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CONCLUSIONS

Espai d’Atenció Socioeducativa per a persones amb Funcionament 
Intel·lectual Límit (FIL)

L’associació acidH i la Fundació Can Gelabert creen al 2012 l’Espai Social Can Gelabert-acidH amb l’objectiu de 
cobrir un buit assistencial per a les persones amb Funcionament Intel·lectual Límit i Discapacitat Intel.lectual Lleu. 
Aquest col·lectiu, desconegut per a la majoria perquè no tenen trets físics característics, tenen un Coeficient Inte-
l·lectual just per sota del que l’OMS considera la normalitat i se’ls emmarca dins de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. Amb els suports adequats poden adquirir un bon grau d’autonomia

OBJECTIUS

/ Millorar la seva qualitat de vida a tra-
vés d’un servei específic que combina 
la formació i el lleure dedicat exclusiva-
ment a les persones amb FIL. 

/ Comptar amb un  espai de socialitza-
ció i aprenentatge on potenciar les se-
ves capacitats i la seva autonomia per-
sonal i social.

/ Oferir un espai que els facilita estar 
actives i tenir la possibilitat de relacio-
nar-se entre iguals.

Increment de 
les relacions socials

METODOLOGIA

/ Tallers i activitats adaptades a les seves necessitats i interessos per treballar habilitats socials, 
cognitives i motrius. 

/ Temàtiques variables i nivells adaptables: informàtica, cuina, meditació, música, temes d’interès 
general, manualitats, càlcul, psicomotricitat, etc., sortides culturals i respirs de cap de setmana

/  Equip de treball multidisciplinari: pedagoga, psicòloga, educadors/es, infermera i administració/
community manager.

/ Intervencions realitzades: tutories, acompanyament, avaluacions, derivacions.

/ Suport transversal: recolzament i derivacions a altres serveis de l’entitat com inserció laboral, ser-
vei d’habitatge, psicologia i la fundació tutelar.

ESPAI SOCIAL CAN GELABERT-ACIDH

32

2012 2020

87

Evolució del nombre de socis

18 - 30 anys
31 - 45 anys
46 - 56 anys
57 - 65 anys

17,5 %
35 %

33,5 %
14 %

Distribució per franges d’edats

Homes / Dones

Temàtiques dels tallers

Habilitats Socials

Habilitats motrius

Habilitats Cognitives

31,6 %

31,6 %

36,8 %

RESULTATS 2020 EN  DADES 

Hem donat resposta a una necessitat latent que encara a dia 
d’avui no està coberta a la ciutat de Barcelona afavorint el desen-
volupament, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones amb 
FIL i DIL a través d’un servei específic per a ells i flexible a nivell 
d’atenció, horari, continguts i activitats.  

Desprès de 8 anys donant atenció a les persones amb FIL podem 
afirmar, a través d’indicadors quantitatius i qualitatius, que oferir un 
espai específic per a ells on relacionar-se entre iguals suposa un in-
crement de les seves relacions interpersonals, de la seva autoesti-
ma i del seu benestar emocional. 

44 %
matí

40 %
tarda

16 %
tot el dia

Assistents per horari

*Basat en  una mostra de 36 persones.

Millora de 
l’autonomia

Millora de 
l’estat d’ànim

Increment de 
l’activitat diària

94,5 % 

83,3 %

89 %

89 %
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