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Aquest curs a l’escola estem d’estrena. Engeguem 

la creació d’un blog, propi de l’escola, com ja tenen  

altres escoles de Catalunya.

E l nostre objectiu és que les famílies dels alumnes 

de l’escola disposin d’un espai en el qual trobar in-

formacions rellevants sobre les activitats que fan els 

seus fills. I per això hem creat les següents seccions: ca-

lendari escolar, menú escolar mensual, sortides, notícies, 

festes, projectes i tallers, activitats i lectures interessants. 

A més d’aquestes seccions podreu trobar el nostre 

ideari, la nostra organització de treball i un enllaç di-

recte a informacions generals de l’entitat ASPACE i els 

seus serveis.

I només acabem de començar. el nostre blog és un 

projecte en evolució constant que anirà incorporant 

nous continguts i funcionalitats per poder donar ser-

vei a les famílies dels nostres alumnes. Esperem que 

us agradi i que arribi a ser un petit espai a compartir 

amb els vostres fills!

ESCOLA D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL

ESPORTS

• Ampliar l’oferta d’esport per a tothom, partint de 

les disciplines de l’esport adaptat per treballar-les de 

forma jugada, de forma cooperativa i també, iniciant 

l’esport competitiu.

• Establir els llaços necessaris amb la Federació  

Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral, per tal de do-

nar resposta a les persones que desitgen aprofundir en 

l’esport de competició i formar part d’un club esportiu.

• Col·laborar amb els projectes d’activitat física dels 

diferents centres d’ASPACE.

• Potenciar la relació i coneixença entre usuaris i tre-

balladors dels diferents centres a través d’activitats 

físiques recreatives en jornades i dies puntuals.

• Treballar per donar visibilitat externa al que fem.

• Col·laborar en projectes de recerca i innovació pe-

dagògica per a la inclusió de l’alumnat amb pluridisca-

pacitat a les classes d’educació física, tal com ja s’està 

fent amb el projecte “JUGUEM”,  del que en podeu 

veure el vídeo al següent enllaç de la web: http: //as-

pace.cat/ca/projecte-juguem.

• Potenciar el treball inter-centres en els projectes, 

creant estructures que es puguin repetir en el temps, 

en especial en el subprojecte “Camí adaptat a Tokio”.

• Consolidar el projecte actual d’activitat aquàtica, 

tot creant una “guia d’activitats”, i estudiant innova-

cions metodològiques.

E nguany en l’equip d’ASPACE Esports han hagut 

alguns canvis i volem aprofitar aquest espai per 

presentar-nos; som un equip de 9 persones entusias-

tes, engrescadores, innovadores... que posem el cor i 

la professionalitat en allò que fem.

Volem tirar endavant els projectes agrupant-los per 

cicles olímpics, per períodes de 4 anys. Així, planifi-

cat amb temps, es podrà fer la feina diària d’activitat 

aquàtica i esport per a tothom, i també aquells esde-

veniments que, sortint de la rutina, requereixen d’una 

organització important i un finançament extra-ordinari.

Seguint el fil conductor que l’equip liderat per l’An-

na Vidal va començar, tot lligant l’activitat als Jocs  

olímpics i paralímpics de Rio de Janeiro, aquest curs 

encetem el projecte ”Camí a Tokio 2020”, en el qual 

treballarem per: 

escola.aspace.cat

N
e

u
s 

C
a
ro

l 
C

a
p

 d
e
 S

e
rv

e
i 
d

’E
sp

o
rt

s
A

n
n

a
 R

o
sa

 M
a
rt

ín
e
z

C
a
p

 d
’E

st
u

d
is

 d
e
 l
’E

sc
o

la



E nguany a la residència encetem un nou pro-

jecte d’activitats, dissenyat tenint en compte 

l’experiència que hem acumulat durant aquest curs 

i tractant de donar resposta a les demandes dels 

usuaris, seguint l’objectiu de donar una atenció 

centrada en la persona. 

Les activitats es divideixen en tres grans grups: 

activitats orientades a l’adquisició d’habilitats o 

coneixements, activitats terapèutiques i activitats 

lúdiques i de socialització, amb diversos tallers per 

treballar aquestes tres grans àrees. 

D’entre aquesta previsió d’activitats, volem desta-

car alguns projectes:

Al taller de cuina iniciarem un canal de 

cuina per internet. Els nois enre-

gistraran el procés de cuinar la 

recepta i penjarem tant 

el vídeo, com al-

tres curiositats 

i aspectes rela-

cionats. Ja us 

informarem!

   

A jardineria iniciem un projecte conjunt amb el 
Poble Espanyol. Durant el curs passat vam anar 

a plantar una part de les zones verdes del Poble 

Espanyol i aquest any anirem a fer el manteniment. 

Un grupet de nois, el primer dimarts de cada mes, 

anirà allà i estarà tot el matí regant i treballant 

aquesta zona que hem plantat.

També iniciem el taller d’estimulació 
cognitiva, per a un grup d’usuaris amb 

menys participació i amb els quals in-

tentarem treballar, a través de metodolo-

gies més sensorials i directes, l’adquisició de 

nous aprenentatges. 

La fisioterapeuta i el musicoterapeuta també con-

tinuaran treballant d’una manera experi-

mental el taller de música i moviment. 
El treball que van fer l’any passat ens ha 

impulsat a dissenyar l’activitat que farem 

aquest curs a Arts Escèniques. 

I finalment iniciem els grups de suport 
familiar. Ens reunirem cada mes amb 

un grup de familiars de 

residents tant la tre-

balladora social com la 

coordinadora psicope-

dagògica, amb l’objec-

tiu de cohesionar el grup 

i proporcionar un entorn 

d’intercanvi d’experièn-

cies.

A quest any el Centre d’Integració Social d’AS-

PACE-Badalona, participa en un projecte de la  

Confederación ASPACE, del grup ASPACE-NET, 

conjuntament amb el director del Centre de Recur-

sos i Tecnologia de Suport (ASPA-

CE CRA).

Es tracta del Projecte “No nos 

cortamos”, un Projecte de la Con-

federación ASPACE amb la col·la-

boració de Fundación Vodafone 

España. En aquest projecte participen altres enti-

tats del món de la discapacitat amb l’objectiu d’ela-

borar un curtmetratge, i fer una sessió de passes de 

curtmetratges i una taula rodona de debat, oberta 

a les famílies, amics i resta d’entitats.

Com a resultat d’aquesta col·laboració en el projec-

te, ens han donat una càmera de vídeo professional 

i una Go-pro, per poder dur a 

terme la gravació del curtme-

tratge.

Els nois del grup de vídeo es-

tan molt il·lusionats amb aquest 

projecte i amb moltes ganes de 

crear i gravar un nou curtmetratge.

UNITAT DE DEgLUCIÓ 
I NUTRICIÓ D’ASPACE

CENTRE DE RECURSOS  
I TECNOLOgIA DE SUPORT

UDN és la unitat de Deglució i Nutrició d’ASPACE. 

És un servei especialitzat per pacients amb Paràlisi 

Cerebral (PC) i altres alteracions del desenvolupament 

de diferents edats. La unitat està formada per un equip 

interdisciplinari especialitzat, integrat per una metgessa 

rehabilitadora (i màster en dietètica i nutrició), dues lo-

gopedes expertes en deglució i una infermera especia-

litzada en dietes. Podem requerir l’ajut de la treballadora 

social en casos concrets.

A la unitat es duu a terme la valoració 

i tractament dels trastorns de deglució 

i/o nutricionals que poden presentar 

els nostres pacients amb PC. Les con-

seqüències dels trastorns de la deglu-

ció i nutrició són rellevants per a la salut. 

Per una banda, l’alteració de la deglució pot comportar 

desconfort durant l’alimentació, problemes respiratoris 

per broncoaspiracions, desnutrició i deshidratació. El 

sobrepès i l’obesitat, per l’altra banda, tenen una influèn-

cia negativa sobre la mobilitat del pacient amb PC, a 

més d’altres problemes generals. 

Els objectius de la unitat són fer una correcta valoració 

clínica de l’eficàcia i seguretat de la deglució, fer una 

adequada valoració de l’estat nutricional, assessorar 

sobre mesures per tal de facilitar l’alimentació i evitar 

problemes secundaris, fer recomanacions nutricionals 

individualitzades i elaborar dietes personalitzades. 

Orientem i acompanyem la família i el personal d’insti-

tucions, ens coordinem amb altres serveis mèdics o sa-

nitaris si és necessari i finalment, fem  un seguiment per  

avaluar l’impacte de la nostra intervenció en la qualitat 

de vida  de les persones ateses.  

El servei funciona des de se-

tembre del 2014 i, fins a se-

tembre 2016 hem atès un total 

de 27 usuaris procedents de 

consultes externes i dels cen-

tres propis d’ASPACE. La de-

manda principal ha estat per 

valorar la seguretat de la deglució.  Pel que fa a la nutri-

ció, hem valorat majoritàriament usuaris amb sobrepès. 

A més d’aquesta atenció directa, s’ha fet atenció indirec-

ta  en l’escola d’educació especial, centres ocupacionals 

i residència a través dels professionals, especialment de 

les logopedes,  terapeutes ocupacionals i infermeres. 

Aquesta unitat vol continuar atenent pacients i asses-

sorant professionals i famílies, ja que els resultats de les 

nostres  accions estan sent positives.

A l CRA continuarà  el servei de consulta externa, 

amb un tractament rehabilitador global que inci-

deix tant en les condicions pròpies de les persones com 

en el seu entorn. En aquest sentit es faran molts esforços 

per coordinar-nos amb altres serveis com escoles, tallers 

ocupacionals, residències, etc. En aquest procés és clau la 

tecnologia de suport ja que fa els entorns més accessibles.

Els usuaris continuaran sent atesos tant en format indi-

vidual com en grup, aquesta última modalitat és molt 

rellevant ja que resulta molt motivant per a ells i els hi 

dóna oportunitats per conèixer i interaccionar amb al-

tres persones amb interessos comuns. 

D’altra banda es donarà suport als altres centres d’AS-

PACE per tal d’incorporar l’expertesa del CRA en tec-

nologia als equips que diàriament hi treballen amb els 

nostres usuaris. Es continuarà amb les visites d’alumnes 

i altres professionals que volen conèixer el pis domòtic.

També hi ha el projecte de millora contínua del servei 

tant en l’aspecte assistencial, amb formació contínua 

tant externa com interna, com de la pròpia instal·la-

ció, s’han presentat projectes en aquest sentit per tal 

d’adquirir nous materials com ara una pissarra digital o 

elements de control de l’entorn més moderns amb el 

concepte de l’internet de les coses. 

Es mantindrà el contacte amb empreses i altres entitats 

del sector per tal d’estar a la última en tecnologia. Es-

pecialment rellevant és que es continua participant a la 

comissió de noves tecnologies de la confederació AS-

PACE, la qual lidera els projectes d’Aspacenet. Aquest 

curs es portarà a terme un projecte en col·laboració del 

centre de Badalona i Aremi de Lleida per tal de filmar 

curtmetratges.

RESIDÈNCIA 

CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL 

DE BADALONA

“

“

...elaborem
un 

curtmetratge...

“

“

Orientem i 
acompanyem 
la família i el 

personal sanitari...
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A quest any el tema central de la nostra revista “Ep, 

estem aquí!” és Barcelona. L’hem triat amb mo-

tiu de redescobrir la nostra ciutat: els seus espais, la 

gent, els monuments, les festes i la sostenibilitat 

de la ciutat i l’aprofitem per treballar els dife-

rents apartats de la nostra revista: VIATGEM, 

LA GENT DE LA CIUTAT, UNESCO, FESTES I 

TRADICIONS i ECOLOGIA. També farem sor-

tides i organitzarem conferències relaciona-

des amb la revista. 

L’activitat de musicoteràpia es farà els di-

mecres. Aquest curs, continuem com al-

tres anys tocant instruments, i cantant 

cançons de grups coneguts. Durant tot el 

curs organitzem diferents tallers al llarg del 

curs: de cuina, de creativitat, de relaxació, Halloween, 

Nadal, DENIP, Carnestoltes, Sant Jordi....

La Setmana de la UNESCO, que celebrarem durant la 

tercera setmana novembre, que estarà dedicada a un 

tema de molta actualitat com són els refugiats. Durant 

aquesta setmana organitzarem diferents activitats re-

lacionades amb el tema.

Els dimarts farem els Tallers d’Arts Escèniques. L’ob-

jectiu d’aquest projecte és fomentar la creativitat i 

les relacions entre els usuaris i els professionals dels 

diferents Centres d’ASPACE. Aquesta activitat consta 

de tres tallers diferents, on a cadascun hi ha grups 

d’usuaris i professionals de cada Cen-

tre, amb una temporalitat d’onze ses-

sions que fan cadascun dels grups. Així 

doncs al final d’aquesta experiència 

s’hauran creat i realitzat un projecte a 

cada centre. Els resultats dels tres projec-

tes es presentaran a finals de curs.

Les temàtiques de cadascun dels tres grups 

són les següents: FESTES POPULARS, MÚ-

SICA I MOVIMENT, TEATRE.

Les activitats d’aquest any al CIM,  són dimecres 

i dijous, es farà l’activitat aquàtica, multisensorial i esport 

per donar un servei integral a tots els usuaris del centre.

Aquest és el ventall de les activitats que anem fent 

al llarg del curs. Com podeu veure, fomentem que els 

usuaris del nostre centre, estiguin presents i actius, 

amb ganes d’interactuar entre ells i amb l’entorn. 

CENTRE DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
DE POBLENOU

A quest curs 2016-2017 continuem oferint servei de 

lleure i de respir per a usuaris i familiars.

Els diferents grups de lleure formats pels usuaris dels 

centres de Badalona, Poblenou, escola i residència 

i també externs continuaran gaudint del servei amb 

sortides mensuals, amb diferents ofertes per a tots els 

gustos. Podreu mirar el nostre calendari d’activitats 

proposades en la nostra web.

També oferirem el casal d’estiu per als alumnes de 

l’escola i altres usuaris externs. I també s’organitzaran, 

com cada any tres torns de vacances d’estiu adreçats a 

usuaris adults dels centres d’ASPACE i usuaris externs.

Aquest any també oferirem estades en una casa adap-

tada per a persones amb discapacitat, en una zona 

a prop del mar, tal i com ens demanaven molts dels 

nostres usuaris. La casa es diu Artur Martorell, de la 

Fundació Pere Tarrés. Està situada a Calafell i ens ofe-

reix moltes possibilitats, ja que a més d’estar adaptada 

també té piscina, zona picnic, wifi, sales polivalents i el 

centre del poble a menys d’1 km. caminant. Oferirem 

un cap de setmana al mes en aquesta estada a un preu 

molt assequible i amb el transport inclòs.

LLEURE I RESPIR

Fotos usuaris 
platja i viñeta

Hey Paco t’apuntes aquest PRòxim estiu  
a fer una sortida a Calafell? diuen que la 

casa Té UNA PISCINA MOLT GRAN.
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