumnat i pràctiques 
pedagògiques d’àmbit europeu.

“Gentle Teaching Experience” 

“Soundwords”. 

Esport i Inclusió Projecte Univers d’Històries. D’Europa 
al Mòn 

Alumnat 
83 alumnes  
(12 i 18 anys).  
41 noies 
42 nois 
4 grups 1er cicle 
5 grups 2n cicle

L’equip escolar 

Claustre: 21 membres 
Equip docent 
9 mestres tutors de grup,  
1 mestre d’educació física 
5 educadors 
Equip tècnic: 
1 psicòloga 
1 logopeda 
1 treballadora social 
15 h.fisiotrerapeuta  
dins el concert educatiu  
amb el Departament. 

Equip organitzatiu:  
1 secretària 
1 cap d’estudis 
1 directora

    

Orientacions de l’alumnat  
de final d’etapa
Proposta d’obtenció del Graduat en Educació  
Secundària: 3 alumnes amb orientació a realitzar  
una formació professional de  Grau Mig.

Orientació a Programes de  
Formació Inicial Ordinaris: 8 alumnes

Orientació a Programes de Formació Inicial Adaptada 
i Itineraris Formatius Específics: 7 alumnes, 2 d’elles 
a PFI de l’acidH i 2 a IFE de l’acidH.

Formació de Claustre

Arran de l’augment d’alumnat amb TSAF hem fet formació 
sobre aquest trastorns i eines d’intervenció de conducta i 
d’aprenentatge. 

Jornada al voltant del TEA oferta per la institució Gurú.

Formació específica per la tasca que desenvolupen a l’escola 
des de la participació al seminari de competència matemàti·
ca que organitza al districte.

Formació en Projectes Individuals escolars i educació emoci·
onal des del departament d’Habilitats Socials i Emocionals.

La direcció ha realitzat cursos de Gestió d’Equips i Lideratge 
i ha participar del Grup de direccions del districte i direccions 
de la plataforma DINCAT.
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Serveis Externs
Aliança amb 5 escoles d’Educació especial, Fasia –
Sarrià, Fàsia –Eixample, Paideia, La Sagrera i el Vida 
Montserrat . 

EAP (Equip d’ Assessorament Psicopedagògic) 

CREDA (Centre de Recursos per a Deficients Auditius)

Centre de recursos educatius Joan Amades

Centres de Recursos Pedagògics (CRP).  
Districte de Gràcia i Horta Guinardó.

Serveis Socials de base,  
Gràcia, Eixample i Nou Barris.

EAIA

CSMIJ

UTAC

Acollida i formació d’estudiants 
en pràctiques

UB i UAB, Blanquerna i de la Universitat Abat Oliva  
Facultats de Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social,  
Psicologia,  Grau d’Educació primària amb menció a l’Aten·
ció a la Diversitat i Logopèdia .

Escola de Formació Professional de CEYR-ARCO 
3 estudiants de CFGS d’Integració Social i grups que han 
realitzat l’Aprenentatge i Servei com a projecte social.

Institut Americà CEA Learn You Potential 

Hem participat i col·laborat

Els educadors de carrer del districte, educació per a 
la prevenció de conductes de risc en els instituts del 
barri

Projectes per a la inclusió social Jornades esportives amb 
l’IES Mila i Fontanals i amb el CEIP Les Corts organitzades per 
l’entitat Lleuresport.

World Prem Ioga

Fundació Telefònica Cicle de tallers digitals 

ApS, Aprenentatge i servei 

Colaboracions d’Empreses,  
Fundacions i/ particulars  
Patrocinadors i institucions  
que ens han donat suport

Públiques
Departament d’Ensenyament 

Consorci d’Educació de Barcelona

Ministeri d’Educació i Ciència

Parcs i Jardins

Privades
Fundació Sert

Fundació Probitas

Saba

Fundació Telefònica  .

Fundació World Prem

Aportació voluntària d’una familia

Bossa solidària de families

Mapa de Processos 

Opció A
Escoles   
Equips d’Atenció Psicopedagògica  
Orientació a les  Famílies   
Entrevista amb la Direcció Escolar  
Valoració de les característiques de l’alumne   
Inscripció  
Resolució favorable del Consorci d’Educació   
 Matrícula   

Opció B
Necessitat d’orientació de els Famílies  
Web acidH 
Entrevista amb la Direcció Escolar 
Valoració de les característiques de l’alumne 
Equip d’atenció psicopedagògica  
Inscripció  
Resolució favorable del Consorci d’Educació   
 Matrícula   

Donem les gràcies a tot el personal d’acidH, famí·
lies, estudiants, voluntaris, institucions, fundacions i 
col·laboradors  que  fan possible el dia a dia del nos·
tre projecte socioeducatiu i que sense ells no seria 
possible assolir els objectius que ens proposem.
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A l’Escola d’Adults de l’acidH assisteixen persones amb intel·ligència límit o dis-
capacitat intel·lectual lleugera, i tenen una edat compresa entre els 18 i 65 anys. 
Totes aquestes persones, que pateixen unes necessitats educatives especials, 
desitgen millorar la seva formació i assolir uns objectius d’educació instrumen-
tal bàsica per poder accedir amb més facilitat a la seva integració en el camp 
social i laboral. Oferim diferents nivells de formació a través de la metodologia 
del treball per projectes. Són projectes interdisciplinaris amb aplicació al món real i 
significatius. 

És una escola oberta al barri que aprofita els recursos de l’entorn millorant així la 
inclusió de l’alumnat on cada persona pot trobar un ventall de possibilitats per de·
senvolupar el seu potencial humà. Oferim una oferta formativa responent a les noves 
necessitats de demanda de persones que no estan en edat escolar i que, presenten 
un retard global en els seus aprenentatges, o volen enriquir els seus coneixements.

Professionals i voluntaris treballem per atendre les seves necessitats i plantejar, 
d’una manera sistematitzada i continuada, el seu accés als recursos d’integració 
reconeguts per la legislació vigent. 

Volem contribuir a la millora de les aptituds, actituds, habilitats i capacitats 
del col·lectiu que atenem i, també la seva integració socio-laboral, partint de 
l’assoliment dels objectius que fixem en la formació bàsica de cada nivell.

Volem constituir un instrument operatiu, pràctic i flexible, que permeti en tot mo·
ment adaptar·nos als seus interessos i necessitats educatives. Creiem que allò que 
és ideal en l’educació i formació de les persones és planificar sobre les necessitats 
concretes d’aquestes.

El treball per projectes: Metodologia que ofereix eines que ajuden als alumnes 
a pensar per ells mateixos, investigar, aprendre dels errors i dels encerts i així apren·
dre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real i busquen crear una 
educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades.

Avui en dia, el treball per projectes és una estratègia metodològica integral i 
no un complement. Aquesta metodologia dóna l’oportunitat als alumnes d’escollir 
què volen treballar i s’aconsegueix que hi hagi una gran motivació davant de l’apre·
nentatge. Aquest curs, d’entre un ampli ventall d’opcions, els alumnes han triat el 
que volen treballar.

M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA Escola d’adults 21·60 anys

“Fa 8 anys que vinc a l’Escola d’Adults. És 
un lloc de trobada on venim a aprendre 
coses i a relacionar-nos amb companys i 
companyes com nosaltres. M’agraden les 
sortides que fem. Són molt interessants.

Una anècdota que vull explicar és d’un 
dia, en el taller de cuina, on una alumna 
va posar molt de pebre als espaguettis i 
en tenien tanta que quasi no es podien 
ni menjar!

A l’escola treballem per projectes. El 
d’aquest any va sobre la vellesa i el nos-
tre futur. Per segon any, farem una sor-
tida de cap de setmana a final de curs. 
Anirem a Malgrat de Mar i estic desitjant 
que arribi.”

Laura Martínez (27 anys)

“Vaig començar a venir a l’escola fa 7 
anys i des del primer dia em van agra-
dar molt totes les activitats, sobretot 
les sortides cada 15 dies i la de final de 
curs, de cap de setmana. Els mestres són 
persones encantadores, molt simpàtics i 
bromistes. T’ajuden sempre que poden i 
això m’agrada.

Els meus companys són molt sociables i 
tinc una relació estupenda amb tothom. 
Hi ha molt de companyerisme i molt bon 
rotllo!”

Alejandro Ferré (35 anys)
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Els passos a seguir
1. Debat a classe per escollir els temes que creen interès.

2. Votació entre tots els temes, d’aquí sortirà ja el  
projecte de curs.

3. Creació d’un mapa conceptual o índex de treball.

4. Cerca d’informació i treballar en el tema (la conversa 
és molt important).

5. Possibilitat que sorgeixin nous temes, idees, etc.

6. Posada en comú dels aprenentatges realitzats i ava-
luació del treball a partir del dossier.

Què aconseguim
1. L’alumne adoptia un paper actiu durant 
l’aprenentatge.

2. Fomentar l’aprenentatge significatiu.

3. Es creen espais d’aprenentatge cooperatiu.

4. El material aportat és adient, divers i presentat  
de forma clara i organitzada.

5. La classe és motivadora i oberta a reflexions  
i coneixements, aconseguint un bon nivell d’interacció 
entre el professor i l’alumne, i la comunicació és més 
fluida, permeti expressar dubtes, opinions, necessitats, 
etc...

6. Es pot atendre a la diversitat, realitzant una atenció el 
més individualitzada possible.

7. Utilització d’un gran ventall de recursos educatius.

Abans de començar a treballar per projectes s’ha de tenir 
una concepció de l’alumne com a ésser capaç de pensar, 
ser crític, reflexiu... 

En la metodologia per projectes no es poden programar to-
tes les accions, ja que es van conformant i dissenyant segons 
la demanda, les necessitats i els interessos de l’alumnat. 

Les sortides culturals i les trobades fora del centre també les 
considerem de vital importància per afavorir la cohesió de 
grup i les bones relacions entre els membres de les diferents 
classes, el sopar de Nadal, el de final de curs i també una sor·
tida de cap de setmana a Malgrat de Mar per crear llaços més 
sòlids d’amistat i també un vincle diferent amb els mestres.

Teatre terapèutic
Una tarda per setmana, fem una activitat enfocada a utilitzar 
el teatre com a eina per que socialitzin i treballin en equip, per·
dent la vergonya i utilitzant el seu propi cos com a instrument.

El treball en equip tan important com utilitzar l’instrument 
(cos/veu) i la memòria. El teatre com a diversió i eina de re·
lació amb el dia a dia, sempre treballant a partir del joc. Tre·
ball en equip, concentració, escolta de grup, desinhibir·nos i 
perdre la vergonya.

Consciència corporal. Recordar que tenim un cos i que és el 
nostre instrument per relacionar·nos durant el dia a dia. Me·
mòria, Creativitat i Expressió verbal.  I com que el teatre es fa 
per compartir·lo, cada any es fa una petita representació al 
Festival de Nadal i a Final de curs.

Tutories
El tutor de cada grup es reuneix periòdicament amb l’alumne 
pel seguiment del seu aprenentatge, necessitats, dificultats 
i integració amb el grup de l’escola, la seva relació i guany 
en l’autonomia, l’entorn social i laboral i l’assessorament en 
el que pugui necessitar, en les àrees del lleure, socials, mèdi·
ques, de psicologia o d’accés al món laboral.

A principi de curs es fa la reunió informativa amb les famílies/
tutors i abans de finalitzar el curs també es realitzen reunions 
per avaluar el curs i la situació general de l’alumne.

Activitats extraescolars
Taller de Cuina. Una tarda per setmana durant 90mi. El mes·
tre té coneixements específics sobre cuina i nutrició i es fan 
receptes més elaborades que les que fem durant el curs.

COMPETIC. Curs de Competències Digitals 3 tardes a la set·
mana es fa el mòdul INICIALS. L’objectiu és que el curs vinent 
facin el mòdul 1 i obtinguin un certificat del Departament 
d’Ensenyament pels aprenentatges obtinguts.

Per què ho fem
Abans d’arribar a l’escola molts no tenen cap ocupació 
concreta i poques o nul·les relacions i hàbits socials. També 
pateixen de manca d’autonomia, autoestima i confiança. 
L’objectiu és millorar la seva qualitat de vida mitjançant una 
formació educativa que potenciï al màxim el desenvolupa·
ment del conjunt de les capacitats intel·lectuals, físiques i 
socials. Els objectius específics:

Augmentar la seva autonomia personal, social i laboral.

Millorar la confiança en un mateix i pujar l’autoestima. 

Domini bàsic i possibilitat d’ús de les noves tecnologies.

Tenir consciència del propi cos i adquirir els coneixe-
ments que beneficiïn la seva salut.

Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la 
llengua castellana.

Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la 
informació, al coneixement i al plaer.

Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i 
iniciar-se en la resolució de problemes.

Desenvolupar i potenciar les capacitats, preferències i 
habilitats de cadascú.

Millorar la inclusió social a través de les sortides a 
l’exterior.

Desenvolupar les capacitats afectives.

Que trobin el seu lloc en el món i en el seu entorn  
proper relacionant-se en un grup entre iguals. 
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Alumnat 
47 
24 dones i 23 homes 
Dilluns: 27 alumnes 
Dimarts: 23 alumnes 
Dimecres: 24 alumnes 
Dijous: 27 alumnes 
Divendres: 11 alumnes (teatre) 
6 Taller de cuina  
5 COMPETIC 
9 becats total o parcialment

L’equip 
5 mestres  
3 professores i 2 professors 
7 voluntaris  
5 nois i 2 noia

El futur és nostre
A l’escola d’adults el 60% dels alumnes supera els 40 anys. 
La infraestimació de les capacitats físiques i mentals pot afa·
vorir una pèrdua prematura d’independència, una discapa·
citat més gran, índexs més alts de depressió i una morta·
litat anticipada. Un dels objectius ha estat valorar tots els 
avantatges de les persones que arriben a l’edat adulta amb 
salut i unes bones condicions físiques. El projecte consta de 
dues parts: Introducció al tema i totes les reflexions: “Com 
t’imagines d’aquí 10 anys?” i després, a partir de l’esquema 
de 6 preguntes: “QUÈ vull fer quan sigui gran?”, “QUI vull 
ser quan sigui gran?”, “COM vull ser quan sigui gran?”, “ON 
vull ser quan sigui gran?”, “QUAN vull fer·me gran?”, “PER 

QUÈ vull fer·me gran?”. En col·laboració a un grup d’avis 
i àvies, que vam anomenar “Comitè de savis i sàvies” amb 
qui hem refelxionat cada 15 dies. Creació del Documental, 
els savis i sàvies del Comitè són entrevistats pels alumnes i 
expliquen de què va el projecte.

Visibilitat

XARXES SOCIALS: Instagram: usuari escola_adults_acidh 
BLOG ESCOLA D’ADULTS: Realitzat pels alumnes.  
DINCAT 
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA 
CAD PARAL·LEL. EVO LABORAL 
ÀREA BÀSICA DE SALUT PARE CLARET (GRÀCIA) 
SERVEIS SOCIALS GRÀCIA 
IMD 
SEMS·DI (Numància) 
TREBALLADORS/ES SOCIALS FUNDACIONS, ASSOCIACIONS, 
CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL, CET’s, CO’s, SOI,s.

Mapa de processos
Treballadors/es socials · Entitats, institucions i centres ·  
Cercadors entitats · Fulletons informatius · Web Acidh  
Contacte treballadora social Acidh o direcció Esco·
la Adults Entrevista amb direcció per avaluació 
alumne per pertenència al grup d’alumnes d’Acidh i 
adaptació al grup (alumne i pares o tutors). Valoració 
possible becaPresentació de documentació reque·
rida. InscripcióAssignació del grup d’enssenyament 
Seguiment de l’alumne. Tutories. Derivació a 
posibles serveis o recursos d’interès i necessitat 
de l’alumne (orientació laboral/recerca de feina 
Seguiment i orientació amb les famílies o tutors 
Reunions informatives famílies/tutors  Avaluació 
del procés d’aprenentatge i de maduració i autono·
mia de l’alumne. Valoració amb l’alumne i valoració i 
orientació amb famílies o tutors.
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Extraescolars, Esports i LLeure Educatiu acidH ha consolidat 
la seva oferta d’activitats i l’ha incrementat atenent a les ne-
cessitats educatives i interessos personals dels usuaris. El nos-
tre gran objectiu és el ser un referent pedagògic dins el món 
educatiu i social i aconseguir una major visibilitat de tot el 
que fem.

Donem les gràcies a tots els professionals, estudiants de pràc-
tiques i voluntaris que han fet possible l’assoliment d’aquest 
projecte i sobretot als Lluïsos de Gràcia, al CE EUROPA i al Club 
Handbol Claret-Gràcia pel seu gran suport  al nostre Club sen-
se els que no seria possible la nostra tasca.

Fem activitats Extraescolars, Esportives i de Lleure Educatiu 
per a adolescents i joves, a partir dels 11 anys, amb intel.
ligència límit o discapacitat intel.lectual  lleugera: 
Bàsquet i Tennis Taula (apadrinats pels LLuïsos de Gràcia). 
Futbol (apadrinats pel CE EUROPA),  
Handbol (apadrinats pel Club Handbol Claret-Gràcia),  
Hip-Hop, Teatre, Reforç Escolar, Reforç Matemàtic, Anglès 
ESO, Angles PFI i Colònies d’Estiu.

Millorem les habilitats i capacitats cognitives, socials, psicomo·
trius i esportives mitjançant la participació en les activitats extra·
escolars que es realitzen a l’escola, les quals es van adaptant en 
funció dels interessos personals i necessitats dels usuaris i estruc·
turem un entorn en el qual la persona es pot promocionar i estar 
en constant formació encaminat a la seva inserció social i laboral.

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida del col·lectiu, fo·
mentar la seva integració i inclusió a través de l’esport i el lleure.

Desenvolupem activitats lúdiques per complementar l’educació 
formal, promoure l’autonomia, la socialització i la participació 
dels alumnes i els eduquem en un sentit global i integrador.

La Secció Esportiva acidH és membre de la Federació ACELL i 
d’Special Olympics Catalunya i ens comprometrem amb els grans 
valors que es desprenen de la pràctica de l’esport en general i dels 
que la filosofia d’Special Olímpics potencia.

es mitjançant la participació en les activitats extraesco

Actuacions concretes
• Signatura d’un acord de col.laboració i d’apadrinament del 
tres equips de futbol amb el CE EUROPA.

• Signatura d’un acord de col.laboració i d’apadrinament de 
l’equip d’handbol amb el Club Handbol Claret-Gràcia.

• Arrenjament dels desperfectes de la pista de bàsquet. 
Inversió en material esportiu fungible.

• Ens han concedit, per tercer any consecutiu, la homologa-
ció instal·lacions esportives amb l’institut Municipal d’Esports 
(IME) per poder demanar beques individuals per a la pràctica 
de l’esport de ‘Ajuntament de Barcelona.

• Pla de xarxes de les activitats extraescolars, esportives i de 
lleure educatiu a les xarxes socials: Facebook, Google +, Flickr, 
Instagram, Linkedin, Periscope, Pinterest, Sexto Anillo, Twit-
ter, Vine, Youtube i Blog, amb més de 4.600 seguidors.

• Oferta d’activitats extraescolars, esportives i de lleure edu-
catiu adequada a les necessitats educatives i interessos perso-
nals dels usuaris.

• Visibilitat de les activitats al Mapa de Recursos de Suport 
Escolar de Barcelona del Consell d’Educació de Barcelona.

209 usuaris/es  
Anglès: 6 
Bàsquet: 56 (3 equips masculins i  
2 equips femenins) 
Colònies d’Estiu : 40 
Futbol: 37 (3 equips mixtos) 
Handbol: 11 (1 equip mixt) 
Hip-Hop: 14 (2 grups) 
Reforç Escolar i  
Reforç Matemàtic: 31 
Teatre: 14

M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA Extraescolars a partir d’11 anys

Les activitats no lectives són oportunitats 
educatives per aprendre i gaudir i són 
una via de desenvolupament personal.

Tenim com a principal objectiu el millorar 
la qualitat de vida dels adolescents i jo-
ves amb intel.ligència límit o discapacitat 
intel.lectual lleugera i fomentar la seva 
integració i inclusió a la societat a través 
de l’esport i el lleure.

Ferran Delgado i Falcón                                                                                                                            
Coordinador d’ “Extraescolars, Esports i 
Lleure Educatiu acidH”

A mi m’encanta fer activitats extraes-
colars perquè em distrec d’estudiar. 
Jo penso que és una manera d’obli-
dar-se d’estudiar i gaudir del futbol 
que és el que m’agrada. Et relaciones 
amb gent que no veus sovint a l’es-
cola i fas noves amistats.  Fent activi-
tats extraescolars aprens valors com 
respectar-nos, la solidaritat i tenir el 
compromís d’anar als partits.

Marc Cebrian. Usuari d’ “Extraescolars, 
Esports i Lleure Educatiu acidH”
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Hem participat

LLiga i Copa Catalana Bàsquet, Futbol i Handbol   
ACELL-Special Olympics.

V Torneig Triple de Parets.

II Campionat  de Futbol “NO LIMITS ” Sardenya (Itàlia).

Torneig “12 hores de Bàsquet” Lluïsos de Bàsquet.

V Torneig Bàsquet Adaptat St Jordi. acidH i Lluïsos de 
Gràcia.

Campionat de Catalunya Bàsquet a St Just Desvern. 

Campionat del Garraf a Vilanova i La Geltrú.

Projecte “Baskin”  de la Universitat de Barcelona.

“Enfutbola’t. Futbol per a tothom” Premià de Dalt.

MIC Integra (Bàsquet) a Vidreres. FCF.

II Meeting de Bàsquet Unificat a Sant Cugat. FCB

Lliga Preferent Bàsquet. Associació de Voluntaris laCaixa”.

 
Cloenda temporada 2016-17 d’Activitats Esportives de 
l’ACELL-Special Olympics. Mundet. 

Special Olympics Catalunya (un equip de bàsquet femení  
d’acidH) al I Campeonato Bàsquet Femenino Ávila 2017.

Festival de Nadal i Festival d’Estiu de l’Àrea Educativa amb la 
participació dels grups de Hip-Hop, d’Anglès i de Teatre.

Diada del Barça del Soci Solidari.

Hem col·laborat

Lluïsos de Gràcia

CE EUROPA

Club Handbol Claret-Gràcia

Jocs Specials España amb Special Olympics Catalunya

Entitats Alfa Tegar, Associació Triple, Lluïsos de Gràcia 
i Poliesportiva Olimpia Sarrabus Onlus de Sardenya 
(Itàlia). 

“Baskin” de la Federació Catalana de Bàsquet i UB.

Junta Directiva de la Federació ACELL. Delegat Esportiu, 

Sr. Ferran Delgado, l’entrenador Sr. Raül Carbonell, i 
l’esportista Sr. Salvador Ribas.

Visibilitat
Mitjans de Comunicació:  Ara, Punt Diari·Avui, BTV, 
L’Independent de Gràcia , Tot Gràcia, TV3, Ràdio Estel, 
RTVE,  Periódico de Catalunya, Sport, Mundo Depor·
tivo, El 9, Ràdio Gràcia, “Des del Nord” dels Lluïsos de 
Gràcia, El Mundo I ABC.
Xarxes socials: Més de 4.600 seguidors a  Facebook, 
Flickr,  Google+, Instagram,  Linkedin,  Periscope,  Pin·
terest, Sexto Anillo, Telegram, Twitter,  Vine,  Youtube,   
i el nostre Blog.  

Patrocinadors i institucions
Ajuntament de Barcelona.  
Associació de Voluntaris de la Caixa. 
CE EUROPA. 
Club Handbol Claret·Gràcia 
DINCAT 
Diputació de Barcelona. 
Federació ACELL 
Generalitat de Catalunya.  
Lluïsos de Gràcia. 
SMEG. 
STIGA. 
Special Olympics Catalunya 
UFEC 
Universitat de Barcelona

Mapa de processos 
pulicitat família contacte amb coordinació extraes-
colars, esports i lleure educatiu acidh  entrevista    
carpeta família entrega documentació aprovació 
 comunicació professionals  inici  activitat                    
seguiment
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M’EDUQUEN. ÀREA EDUCATIVA Ensenyament Postobligatòri 16·21 anys

“ He aprés moltes coses, a l’acidH 
m’han fet obrir els ulls i m’han fet 
obrir a la realitat, conèixer el món 
laboral i a la vida real i què pot pas-
sar en el futur. He millorat la meva 
actitud” 

Adrià Gilart. Programa de Formació i 
Inserció. 

“ He millorat la seguretat amb mi 
mateix, el fet de venir a l’acidH m’ha 
fet fer una pas més a la meva vida” 

Arnau Muntada. Programes de Formació 
i Inserció. 

Programes de Formació i Inserció (PFI)
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) estan pensats per 
a joves que han deixat l'educació secundària obligatòria i no 
segueixen estudis en el sistema educatiu. El seu objectiu és 
adquirir un aprenentatge imprescindible per accedir al mercat 
de treball. Perfils professionals: 

PFI Aux. en Activitats d'oficina i  
serveis administratius generals.
PFI Aux. d'Hoteleria, cuina i serveis  
de restauració.

Cada programa té dos anys de durada, 1000h lectives per any, 
180h de pràctiques en centres de treball. La formació en centres 
de treball o pràctiques laborals permeten conèixer i adaptar·se 
a un entorn laboral i desenvolupar les competències tècniques 
pròpies del perfil professional.

PFI Aux. Administratiu
Tramitació de correspondència, reproducció i arxiu, control de 
material d'oficina, i suport a operacions administratives bàsiques.

PFI Aux. d'Hoteleria
Ajudant de cuina: recepció i distribució de gèneres, preelabora·
cions (pelar, netejar i tallar...), neteja d'estris i local i tractament 
de residus.

Ajudant de sala: preservei (parament de taules, recollida de mate·
rial, neteja del local), servei (atenció al client) i postservei.

El tutor fa una introducció al centre de treball amb l'alumne, on es 
familiaritza amb les funcions pròpies del seu lloc i els companys. 
S'expliquen les característiques de l'alumne i es detallen les seves 
dificultats i la manera de solucionar·les.

Durant les pràctiques el tutor farà un mínim de tres visites a 
l'alumne, durant les hores de pràctiques i hi haurà una comunica·
ció directa entre el responsable de les pràctiques i el tutor.

L'alumne acut a l'escola quinzenalment durant el període de pràc·
tiques pel seguiment amb el tutor i per compartir la seva experi·
ència amb els alumnes del seu curs.

Curs pilot, Itineraris de Formació Específics (IFE) 
Auxiliar en vendes i atenció al públic (IFE CM01)

Aquests estudis desenvolupen competències per a fer tasques 
auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de coman·
des i venda de productes, i treballs de reprografia, observant les 
normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 
corresponents, així com competències de comunicació, autono·
mia personal i de participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores, distribuïdes en quatre cursos acadè·
mics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

El grup consta de 12 alumnes, 9 noies i 3 nois.

Els alumnes de IFE han realitzat una col·laboració amb el Museu 
Etnològic de Barcelona i estudiants universitaris. L’experiència ha 
estat emmarcada dins l’àmbit d’atenció al públic.

 

39 alumnes
1er d’Hoteleria  
11 alumnes. 5 noies|6 nois.

2n d’Hoteleria  
7 alumnes. 4 noies|3 nois.

1er d’Auxiliar d’oficina  
11 alumnes. 8 noies|3 nois.

2n d’Auxiliar d’oficina 
10 alumnes. 5 noies|5 nois.
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Hem col·laborat 
Empreses on han realitzat la Formació en centres de treball). 

Professional administració i gestió:

Departament d’Ensenyament.

Randstad.

UB Fundació Solidaritat.

Consulting EV.

Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Correos y Telégrafos : centre logístic de tractament de Colon 
amb la col·laboració de 4 unitats de negociat.

Grameimpuls Santa Coloma. 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Institució Montserrat.

Clece, BCN.

Institut Vila de Gràcia

Professional de restauració:

Hotels Ilunion, 4 hotels a BCN.

FrescCo, 4 bufets restaurants a BCN.

Parc de Recerca Biomèdica Barcelona, PRBB BCN.

Fundació Formació i Treball, BCN.

Els alumnes d’Hoteleria, tant de primer com segon han donat 
suport als Catering Shuup de l’acidH.

Taller de preparació de cafès a l’Hotel Ilunnion Barcelona

Fundació Formació i Treball.

Hem fet difusió
Jornada de portes obertes PFI i IFE (acidH)

Participació i informació sobre els cursos al Saló d’Ocupació 
Juvenil, dins del Saló D’Ensenyament.

Jornada informativa dins l’Escola de Mares i Pares del CPLA 
acidH· PFI i IFE.

Participació a la Taula de Reflexió de l’Univers d’Històries de 
la Càtedra Unesco.

ESADE Bussiness and Law School· Difussió dels cursos de IFE 
i PFI. 

Fundació Randstad. 

Homenatge a la Montserrat Baró. Vall d’Hebron

Finançadors
Departament d’Ensenyament.

Fundació privada Maite Iglesias Baciana.

Fundació Nous Cims.
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EM FORMO I DIVERTEIXO
ÀREA LLEURE

“Tinc 49 anys, no recordo molt bé quant 
temps fa que vinc a l’Espai Social, però ja 
fa alguns anys….diria que dos.

La Sandra, la meva tutora de la 
Fundació, em va explicar que hi havia 
un centre on podia anar per relaci-
onar-me i fer amistats. Llavors vaig 
decidir apuntar-me perquè durant 
tot el dia estava en un parc fumant, 
prenent alguna cosa o asseguda en la 
residència sense fer res de profit. De 
vegades acompanyava als monitors a 
fer les compres però poc més.

Des que assisteixo a l’Espai Social he 
notat un canvi, estic aprenent moltes 
coses noves als tallers i activitats que 
fem. Tinc noves amigues i amics amb 
els quals sóc feliç i em diverteixo. 
Amb una especialment quedem els 
caps de setmana per sortir juntes, es 
diu Tania. Les monitoras i monitors 
són molt amables i simpàtics amb mi. 
Em tracten amb molt afecte i m’aju-
den en tot el que necessito.”

Mª Luz Rodríguez Acosta

Espai Social Can Gelabert acidH

“Fa un any que vinc a l’Espai Social. La 
meva mare i jo vam anar a la Treballa-
dora Social del barri i em va informar de 
l’existència d’aquest espai. Ella pensava 
que em podia anar bé sortir de casa, 
relacionar-me i fer activitats. Com tinc 
la incapacitat laboral no puc treballar. 
Vaig decidir venir a veure com era i què 
feien, i he canviat en tot. Aprenc coses 
noves, pintura, cuina, temes d’actu-
alitat, història de l’art, salut. També 
m’ajuda el taller de meditació perquè 
em sento més relaxat i ha millorat el 
meu estat d’ànim. Abans passejava els 
gossos d’un amic, però era esporàdic 
i el reste del temps m’avorria i no feia 
res. Ara estic més content, aprenc nous 
coneixements i faig noves amistats, 
surto els caps de setmana a passejar, 
prendre alguna cosa, conversar i això 
em fa sentir acompanyat i més feliç. 

Em tracten bé i m’ajuden en tot, ara 
amb el tema laboral; tinc ganes de tre-
ballar i m’ajuden entrar en un SOI…”

Cristian Michelana López i tinc 32 anys.

“El arte, ayuda a desarrollar y estimular sen-
timientos, sensaciones, bellas o incluso pro-
vocativas para nuestros diferentes sentidos. 

Como historiadora mi objetivo es que dis-
fruten, evoquen y generen la capacidad de 
impresionarse ante las diferentes propues-
tas artísticas.  No va de aprender fechas, 
nombres, ni estilos, son meros “datos”, si 
no de que sean capaces de dejar volar su 
imaginación. A través de mis clases, que son 
muy participativas, intento que se sientan 
abiertos a explorar las obras, experimentar 
con el arte y ser partícipes del mundo del 
artista que estudiamos. El objetivo principal 
es que crezca en ellos la autoestima, que si-
entan que el arte no es sólo para los artistas, 
que a través de la pintura, escritura, fotogra-
fía, música, graffiti, danza, performance...
puedan canalizar y expresar sus emociones, 
y ser capaces de realizar sus propias obras. 

Me llenan de energía, me cultivan y me 
hacen un poco más humana. Su predispo-
sición, el cariño que desprenden. Aprendo 
de ellos sobre la vida, la comunicación, y la 
empatía con los demás, importantes en mi 
crecimiento personal.”

Gema Galan, taller d’història de l’art
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L’Associació acidH, amb la col·laboració de la Fundació 
Privada Can Gelabert, van crear el 2012 l’Espai Social 
dirigit a persones majors d’edat amb intel·ligència límit 
o discapacitat intel·lectual lleugera que per diverses cir-
cumstàncies no poden accedir al món laboral, i que en el 
dia a dia tenen molts espais lliures que la societat no els 
hi ofereix la oportunitat d’aprofitar. 

És un espai socioeducatiu fins ara inexistent, dedicat exclusi·
vament a ells, on l’aprenentatge i el lleure s’interrelaciona per 
potenciar les seves capacitats i la seva autonomia personal i 
social. Adaptat a les seves necessitats que els facilita estar 
actius i tenir la possibilitat de relacionar·se entre ells durant 
els moments del dia en que ningú els ofereix una atenció, 
activitats o una feina digna. 

A part dels tallers que es porten a terme setmanalment s’han 
fet dos respirs de cap de setmana, 13 visites culturals i 8 
activitats d’oci a la ciutat de Barcelona.

Els objectius 
Oferir educació i lleure 
Promoure l’autonomia personal 
Fomentar la participació i l’intercanvi social  
Facilitar l’integració laboral 

Espais
EL RACÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES

EL RACÓ DE LA LLAR

EL RACÓ POLIVALENT

EL RACÓ DE BODY MOVING “MOU-TE” 

SALA D’ESTAR

BIBLIOTECA I VIDEOTECA

77 usuaris/es
39 dones i 38 homes

1coordinadora 
4 educadors/es 
11 voluntaris/es

Oferim un espai al col·lectiu amb l’objectiu de promoure la 
seva qualitat de vida. Millorem les seves habilitats cognitives, 
socials i motrius mitjançant els tallers i potenciem les seves 
relacions socials ampliant el cercle d’amistats. 

Facilitem la integració laboral realitzant tallers enfocats a 
augmentar la seva autonomia personal i ajudant·los amb la 
recerca de feina, aspecte que actualment els preocupa molt. 
Aprenen temàtiques molt variades i els enriqueix dia a dia, 
mantenint una relació molt propera amb els educadors/es.

És un servei únic a la ciutat de Barcelona  
on donem resposta a més d’una necessitat, 
ja que treballem en les diferents branques: 
aprenentatge, lleure, autonomia, socialitza-
ció, àmbit laboral...

Actuacions concretes 
INFORMÀTICA (nivell 1 i 2), MANUALITATS, PINTURA i DI-
BUIX., CUINA , MÚSICA , BALL, CÀLCUL I LLENGUA, HISTÒRIA 
DE L’ART, TEMES D’ACTUALITAT, BIOGRAFIES., CINEFÒRUM i 
CURTMETRATGE , MEDITACIÓ, GESTALT, MASSATGE , DINÀ-
MIQUES GRUPALS , AUTOGESTORS, ASSEMBLEA , TALLERS 
MONOGRÀFICS. 



ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INTEGRACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ acidH  memòria 2017            19

 

Equip
Coordinadora  
Educadors: 3 educadors/es  
Administració/comunicació:  
1 persona a mitja jornada 
Voluntariat: 16 voluntaris  
Estudiants de pràctiques:  
2 estudiants de pràctiques

Hem participat

Comissió de mediació juntament amb altres treballadors 
que es dediquen al sector del lleure. 

Diada de Sant Jordi s’ha muntat una paradeta per ven-
dre roses naturals i punts de llibre artesanals

Activitats del bicentenari de Gràcia

Paddlesurf a la Barceloneta 

Hem col·laborat
Intercanvi d’objectes i materials per a una millor relació i 
interacció amb el barri.

Setmana social que organitzava la Caixa realitzant una 
activitat conjunta amb alguns dels seus voluntaris.

Aliança amb la Fundació Best Buddies

CEA Study Abroad

Hem fet difusió

Blog http://clubsocialacidh.wordpress.com.

Coordinació amb entitats del sector, treballadors socials, 
sesm-di

Reunions informatives de l’entitat i distribuïm díptics in-
formatius sobre l’espai social al públic.

Entrevistat al programa ‘España directo’

Patrocinadors i institucions que 
ens han donat suport

Fundació Can Gelabert 
Ajuntament de Barcelona

Més dades del 2017
17  tallers amb temàtiques diverses

4 tallers monogràfics  
22,5 hores de tallers | 22 (mitja participants)

2 sortides de cap de setmana  
24 usuaris per sortida, 

13 visites culturals

8 activitats d’oci per Barcelona 
mitja de 20 usuaris per activitat al matí  
17 per la tarda

Aquest projecte no hauria pogut existir sen-
se el suport de la Fundació Can Gelabert ni de la 
col·laboració dels voluntaris que ens han ajudat a 
portar a  terme totes les activitats. 

Volem continuar donant·los suport en les diferents 
branques de la vida i ser un projecte de referència en 
l’àmbit del lleure i la formació per a aquest col·lectiu.
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“La meva germana i jo vam  veure una 
paradeta de l’ACIDH a una fira d’en-
titats i ens va cridar l’atenció per que 
tenim una germana amb IL  i al nostre 
poble no hi ha res. Necessitavem saber 
que s’està fent amb aquestes perso-
nes ja que sempre ho haviem viscut 
com un problema familiar, mai haviem 
imaginat que hi havia una entitat com 
l’acidH. Des de maig de 2015 faig de 
voluntària.

M’ha aportat creixement personal,  
sentir-me  útil  i  contribuïr socialment a 
la integració, aprenc moltíssim de totes 
les persones, riem, disfrutem, conver-
sem...  Per a mi, fer aquesta activitat es 
viure amb un sentit  ètic la vida i  em fa 
molt feliç.

Amb la meva germana petita he viscut 
en primera persona el patiment dels 
pares, la dificultat per entendre’ns,  la 
soletat i l’aillament social amb la marxa 
dels germans, el desconeixement i la 
manca de recursos...  En fi... “

Marta Chiné, voluntària

“Hola em dic  Nelka i tinc 25 anys, 
porto tants anys al club acidH que ni 
m’enrecordo! 

Us vaig conèixer a traves d’ Internet , la 
meva mare buscava un esplai o associ-
ació perquè em divertís

i que fes amics. Vaig decidir provar-ho i 
em diverteixo molt. 

Durant aquest temps he fet molts 
amics i estic encantada i molt 
feliç.M’agraden molt les activitats però 
sobretot haver conegut més gent .

Gràcies club social per haver arribat a la 
meva vida, m’heu canviat molt la vida .

Petons a tots els monitors i  
coordinadora.”

Nelka Lázaro, usuària

EM FORMO I DIVERTEIXO. ÀREA LLEURE Club de LLeure acidH 
El “Club Divertiment ACIDH” és un servei de lleure dirigit a persones amb ca-
pacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera on trobar un grup 
de amics/gues amb els qui sortir i realitzar activitats per Barcelona. El Club pro·
porciona un espai·temps on es relacionen entre iguals, comparteixen inquietuds i 
aprenen a gestionar i planificar el seu temps de lleure. Promovem la iniciativa perquè 
decideixin algunes de les activitats i procurem estimular l’autoestima i l’autoavaluació 
a partir dels principis de maduresa i de responsabilitat. 

Com ho fem
El club de lleure ofereix un espai de trobada tres dissabtes al mes on es porten 
a terme activitats lúdiques a la ciutat de Barcelona. Els usuaris/es estan divi·
dits en tres grups en funció de les edats perquè hi hagi una major complicitat 
entre els companys: 

Grup Jove : 14-25 anys | Grup Adults: 26-55anys 
L’horari habitual és 16,30 a 20,00h amb una durada aproximada de 3,5h. 

Van acompanyats per monitors que procuren que hi hagi una bona comu·
nicació i integració dels membres del grup i potenciar una conducta adient.

Algunes de les activitats: anar al cinema, Tibidabo, barques, bolera, karaoke, 
discoteca, concerts, exposicions, fires, festes de barri, gimcanes, etc. També 
s’han fet tallers de manualitats, cuina i ball. I dos respirs de cap de setmana, 
a Vic i a Malgrat de Mar. Les sortides s’han fet conjuntament amb els usuaris 
de l’Espai Social i han assistit 10 i 12 usuaris respectivament.

Per què ho fem
Oferim un espai en el que socialitzar i fer amistats, ja que es un dels as·
pectes que més els preocupa. Oferim experiències enriquidores i divertides 
entre iguals i els donem pautes per planificar el seu temps d’oci combinant 
activitats lúdiques i culturals. Es fomenta el respecte, l’acceptació de les di·
ferències, els recursos i el coneixement d’ofertes d’oci de Barcelona. Amb el 
suport del monitor i les relacions establertes entre companys es senten part 
integrant, important i necessària del grup.

Fomentem el treball en grup, les habilitats individuals i les diverses maneres 
de ser i d’actuar amb persones en un entorn diferent al familiar o escolar, i 
aprendre a gaudir del temps lliure.
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30 usuaris/es de mitja 
18 joves 
12 adults

Equip
1 coordinador 
3 monitors JOVE 
1 monitor ADULTS  
3 voluntàries ADULTS

Sortides
S’han realitzat dos respirs de cap de setmana amb una nit de 
pernocta fora:

Vic al mes de març  amb la participació de  10 usuaris del 
club de lleure

Malgrat de Mar el mes de  juny amb la participació de  12 
usuaris.

Patrocinadors i institucions que  
ens han donat suport 

Fundació Sert: 1 persona becada 
Dades econòmiques

El Club de lleure es va crear al 1995 degut a la demanda 
dels alumnes de l’escola de vida Montserrat; tant ells 
com els seus pares demanaven un servei en el que ells 
gaudissin del temps d’oci realitzant activitats lúdiques 
on compartir espai i temps entre guals i fer amistats, el 
qual es un dels aspectes que més els hi preocupa. 

Aquest any hi ha hagut un creixement rellevant 
en el grup de joves d’entre 16 i 25 anys, motiu pel 
qual un dels objectiu del curs de l’any vinent serà 
dividir-lo en dos franges d’edat: dels 12 als 18 i dels 
19 als 25. Un altre objectiu a assolir serà  aconse-
guir un augment d’usuaris del grup de Gent Gran 
el qual ha minvat en un 40% 
Des de els inicis el club sempre ha comptat amb la 
col·laboració de voluntaris per donar suport als grups 
durant les activitats, sense els quals no es podrien haver 
portar a terme.
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CPLA Psicologia i LogopediaEM CUIDEN
ÀREA PSICOSOCIAL

“Gracias al CPLA he aprendido cosas 
nuevas, como abrir-me y relacionar-me 
más con los amigos y conocidos. 
También me ha servido para sacar todo 
lo que sentía y me preocupaba. He 
podido estar relajado y cómodo expli-
cando mis problemas. Me han ayuda-
do mucho, tanto en temas personales 
como laborales”.

Adrian Medina Medina,  
pacient del CPLA.

“Assisteixo al grup de suport familiar 
d’acidH desde que vaig arribar i per 
a mi és molt positiu i tranquilitzant 
perque tractem temes molt importants 
per les famílies.  
Les xerrades son donades de manera 
objectiva i amb molta professionalitat, 
el grup de psicòlogues son molt  
humanes i comprensives i ens donen 
molts bons consells.·”

Marisa Claver,  
mare que participa a l’espai famílies

El CPLA es va crear l’any 1995 a partir de la necessitat detecta-
da  de fer un bon diagnòstic a les persones amb intel·ligència 
límit.  Des d’aquell moment es va oferir també atenció psicolò-
gica, psiquiàtrica i logopèdica.  A més d’atenció individualitzada 
també oferim tallers grupals d’habilitats socials, gestió emocional 
i estimulació cognitiva. 

Com ho fem 
Abordem la situació personal de cada pacient de manera inte-
gral i adaptada, per un equip especialitzat. 

Entenem la salut com un equilibri entre factors biològics, psi-
cològics i socials que interaccionen i s’influencien entre sí.  

Adaptem el tractament en funció de les necessitats i capacitats 
de cada persona, dissenyant unes pautes d’intervenció ade-
quades. Es realitza de manera  individual o en grup segons 
sigui mes adient. 

Per a què ho fem 
Per la gran importància que suposa tenir un bon diagnòstic, ja que 
aquest marca el treball a realitzar. Les persones amb IL no sempre  
disposen dels recursos necessaris alhora d’afrontar les dificultats 
pròpies de cada etapa vital. És per això que és necessari l’atenció 
especialitzada de professionals per abarcar  aquestes  dificultats.

1.796 total visites 
58 nois|69 noies

192 visites logopedia 
3 nois|8 noies

278 visites psiquiatre
15 nois|24 noies 

160 tallers
12 nois|15 noies 

Equip
1 directora/psicòloga
4 psicòlegs 
1 logopeda
1 psiquiatre
1 recepcionista 

Hem participat
Acollida i formació d’estudiants en pràctiques Dife·
rents centres compten amb el nostre recurs com a eina de forma·
ció pels estudiants de pràctiques. Acollim estudiants del grau de 
psicologia o màsters relacionats amb la intervenció clínica de la 
UB, UAB o de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. 

També acollim estudiants de formació professional d’administra·
tiu del programa de PFI de l’àrea laboral d’acidH.  

Hem comptat amb dos alumnes del PFI,  una alumna del grau 
de psicologia de la Universitat Autonoma de Barcelona i una del 
màster de psicopatologia de la mateixa universitat. 

Diagnòstics,  teràpies i reeducacions setmanals Cada 
cop és més freqüent que les persones amb IL presentin trastorns 
mentals associats que requereixen professionals especialitzats en 
el món de la discapacitat. 
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En el treball clínic amb adults, situem la persona com a 
centre del seu propi canvi, estimulant i ampliant els seus 
recursos i capacitats personals per tal d’afrontar de la forma 
més adequada cada problema o dificultat. 

En el treball terapèutic amb adolescents actuem tant des de 
l’àmbit clínic com psicopedagògic o escolar. Abastem tant 
l’atenció del noi o noia com la dels pares i els educadors que 
interaccionen en el seu entorn familiar i escolar. 

6 tallers terapèutics En grups reduïts i conduïts per 
psicòlegs del centre realitzem diferents tallers amb diferents 
objectius per tal de poder compartir i  aprendre de l’experi·
ència d’altres persones i facilitar l’adquisició de determinats 
aprenentatges facilitats pel treball en grup. Tallers realitzats: 
competència social I i competència social II taller de gestió 
emocional i taller d’estimulació cognitiva. 

Supervisions quinzenals Oferim un espai per reflexi·
onar sobre la intervenció terapèutica.  Reflexionem sobre 
els objectius, la metodologia i les tècniques utilitzades en la 
teràpia, i compartim recursos i estratègies. 

Tallers d’estiu Durant el mes de Juliol  s’organitzen 4 
tallers per poder treballar diferents temàtiques (llenguat·
ge, atenció, memòria, càlcul, autoconeixement i habilitats 
socials entre altres) de manera lúdica i divertida. Els tallers 
organitzats són: explora i creix amb l’art, juguem amb les 
paraules, ens coneixem? I atenció, preparats ¿temps... ja!!! 

Tallers de sexualitat a l’escola d’acidH Dirigits a 
adolescents d’entre 12 i 18 anys amb IL– discapacitat intel·
lectual lleu que realitzen l’Educació Secundaria a l’escola 
Vida Montserrat. L’objectiu és educar en el coneixement, 
l’acceptació i l’expressió de la sexualitat. Realitzar prevenció 
de situacions de risc en adolescència i proporcionar estratè·
gies que permetin als joves viure la seva sexualitat de forma 
sana i madura.

Coordinacions amb altres serveis externs. Per tal 
de millorar la intervenció terapèutica es realitzen coordi·
nacions amb altres centres o serveis no vinculats a l’acidh. 
L’objectiu és poder fer un treball multidisciplinari amb totes 
les persones que intervenen en aquella persona per tal de 
poder millorar les intervencions terapèutiques.

Hem col·laborat
En el nostre treball és molt important la coordinació i el 
treball en xarxa amb totes aquelles persones i serveis que 
intervenen en els nostres pacients. És per això que sovint 
ens coordinem amb escoles, centres de salut mental o em·
preses.  Coordinacions són mes habituals:

SESM-DI Servei Especialitzat en Salut Mental per a perso-
nes amb Discapacitat Intel·lectual 

CSMA Centre Salut Mental d’Adults

CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 

Hem fet difusió
Xarxes socials i web gestionades per acidH

Dincat

Patrocinadors i institucions que 
ens han donat suport
MIB

Fundació Ricardo Fisas 

Fundació Sert

MRW

Ajuntament de Barcelona

Departament de Benestar social i família de la  
Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament  de la Generalitat  
de Catalunya
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Formació
Facilitem que el personal de l’acidH es pugui reciclar 
i formar·se de manera continuada. Aquesta tasca la 
duem a terme informant sobre formacions d’interès.  
També organitzem formacions a mida segons la de·
manda i les necessitats concretes de cada àrea o servei.

L’objectiu és contribuir per que els professionals de 
l’acidH actualitzin els seus coneixements, facilitant que la 
entitat incorpori les novetats tècniques que van sorgint.

70 professionals d’acidH   
han realitzat accions  
formatives
4 cursos

74 professionals

27 accions  
formatives individuals

10 professionals  
van assistir a unes Jornades

Hem col·laborat
Ajuntament de Barcelona 
Aracop ( Admn. Cooperativa) 
Barcelona Activa 
Col.legi Oficial de Psicòlegs de catalunya 
Dept d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
Dincat 
EOI 
Fundespai 
Femarec 

Fundació Pere Tarres 
Fundació CCSM 
Hospital vall d’Hebron 
Fil a l’agulla 
Inpacte  
Institut Assistència Sanitària 
 

Espai families
Per ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual 
és imprescindible l’entorn familiar.  Oferim assessora·
ment, grup de suport familiar “el café dels Dilluns” i 
l’escola de pares. 

Per a què ho fem 
L’objectiu és que les famílies tinguin un espai on 
s’intercanviïn experiències, on es rebi informació sobre 
el món de la discapacitat, on es puguin resoldre dubtes 
i sobretot, on es descobreixin els aspectes positius de 
la col·laboració entre persones que es troben i que els 
uneix un fet comú. 

9 sessions del grup  
El cafè dels dilluns 
28 famílies

“Discapacitat Intel·lectual i altres trastorns men-
tals”, Novetat del 2017, curs de 40 hores, i dividit en 
dues parts. Una part teòrica de 20hores i 10 xerrades 
de 2 hores sobre diferents temes d’interès. 

Organitzat i realitzat pel Centre de Psicologia i Logopè·
dia d’acidH i subvencionat per Dincat.  

A la primera part van assistir 20 famílies i a la segona hi 
35 famílies. Les valoracions van ser molt positives.

Hem participat
Programa de grups de suport familiar -  DINCAT.  Parti-
cipem en les reunions de dinamitzadors amb freqüència 
trimestral.  Aquest any han sigut 4 trobades. 

Hem fet difusió
És un espai obert a totes les famílies d’acidH. 

Realitzem difusió per xarxes socials, correu electrònic i en 
paper a tots els usuaris d’acidh. 

També es va realitzar una xerrada informativa del servei 
el mes d’Octubre. 

EM CUIDEN ÀREA PSICOSOCIAL Formació | Espai Famílies
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Les llars residència 
Equipaments integrats dins l’entorn comunitari, adreçats a 
persones amb IL (intel·ligència límit) o DI lleu, amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 33% que necessiten la 
provisió d’un servei substitutori de la llar. Proporcionen 
la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, 
manutenció convivència, atenció personal, relacions 
interpersonals i integració social. A les nostres llars es 
genera un ambient familiar que propicia la participació ac·
tiva dels usuaris a les rutines domestiques i organització 
interna, així com a activitats comunitàries. 

Horari d’atenció: 15:00 a 9:00h (dilluns a divendres i les 24 
h. els caps de setmana, festius i vacances) 

 
Tenim 4 llars amb capacitat  
per a 31 persones

33 Persones ateses   
2 persones Entrades noves 
5 Homes | 28 Dones 

La llar d’entrenament 
Projecte de nova creació
És un escenari d’entrenament on les persones amb IL o DI lleu 
ténen l’oportunitat de posar en pràctica les habilitats i aprenen·
tatges funcionals per accedir a una vida autònoma. On desco·
breixen les seves capacitats i potencialitats, però també les àrees 
en les que necessitaran suport quan es trobin en situacions de la 
vida quotidiana. Adreçat a persones que viuen amb les seves 
famílies i volen desenvolupar un projecte de vida indepen-
dent, però encara no es senten segures o la por de les famílies al 
fracàs fa que aquest procés natural d’autonomia s’allargui en el 
temps. També adreçat a persones que viuen a llars residència i ja 
estan preparades per assolir aquesta vida més autònoma

Amb capacitat per a quatre persones, ofereix una estada d’un any 
per experimentar sense riscos. És un espai de llibertat on poder 
equivocar-se i aprendre, i per a les famílies és una tranquil·litat 
que tingui lloc de manera controlada. La versatilitat de l’equip 
de professionals permet ajustar la metodologia i el grau de suport 
per a cada cas. La intervenció parteix dels objectius que defineix 
la pròpia persona i es van ajustant segons la seva evolució i el que 
es va experimentant a la llar. Elles i ells són els principals directors 
i protagonistes de la seva evolució. Les àrees que es treballen: 

Àrea domèstica, de salut, de desenvolupament 
personal, d’oci i temps lliure i de relacions socials
L’oportunitat de desenvolupar un projecte de vida independent, 
fora del domicili familiar d’origen, és un factor saludable perquè 
evita, per part de la família, el risc de sobrecàrrega i permet a la 
persona desenvolupar la seva vida amb mes qualitat, afavorint la 
inclusió social, l’autodeterminació, el benestar físic i emocional.  
La llar d’entrenament no és recurs finalista i últim en si mateix, sinó 
que pretén ser un vehicle mitjançant recorrin un itinerari  d’inclusió 
social progressiu d’acord amb les possibilitats evolutives de cadascú. 

2 

7 persones ateses 
2 Homes | 5 Dones

Les LLars Residència, la Llar d’entrenamentM’ACULLEN
ÀREA HABITATGE

“Mai sabràs si pots fer una cosa si no ho 
intentes”

Guillem Riba Rossy 
Llar amb supervisió

“Quan estàs amb els pares et sents més 
protegit I et fa com inseguretat anar 
al pis, però a mida que van passant els 
mesos agafes confiança en tu mateix 
i tens ganes d’anar·hi. Les monitores 
t’ajuden però guanyes confiança a l’hora 
de fer les feines quotidianes de casa, i 
sobretot a l’hora de ser més autònoma i 
de fer coses per tu mateixa”.  

Carla Salvadó Martíne Llar d’entrenament
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Les llars amb supervisio
És un habitatge situat en un entorn normalitzat que 
ofereix un suport professional intermitent a les per-
sones que hi viuen. Aquest suport afavoreix la màxima 
independència personal i la integració social de la persona. 

Les persones que accedeixen a aquestes llars mostren un alt 
nivell d’autonomia, però la titularitat de l’habitatge corres·
pon a l’entitat que es qui es fa càrrec de la contractació i 
pagament de quotes de lloguer, subministraments, assegu·
rances i manteniment de la llar.

S’han de garantir uns ingressos mínims que els permeti sa·
tisfer les despeses de cessió d’us de l’habitatge i la seva ma·
nutenció personal. El suport professional queda cobert amb  
l’ajut del Programa de suport a la llar o per l’aportació eco·
nòmica de la persona.

Tenim 10 llars amb capacitat  
per a 28 persones 

 
19 persones ateses 
12 homes | 7dones 

El programa  
d’atenció domiciliària 

Programa de suport a l’autonomia 
a la pròpia llar

Ajuda personal que sol·licita la pròpia persona 
beneficiaria al Departament de Treball, Afers So-
cials i famílies per a rebre el servei d’una entitat 
col·laboradora del programa. Possibilita l’autonomia 
de les persones que viuen soles al seu domicili (titula·
ritat pròpia) amb suport puntual a la seva llar per a la 
realització de les activitats diàries, alimentació, cura de 
la salut, utilització dels sistemes de protecció i coneixe·
ment de recursos comunitaris. Aquest ajut es sol·licita 
a través d’una convocatòria anual que treu el Departa·
ment amb unes condicions administratives.

Les persones que no poden accedir per no complir 
els terminis de tramitació o els requisits administratius 
han pogut optar al suport domiciliari de manera pri·
vada o mitjançant ajuts provinents de les administra·
cions estatals i locals (Programa Vida Independent de 
l’Institut Municipal de persones amb Disminució)

36 persones ateses 
19 homes | 17dones

Com ho fem?
Les persones usuàries dels nostres serveis d’habitatge 
reben un suport personalitzat basat i centrat en les 
seves pròpies necessitats. 

Els equips de professionals elaboren conjuntament 
amb la persona els plans de treball que recullen les 
necessitats detectades pel professional i sentides 
per la pròpia persona per tal d’establir uns objectius 
i una metodologia d’intervenció. 

Es fomenta en tot moment l’autodeterminació i par-
ticipació de l’usuari en el seu procés de desenvolu-
pament personal tant a nivell individual (mitjançant 
entrevistes, elaboració del projecte educatiu) com a 
nivell grupal a les assemblees i òrgans de participació. 

Es treballa per millorar la qualitat de vida de les per-
sones, per assolir una vida independent i autòno-
ma i aconseguir una integració el més normalitzada 
possible a la societat. 

Actuacions concretes
2 persones han fet el pas a una vida més independent a 
una llar amb supervisió. 

Creació i obertura de 3 noves llars amb supervisió amb 
capacitat per a 6 persones 

4 noves aprovacions del programa de suport a l’autonomia 
a la pròpia llar

Adequació de la llar residencia Vilamarí en horaris i es-
pais per millorar l’atenció als processos d’envelliment de 
les persones amb IL o DI lleu que atenem. Creació d’un 
programa específic  per treballar l’Envelliment Actiu i sa-

ludable.

M’ACULLEN. ÀREA HABITATGE Suport a l’Autonomía 
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M’ACULLEN. ÀREA HABITATGE Suport a l’Autonomía 

L’equip

34  Professionals 
1 Coordinadora de l’àrea 
1 Psicòloga 
20 professionals Llar residència 
10 professionals Suport a la llar i  
les Llars amb supervisió 
2 professionals  
Llar d’entrenament

Hem participat
Impartició de la formació per a professionals del Suport a la 
llar a DINCAT.  

Elaboració del Document Marc sobre l’abordatge en la gestió 
de la sexoafectivitat, la prevenció, detecció i actuació davant 
els abusos sexuals.

Grup de treball del Programa de Suport a la llar de DINCAT

Grup de treball de Concertació dels serveis socials de DINCAT

Xarxa de Vida Independent de l’IMD. Part del grup motor.

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de Barcelona. 

Formació d’Atenció centrada en la persona en processos 
d’envelliment. DINCAT

Jornades d’intercanvi d’experiències de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia llar. Fundació Astres

31es Jornades DINCAT sobre la transformació de les entitat

Estratègia Integral per a l’Abordatge del sensellarisme a Catalunya

Hem col·laborat
Escola de Disseny Elisava per a portar a terme un projecte 
de disseny d’una llar d’entrenament pel col·lectiu de per-
sones amb IL. 

El treball presentat pels alumnes de l’escola ha anat més en·
llà del disseny, repensant noves formes de convivència des·
prés de conèixer en profunditat el col·lectiu pel qual treba·
llaven. La presentació de les maquetes dels treballs realitzats 
pels alumnes ha estat exposada durant tot l’any a la seu de 
l’Acidh al carrer Siracusa.

Departament de Psicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que ofereix supervisió i orientació en el disseny 
i gestió de la Llar d’entrenament.
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Servei d’Inserció laboralEM FORMEN
ÀREA LABORAL

“Vaig començar al STIL el 2016, vaig 
aprendre a com comportar-se en una 
entrevista, em van ensenyar com crear un 
CV i a l’hora de buscar feina per inter-
net em van recomanar les pàgines més 
especialitzades. Vaig enviar bastants CV a 
empreses i llocs de treball però ningú em 
trucava, però no volia perdre l’esperança. 
Un dia per la tarda, estava acabant de 
dinar i em va sonar el mòbil. Era per fer 
una entrevista. I com totes les entrevistes 
et diuen “ja et trucarem”. I sí! em van tor-
nar a trucar per firmar el contracte. Estic 
treballant a OYSHO, del grup INDITEX, 
estic al magatzem i treballo els dimarts 
i els divendres de 10 a 14h. Em van fer 
contracte indefinit amb un mes de prova 
i la vaig passar. El Treball amb suport per 
mi és un espai que tinc per explicar les 
meves vivències, i per mi, tant com la Cris 
i la Leti, m’han facilitat molt l’horari de les 
tutories. He tingut la sort que a la feina 
estic molt contenta i no tinc cap proble-
ma amb ningú. A més a més les tutores 
m’han donat tot el suport que he necessi-
tat, de la feina o sigui personal.”

Milen Esteve, participant del Servei  
d’inserció laboral

“Nosaltres teníem interès en trobar 
algun treballador per a fer un torn de 
reforç a una de les nostres residències. 
L’acidH es va posar en contacte amb la 
nostra empresa i ens va facilitar el con-
tacte de l’Isaac. Entre les dues empre-
ses es va organitzar una entrevista de 
treball per a l’Isaac i ara ja forma part 
del nostre equip.

Les persones amb IL poden aportar 
el mateix que qualsevol altra persona 
sempre i quan se sigui conscient de la 
seva condició i es faci un bon segui-
ment i procés d’aprenentatge.”

Aitor Borge, Director en funcions de la 
Residència El Jardí

Hem ofert un servei d’inserció de qualitat, aconseguint resultats que ens impul-
sen a continuar treballant, preparant les persones per a l’accés al mercat laboral 
ordinari i sensibilitzant les empreses per a que s’atreveixin a incorporar persones 
amb d’altres capacitats als seus equips. Hem impulsat el treball en xarxa amb set 
entitats més de Barcelona, amb les que formem la Xarxa Xib (Xarxa Barcelona 
d’inclusió al mercat ordinari de treball). 

Aquest any hem dedicat esforços a comunicar els nostres serveis a les empreses 
i crear més oportunitats laborals pels nostres candidats i candidates, duent a 
terme la I Jornada L’empresa amb valor(s). 

Agraim l’entrega de l’equip professional, que treballa dia a dia per a facilitar la in·
clusió laboral del col·lectiu, i a totes les persones, empreses i institucions que han 
col·laborat per tirar endavant aquest projecte. Moltes gràcies ! 

Què fem 
Accions d’orientació, acompanyament i formació per a millorar l’ocupabilitat de les 
persones que volen treballar al mercat laboral ordinari, prospecció i sensibilització a 
les empreses per a aconseguir llocs de treball adaptats, i acompanyament a les per·
sones inserides mitjançant el treball amb suport en el propi lloc de treball. 

Com ho fem
Cada persona participant al servei d’inserció té una tècnica de referència que l’acom·
panya i orienta en tot el procés de recerca de feina, facilitant·li eines a través de 
les tutories individuals i els mòduls formatius grupals (competències clau, anàlisi de 
l’ocupabilitat, recerca de feina, informàtica i noves tecnologies i formació en com·
petències transversals), i rep el seguiment individualitzat en el lloc de treball un cop 
s’incorpora a l’empresa, mitjançant el treball amb suport. 

Creiem que el treball és un dret i, a més a més, facilita la inclusió social i el benestar 
personal de qualsevol ésser humà.

L’equip 
7 Tècniques d’inserció laboral 
2 Prospectors laborals 
1 Formadora de cuina 
1 Treballadora social 
1 Auxiliar administrativa 
1 Directora
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Accions que hem dut a terme
Programa Sioas, el Programa Integrals, i el Programa Su-
mem. Mòduls formatius i tutories per a treballar els canals i 
les eines per a la Recerca de feina, i també les competències 
clau.

Mòduls formatius amb sortides i d’altres activitats per a 
reforçar els continguts.

Formació adaptada en anglès, amb el mètodo Vaughan.

Visites amb els participants a empreses: Danone, Correus, 
Mercabarna, Bugaderia Blanc acidH, Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu, Mercat de la Boqueria i Santa Caterina, Hotel Iluni·
on, Restaruant FresCo, Tibidabo, Botiga megastore del Barça 
i Decathlon. 

Visites i activitats per a fomentar la participació ciutada-
na dels joves del Programa Integrals, entre d’altres.

Sortides per a sensibilitzar en matèria medioambiental.

Sensibilitzar les persones participants en la Igualtat de 
gènere.

Taller de teatre conduït per l’actor Toni Albà.

Jornada de testimonis a la Biblioteca de la Vil·la de Gràcia.

Projecte europeu Topside “Companys de suport”.

Cursa dels 10 Blaus de Gràcia.

Jornada de voluntariat ambiental amb Randstad i l’em-
presa Colt.

Marató de TV3.

Programa Integrals dirigit a joves. Hem incorporat una for·
mació professionalitzadora en el perfil d’Auxiliar de cuina, 
amb 200 hores de formació a l’aula i 80 hores de pràctiques 
en empresa, que han realitzat a 3 Restaurants del Grup AN·
DILANA (Market, el Grill i Basílico), 2 Restaurants del grup 
Fresco ( Casp i Rda. Universitat), Restaurant Marimorena de 
St. Boi de Llobregat, cuina del Parc Sanitari St. Joan de Déu 
de St. Boi de Llobregat i Restaurant Famen.

I Jornada L’empresa amb valor(s).

Visites a 80 noves empreses.

Hem signat 21 Acords de col.laboració amb empreses.

Repartint amb Gràcia, amb la Fundació Can Gelabert.

Comisió de Directors i a la Comisió de tècniques de la 
Xarxa Xib, i a les diverses accions que hem dut a terme 
com a Xarxa. 

Hem col·laborat en la recollida d’indicadors amb l’Igop 
per a fer un estudi de l’impacte de les entitats de la xarxa, i 
hem participat activament en l’elaboració de protocols d’ac·
tuació amb Pimec.

84 persones Persones ateses  
48 homes i 36 dones 
80 noves empreses  
23 han col·laborat, formalitzat  
contractes laborals, convenis de  
pràctiques o convenis de coneixement  
de l’entorn productiu.

Al llarg de l’any s’han realitzat 57 contractes la-
borals, dels que s’han beneficiat 40 persones. 

Hem participat
Jornada “Innovando en RSC a través del Plan de Diversi-
dad”. Disjob

Assemblea general ACTAS

II Jornada catalana de preparadors laborals. ACTAS

Assemblea anual de l’Acord Ciutadà

5a Jornada de Càpsules d’Innovació Social, al Cosmocaixa

Jornada Internacional sobre l’Impacte sanitari i social del 
funcionament intel·lectual límit

Jornada “Bones pràctiques de cooperació entre entitats 
socials i empreses del sector turístic”. Barcelona Activa

Jornada “Programa La Caixa Empleo Joven”. Acacer

XV Jornada Retail COMERTIA “NEXT RETAIL - Seduint al 
client” al Cosmocaixa

Hem col·laborat
Empreses
Lunet, Once, Ikea Hospitalet, Tibidabo, Ascensors Jordà, Oys·
ho, Alain Afflelou, Nike retail, Claire’s, Botiga megastore del 
FCB, Associació de camioners de Castelldefels, Fund. Naúsica 
Maria Batlle, A.P.M., Tandem social, Boris 45, Ajuntament 
Sant Cugat del Vallès, H&M, Clece, CET 10, Leroy Merlín, La 
plataforma de la construcció, Restaurant Can Rectoret, Re·
sidència Fort Pienc, Restaurant les 15 nits, Decathlon, Casa 
Atmetller, Botiga Nike, Berska,  Acellec, RS Barcelona, Page 
Group, Restaurant Marimorena, Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Associació Proper, Diversus Restaurant, Danone, Hilton 
Barcelona, Comertia, Aedipe, Andilana, Mercabarna, Restau·
rant  Famen, Nike (El Prat), Ikea (Badalona), Eat out group, 
Aigües de Barcelona, Ilunion Auditori, Mútua general de 
Catalunya, Grup El Corte Inglés (Super Cor,Esfera), Artipas, 
Hotels Catalonia, Fundació Quirón Salñud, Stiga, Coc i OHL 
Servicios Ingesan.

Centres especials de treball 
Teb, Mitton, CET Acidh, Mismaeficàcia, Integra, FUND. Priva·
da pro Pers. Discapacitat, Fundació privada Rasim, Metropo·
lis, Cet Catalonia i Fundació Cares.

Altres
Fundació Mapfre ( Programa “Junts ho podem fer”), Funda·
ció Randstad, Portalento , Programa Incorpora, Entitats Xar·
xa Xib (Acapps, Ecom, Aura, Fundació catalana Síndrome de 
Down, Eal, Tres Turons  i Joia), Eixam, Oficina de Treball del 
carrer Aragó i Barcelona Activa. 

Hem fet difusió
Espai Jove Les Basses a la 2a Edició de la Jornada de Ga-
rantia Juvenil.

Jornada de difusió del Programa Integrals, al Centre Cívic 
Can Felipa de Poblenou.
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Patrocinadors i institucions  
que ens han donat suport
Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya  

Servei d’Ocupació de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona 

Diputació de Barcelona

Fundació Can Gelabert

Suport dels socis

Sioas (Departament de Treball, afers socials i famílies)

Integrals (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

Sumem (Ajuntament de Barcelona)

Diputació de Barcelona

CET Centre Especial de Treball
Bugaderia BlancacidH

Des de Blanc servim tant a petites com a grans empreses i 
entitats com clíniques, clubs esportius, restaurants, serveis 
socials i particulars. 

12 Treballadors/es 
39 Clients 
Facturació: 300.944,92€

 
Catering ShuupacidH

Des de Shuup adaptem l’oferta de menús a la demanda del 
client i cuidem al màxim la prestació del servei. Esdeveni·
ments i actes puntuals, congressos, convencions, buffets, 
cocktails, dinars de treball, coffe·breaks, festes privades, i 
servei a domicili.

4 Treballadors/es 
77 Clients 
Facturació: 190.020,21€ 

Altres Neteja i Manipulats

2 Clients 
Facturació: 3.341,19€ 
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“M’agrada el SOI per què tinc amics i hi 
ha bon rotllo. M’encanta rentar  fliselines 
,  l’hort  i el treball en equip.També  m’ho 
passo molt bé al viatge de fi de curs i 
quan anem a la bolera. Sempre dic que 
em voldria quedar molts anys.”

Caterina Gómez Pi (usuària del SOI)

“L’any 2017 ha estat intens, amb molta 
feina feta. Hem fet avenços amb el taller 
mòbil  per tal de portar-lo més fàcilment 
a empreses i escoles. És genial quan els 
usuaris del SOI fan de Monitors, i com  
a artesans del paper expliquen a nens i 
grans com s’ ha de fer.”

Carles Martí (treballador d’HP i col-
laborador en el projecte PA PÉ del SOI)

EM FORMEN ÀREA LABORAL Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
El SOI és un taller prelaboral on 25 persones adultes entre-
nen les seves competències laborals, personals i socials, amb 
l’objectiu de desenvolupar al màxim el seu grau d’autonomia.

Actualment l’ocupació principal a nivell laboral dels integrants 
del grup consisteix en la elaboració de paper artesanal (projec-
te PA PÉ) i productes derivats d’aquest, tot a partir de material 
reciclat. També oferim tallers d’elaboració de paper artesanal a 
empreses i grups, com a activitat de voluntariat corporatiu. Els usu·
aris, sota la supervisió dels professionals referents, desenvolupen el 
rol de monitors de l’activitat.

Una altra activitat adient per treballar les habilitats laborals del 
grup són els manipulats industrials. 

Es desenvolupen activitats d’ajustament personal i social on es tre·
ballen les competències dels usuaris de manera transversal. En el 
2017 han estat les següents: Ioga, Habilitats Socials, Sortides (cul·
turals i lúdiques), Dansa Integradora, Hort, Notícies, Cuina, teràpia 
assistida amb gossos i el viatge de fi de curs que va tenir lloc a Alp 
(La Cerdanya).

Com ho fem
Mitjançant activitats ocupacionals i d’ajustament personal i social 
dissenyades a partir de la metodologia PCP (planificació centrada 
en la persona) a les que es treballen les capacitats adaptatives de 
les persones que atenem d’una manera integral.

L’objectiu principal és el desenvolupament de les competències 
d’autonomia i, en conseqüència, autoestima de les persones que 
atenem. Treballem també per reivindicar el seu lloc a la societat 
com a ciutadans de ple dret .

Actuacions concretes 
L’activitat ocupacional principal és l’elaboració de paper reciclat 
artesanal, productes derivats i tallers de paper reciclat adreçats 
principalment a empreses i escoles.

Hem millorat la logística dels tallers mòbils  i ara podem oferir·los 
fora de les nostres instal·lacions. El fet de poder traslladar els ta·
llers ha constituït un gran pas. Hem realitzat diverses proves pilot 
amb èxit, algunes dins de la mateixa entitat i d’altres inclús fora 
del barri.

Hem estat presents a celebracions i festes comunitàries oferint 
productes elaborats al taller,  tallers mòbils de paper reciclat i ta·
llers de manualitats. 

Estem molt satisfets de la rebuda que van tenint tant els productes 
com els tallers. Aquests espais d’interacció entre els nostres usua·
ris i la població general suposen una oportunitat per visualitzar  i 
alhora contribuir a la desestigmatització del col·lectiu.

El projecte PA PÉ s’emmarca dins d’un altre més gran, el del 
SOI, des d’on es treballa l’autonomia de les persones que atenem  
a partir també d’activitats com habilitats socials, dansa integrado·
ra, cuina, ioga, teràpia assistida amb gossos, hort, sortides lúdi·
ques i culturals i el viatge de fi de curs que  l’any 2017 va tenir lloc 
a Alp (la Cerdanya).

Hem estat presents a 7 fires on hem venut els nostres produc-
tes  i hem dut a terme 7 tallers de manualitats o d’elaboració 
de paper reciclat artesanal.

26 persones assistides 
Edats entre 18 i 63 anys
11 Homes 
15 Dones

Equip 
5 professionals
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Hem participat
Festes de la Mercè 

V Festa per la Marató de TV3. Teixint Connexions, hem par·
ticipat a la V Festa per la Marató de TV3 oferint un taller de 
manualitats amb paper reciclat. 

Jornada de comerços al carrer del barri de Gràcia

Campanya anual de recollida de medicaments“Banco Far-
maceútico” 

Fira de Sant Raimòn del col·legi d’advocats de Barcelona

Diada de Sant Jordi del Barri de Gràcia

Bicentenari de les Festes de Gràcia

Taller mòbil de paper reciclat a la Escola Jesuïtes de Casp

Taller per a la empresa “Valores & Marketing”

III Fira de comerç responsable (Ajuntament de Barcelona).

Festes de Gràcia, guarniment del Carrer Perill.

Diada Solidària de la empresa Hewlett Packard

Hem col·laborat
Ajuntament de Barcelona

Associació AlperroVerde

Escola La Salle Gràcia

Escola Jesuïtes de Casp

Fundació MRW

“Valores & Marketing”

Cefiner

Escola Infant Jesús

AMPA CEIP Sant Jordi (Mollet del Vallès)

Associació comissió de festes Barri de Gràcia

Patrocinadors i institucions  
que ens han donat suport
Ajuntament de Barcelona

ICASS

HP, Hewlett-Packard
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DESPESES 2017       2016  2015 

COMPRES 279.577,20

PERSONAL 3.171.945,30

LLOGUERS 148.420,95

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 99.446,81

SERVEIS PROFESIONALS 194.464,96

ASSEGURANCES 15.863,32

SERVEIS BANCARIS 5.624,33

SUBMINISTRAMENTS 94.220,05

ALTRES SERVEIS 213.961,77

TRIBUTS + IVA NO DEDUIBLE 75.766,17

AJUTS MONETARIS 9.569,70

DESPESA  FINANCERA 10.799,33

AMORTITZACIONS 46.079,52

TOTAL 4.365.739,41 4.111.927,72 3.809.470,16

INGRESSOS 2017 
DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 359.700,73

INGRESSOS PERIODICS 524.658,36

PRESTACIÓ DE SERVEIS 584.012,29

ALTRES 189.598,60

SUBVENCIONS PRIVADES 3.842,00

SUBVENCIONS GOVERN AUTONÒMIC 2.445.933,17

SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ DEL ESTAT  43.270,00

SUBVENCIONS ENS LOCALS 245.910,54

TOTAL 4.396.925,69 4.124.094,52 3.840.234,78

 

RESULTAT 31.186,28  12.166,80 30.764,62

Els comptes de l’acidH 2017 han estat auditades per la firma Gonzalez & Cia Auditors i les podeu trobar www.acidH.org

l’acidH en xifres

162   
professionals

612   
persones usuàries

65    
voluntaris/es

353   
socis/es 
col·laboradors/es

52    
empreses  
col·laboradores

112    
clients dels  
nostres serveis
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Agraïments  
Ajuntament de Barcelona 
Banc d’Aliments 
Banc de Recursos 
Bossa Solidària de Famílies acidH 
Consorci Educació de Barcelona  
Districte de Gràcia 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya:  
Dpart. d’Empresa i Coneixement 
Dpart. de Treball, Afers Socials i Famílies 
Dpart. de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda  
DparT.t Ensenyament 
ICASS  
ICD 
IMD 
Ministerio Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad 
Obra Social LaCaixa

ABD· ASSOCIACIÓ I BENESTAR
ACELL
AFAMMEBAN
AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
AGUPACIÓ GUINOVART OBRAS
AGRUPAMENT ESPLAI COLLSEROLA
ARANA RESTAURACIÓ, S.L.
ARQUEBISBAT DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ COLLA BASTONERA DE BARCELONA
AXA SEGUROS GENERALES
BARCELONA ACTIVA SPM, S.A.
BARCELONA BUSINESS PASS
CATALANA DE FRASCOS S.A.
CATALUNYA CARSHARING
CECOT
CERCENADO ESPORTS
CIRCULO DE LECTORES
COMUNITAT DE PROPIETARIS MILÀ I FONTANALS,
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA
CONSELLERIA DE GOVERN – GENERALITAT CATALUNYA
CONSORCI DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA
CREU ROJA
DELOITTE, S.L.
DISTRICTE DE CUITAT VELLA – AJ. DE BARCELONA
DISTRICTE DE SANTA – AJ. DE BARCELONA
DOG MOIXET, S.L.
EAP DRETA DE L’EIXAMPLE 

EPSEUROPE KIOCERA
ESTEVE
FEDERACIÓ DE COLLES DE SANT MEDIR
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE CATALUNYA
FEDERACIÓ ECOM
FERRER
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA
FETS – FINANÇAMENT ÈTIC I SOCIAL
FIV BARCELONA
FUNDACIÓ ADECCO
FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA
FUNDACIÓ CAN GELABERT
FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR –SOM FUNDACIÓ·
FUNDACIÓ CIREM
FUNDACIÓ ONCOLLIGA
FUNDACIÓ PRIVADA SÍNDROME DE DOWN
FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS
FUNDACIÓN RICARDO FISAS
FÚTBOL CLUB BARCELONA 
FUNDACIÓ WORLD PREM
GABRIEL Y SIMÓN
HERDER EDITORIAL, S.L.
HIMALI RESTAURANT, S.L.
HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALLD’HEBRON
HOTELES RONDA, S.L.
HOSTAL BARBERA, S.L
HP HEWLETT PACKARD
ICAB
IDEÀTICA S.L. 
INPACTE CONSULTORIA
INSTITUT MUNICIPALS DE SERVEIS
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
INSTITUT GINECOLÒGIC MITRE
INSTITUT DE REPRODUCCIÓ
ISDIN, S.A.
KLÜBERM LUBRICATIONS GMBH
LA TARANTELLA RESTAURACIÓN
LLUÏSOS DE GRÀCIA
MARALEX 51, S.L.
MESOPOTAMIA, S.L.
MUTUAM
NEXE FUNDACIÓ
OBRES MISSIONALS PONTIFICAT
PARCS I JARDINS DE BARCELONA
PARRÒQUIA DE CORPUS CHRISTI
PENSIÓ MIAMI, S.L.
PEPSICO FOODS 
RANDSTAD
RESIDÈNCIA DOLÇA LLAR. S.L.
RESTAURACIÓ TÍPICA
SANGOTARDO, S.A.
STUDIO WELLA, S.L. 
TONI ALBÀ SL
TORRESTA, S.L.
UNIDAD DE CIRUGIA HEPATOBILIAR
WRIGLEY CO., S.L.

ABERD
ACELL
AJUNTAMENT DEL MASNOU
ALIFRÉS
ARADOC
ARAPDIS
ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS LACAIXA
BANCAJA
BETTER CONSULTANTS, S.L.
C&A MODAS S.L.
CASA ASIL DE ST. ANDREU DEL PALOMAR
HOSPITAL DE BELLVITGE
HOSPITAL DE VILADECANS 
GPL
PARC DE RECERCA BIOMÉDIC DE BARCELONA PRBB
FUNDACIÓ CATALANA DE LA PREMSA COMARCAL
GRUP EAT OUT
CEE ASPASIM
CEE AUXILIA
CEE CARRILET
CEE CONCHA ESPINA
CEE GAVINA
CEE CONCHA ESPINA
CEE GAVINA
CEE GUIMBARDA
CEE JOSEP PLA
CEE LA GINESTA
CEE LA SAGRERA
CEE LEXIA
CEE MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
CEE NIU
CEE NOSTRA SRA DE MONTSERRAT
CEE PAIDEA
CEE SANTS INNOCENTS
CENTRE ALBA
CENTRE CULTURAL LA PINEDA
CLECE S.A.
COOMPAÑÍA DEL TRÓPICO
COL·LEGI ADVOCATS DE BARCELONA
CONSULTING EMMA VANDRELL S.L.
CPEE FOLCH I CAMARASSA
CREU ROJA
CRP CIUTAT VELLA
CRP EIXAMPLE
CRP GRÀCIA
CRP HORTA·GUINARDÓ
CRP LES CORTS
CRP NOU BARRIS
CRP SANT ANDREU
CRP SANT MARTÍ
CRP SANTS· MONTJUÏC
CRP SARRIÀ·SANT GERVASI
EAP BADALONA (SECTOR A)
EAP CIUTAT VELLA
EAP CORNELLÀ
EAP DEFICIENTS VISUALS
EAP EIXAMPLE
EAP GRÀCIA
EAP HORTA·GUINARDÓ
EAP LES CORTS
EAP L’HOSPITALET (SECTOR A)
EAP NOU BARRIS
EAP SANT ADRIÀ – LA MINA
EAP SANT ANDREU
EAP SANTA COLOMA DE GRAMENET
EAP ST.MARTÍ PROVENÇALS – LA VERNEDA
EL CORTE INGLÉS

ELIM MODA
ESCOLA EE ASPACE
ESCOL FASIA
ESCOLA REL
ESCOLA TAIGA
ESPORTIU CLAROR
F. CATALANA DE LA PREMSA COMARCAL
FUNDACIÓ ADECCO
FUNDACIÓ SANT ANTONI SERRA SANTAMANS
FUNDACIÓ CAN GELABERT
FUNDACIÓ GINESA INTERPAS
FUNDACIÓ M.FRANCISCA DE ROVIRALTA
FUNDACIÓ MAITE IGLESIAS BACIANA
FUNDACIÓ MAPFRE
FUNDACIÓ OSCAR RAVA
FUNDACIÓN M. MERCEDES ARMENJOU
FUNDACIÓ PREVENT
FUNDACIÓ PRIVADA CANIGÓ
FUNDACIÓ RANDSTAD
FUNDACIÓ PRIVADA CARMEN I MªJOSÉ GODÓ
FUNDACIÓ SERT
FUNDACIÓ BCN FORMACIÓ PROFESSIONAL
FUNDACION INTERVIDA
GESGRUP
GRUP FRESCOCO SL
GRUPO CONSTANT
GOSPEL GRÀCIA
GURU
H&M
HERNÁNDEZ CULLA & ESTEBAN
IDEAS & EMPLEO
IKEA IBÉRICA S.A.
IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA
INPACTE
INSTITUT JERONI MORAGUES
INTERVIDA
KIRYA XXI
LA CAIXA
LIONS
LB CONSULTORES
MITTON SL
MOBLES GRAU
MOLÍ VELL SL
NADIS
NEN DÉU
OAK HOUSE SCHOOL
OBRA SOCIAL LA CAIXA
PERRUQUERIA JOSEP GUILLEN
RESTAURANT BATLLÓ (NOROMAS S.L.)
ROTTARY CLUB
SERUNION S.A.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA
STIGA
TEB BARCELONA SCCL
TELEPIZZA S.A.U.
UBAEFITNESS S.L.
UNED
UB UNIVERSITAT DE BARCELONA
UPC NET
UPEC
UVAME
VIL·LA JOANA
ZOO (PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO)
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aracriatures 
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DISSABTE, 8 D’ABRIL DEL 2017 

SÓN UN MÉS  
DE L’AULA

TJERK VAN DER MEULEN

DONAR RESPOSTA ALS INFANTS AMB 
NECESSITATS D’EDUCACIÓ ESPECIAL SUMA

20/7/2017 Campaña solidaria para financiar el verano a jóvenes con Inteligencia Límite

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170523/campana-solidaria-para-financiar-el-verano-a-jovenes-con-inteligencia-limite-6055544 1/4

.

SOLIDARIDAD EN VERANO

Campaña solidaria para financiar el verano a jóvenes
con Inteligencia Límite
La Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano, acidH, pone en marcha unas Becas de Verano
para ayudar a que los jóvenes con IL disfruten del verano

martes, 23/05/2017 | Actualizado el 25/05/2017 a las 10:36 CEST

    0

AcidH, la Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano, ha puesto en marcha
una campaña, llamada ‘Becas de Verano’, para ayudar económicamente a las familias con
jóvenes con IL (Inteligencia Límite) a que puedan disfrutar de un verano con amigos colonias y
actividades en equipo.  

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA LÍMITE?
Las personas con IL son aquellas que sus capacidades intelectuales se encuentran justo por
debajo del que se considera normal según la OMS. También, presentan un déficit en la
capacidad adaptativa en áreas como la comunicación, el trabajo o las habilidades sociales.

Estos déficits hacen que sean personas especialmente vulnerables con dificultades personales,
sociales, educativas y laborales para enfrentarse a las exigencias del entorno, por ello es
necesario ajustar los apoyos a cada una de ellas de manera personalizada.

Mereixem un estiu amb gràcia

      



SOCIEDAD

La detecció precoç 
de la Intel·ligència 

Límit com a imperatiu

L’Associació Catalana d’Inte-
gració i Desenvolupament Humà 
(acidH) va ser fundada el 1994 
per la Gna. Montserrat Baró en 
descobrir un col·lectiu les capa-
citats intel·lectuals dels quals es 
trobaven just per sota del què 
l’OMS considera ‘normal’. El seu 
QI se situa entre 70 i 85 i presen-
ten un dèficit de la seva capacitat 
adaptativa i en funcions com la 
comunicativa, la seguretat i cura 
personal, l’autocontrol..., un fet 
que les fa especialment vulnera-
bles a l’hora de desenvolupar-se 
a nivell personal, social, edu-
catiu i laboral. Fruit d’aquesta 
realitat que encara costa de 
detectar de manera precoç tant 
per pediatres com per docents, 
aquell mateix any va veure la 
llum l’Escola Vida Montserrat, 

pensament concret al pensament 
abstracte i aquí és on veiem que 
els nostres alumnes romanen en 
la fase del pensament concret i 
s’evidencia la distància entre les 
inquietuds emocionals i socials 
dels uns i els altres, fet que provo-
ca que els nostres nois es quedin 
al marge del grup”, explica la 
directora de l’escola, Judith Reig.

Interacció amb l’entorn
El projecte educatiu de Vida 
Montserrat es basa en una me-
todologia vivencial i dinàmica a 
càrrec de docents especialitzats 
en didàctiques adaptades que es 
realitzen en petits grups. “Són 
dinàmiques que també refor-
cen funcions executives com 
la organització i classificació 

de les idees, la orientació, etc., 
que, al presentar cert dèficit,  
provoquen un desajustament 
en la seva relació amb l’entorn”, 
explica Reig. Una interacció que 
es veu condicionada tanmateix 
per “la baixa autoestima, segu-
retat i confiança” que solen patir 
en una etapa tan crítica com 
l’adolescència, “on sentir-se part 
del grup esdevé clau”.

L’Escola Vida Montserrat fun-
ciona com una escola ordinària, 
tot i que adapta el seu dia a dia 
als trets específics dels nois amb 
IL i fa classes més curtes, canvia 
d’activitats més sovint i promou 
dinàmiques més significati-
ves. “Treballem per projectes, 
fem tallers de curtmetratges, 
periodisme i mates, a més de 

L’Escola Vida Montserrat busca potenciar 
al màxim les habilitats i la qualitat de vida 

dels joves amb Intel·ligència Límit (IL)

sortides, gimcanes esportives i 
projectes amb altres instituts del 
barri”, tot dins d’uns paràmetres 
d’aprenentatge que fan que l’ESO 
duri dos anys més de l’habitual 
però que, sobretot, “busca donar 
visibilitat a un col·lectiu que, 
al no tenir cap tret físic que 
els identifiqui com a joves que 
necessiten un suport especial, 
molts cops acaben aïllats social i 
educativament”, conclou Reig. 

www.acidh.org

“Al voltant 
dels 10 anys 
s’evidencia la 
distància entre 
les inquietuds 
emocionals i 
socials dels nois 
amb IL i sense”

que imparteix Educació Secun-
dària Obligatòria Adaptada.

L’IL sol detectar-se entre els 
10-11 anys. “Al voltant dels 10 anys 
els nois sense IL fan el salt del 
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vols saber  
més?

vols ser soci/a?
des de 10€ al mes

fer voluntariat?  
fer pràctiques?
vols fer una aportació  
econòmica?  
pots fer una transferència a:
ES93 2100 30 03542200636233
ES73 2100 07 47220200198614
Les quotes i donatius donen dret a desgravar 
entre el 30% i el 75% del seu import en l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord 
amb la llei 49/2002. A més a més, afegim el 15% de 
desgravació de l’IRPF pel foment de la llengua  

El primer dimarts de cada mes  
de 12 a 13 hores, el president de 
l’acidH el Dr. Ferran Morell i l’equip 
directiu presenten el col·lectiu i  
l’entitat a la ciutadania.
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membre de com 
contactar
Carrer Siracusa 53 
08012 Barcelona 
932 859 977 

acidh@acidh.org  
www.acidh.org


