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PRESENTACIÓ 

 

Un any més volem fer-vos arribar la memòria d’Aproscom Fun-

dació amb els resultats obtinguts amb la tasca que hem dut a 

terme durant el passat any. Ho fem amb la il·lusió de mirar enre-

re i veure que, tot i les dificultats marcades per la situació econò-

mica i social dels últims anys, hem continuat avançant amb el 

mateix objectiu dels inicis: treballar perquè les persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupament disposin dels 

serveis i programes que necessiten i dels suports adequats per 

desenvolupar el seu projecte de vida. 

Volem remarcar que la nostra tasca no seria una realitat sense 

l’esforç de totes les  persones que participen d’una manera acti-

va amb la nostra entitat: les persones amb discapacitat, les se-

ves famílies, els treballadors, les persones voluntàries, els socis 

col·laboradors, les diferents institucions públiques i privades que 

col·laboren amb nosaltres  de forma habitual i, en definitva, de 

totes aquelles persones que, d’alguna manera, formen i se sen-

ten part d’Aproscom Fundació. 

 

 

Pedro Suñer Sureda 

President 



 

 

 

 

 

  

 oferim a les persones amb discapacitat      

intel·lectual o algun trastorn en  

el seu desenvolupament aquells  

suports que necessiten  

millorar en el seu desenvolupament,  

perquè siguin més independents,   

perquè estiguin en igualtat de condicions  

i perquè puguin convertir-se en  

uns vertaders agents actius 

de la nostra societat 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Oferim a les persones amb 

discapacitat intel·lectual o 

algun trastorn en el seu 

desenvolupament els su-

ports que necessiten per 

millorar en el seu desenvo-

lupament, perquè puguin 

ser més independents, per-

què es trobin igualtat de 

condicions i perquè puguin 

ser vertaders agents actius 

de la nostra societat. 
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 persones  

atenció primerenca i suport al desenv.   170 

serveis de dia              154 

serveis residencials              47 
 

serveis formatius i laborals         86 

fundació tutelar                    15 

persones ateses  

 
 

El compromís amb les persones que atenem i 

amb les seves famílies és un element indispensa-

ble per totes les persones que participen en el 

desenvolupament de la missió d’Aproscom. 

Durant l’any 2014 hem atès a 465 persones i a 

les seves famílies a través de diferents serveis i 

programes que l’entitat ofereix. ¨ 

En el següent gràfic es mostra l’evolució del nom-

bre de persones ateses a la nostra entitat en els 

últims 4 anys. 

atenció primerenca                     155 

suport al desenvolupament          15 

educació                         79 

alumnes en combinada                34 

centre de dia                                 52 

centre ocupacional                      102 

residència                                      25 

habitatges supervisats                   22 

formació                                        28 

inserció laboral                             63 

centre especial de treball             13 
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formació 
 

 

Aproscom Fundació disposa d’un pla de formació ori-

entat a la millora de la qualificació professional  dels  

professionals de l’entitat, amb l’objectiu de tenir un 

equip humà altament qualificat per poder oferir la millor 

atenció possible als nostres clients. 

  

hores de formació         4.268 

hores formació/treballador          29,6 

treballadors formats          144 
 

accions formatives              33 
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 presència social 

alumnes en pràctiques          16 
 

convenis amb altres entitats        30 

empreses col·laboradores           31 
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SEGUIDORS XARXES 
SOCIALS

xerrades a centres educatius      20 
 

465 usuaris 

i les seves fa-

mílies 

63 socis 

col·laboradors 
86   

voluntaris 

157  
professionals 



 qualitat 

política de qualitat 

 
L’any 2007 Aproscom va iniciar un procés de 

canvi per tal de basar la gestió de l’entitat cap a 

un model basat en processos i encaminat cap a 

una millora contínua. L’any 2009 vam certificat 

tots els serveis en la norma UNE-EN ISO 

9001:2008 i des de llavors hem anat treballant 

per consolidar i simplificar el sistema. 

Ara ens trobam en un moment en què tenim un 

sistema de gestió consolidat i podem invertir 

els nostres esforços en millorar la qualitat de 

l’atenció que oferim a les persones amb les qui 

treballam. Per aquest motiu, durant el 2014 

hem iniciat o consollidat iniciatives i projectes 

de millora com: 

 

àrea de valoració         

educació més inclusiva 

projecte de reforma del centre ocupacional 

qüestionaris de qualitat de vida 

 pla de vida 

fisioteràpia dins les aules 

participació activa  
 

protocol d’abusos 

pla d’igualtat 

document i normes de seguretat 

programa de suport familiar 

gestió de la informació amb IxisSocialGest 

model centrat en la família i els entorns naturals         

comitè d’ètica 

avaluació per competències 

  innovadors     participatius       flexibles inclusius 

treballam per a uns serveis 

individualitzats 



 
projectes 



Aproscom Fundació obre 

una aula ASCE al centre 

educatiu La Salle de Ma-

nacor  

S’inaugura una aula ASCE a La Salle 

 
A començaments del curs escolar 2014/2015 hem posat en marxa la 

nostra primera aula ASCE, situada al centre La Salle de Manaccor, a la 

que hi assisteixen 6 alumnes del centre Joan Mesquida. Aquesta iniciati-

va s’ha dut a terme en col•laboració amb La Salle i amb l’objectiu d’apro-

par cada cop més els alumnes del nostre centre educatiu a l’escola ordi-

nària. 

Aquesta aula està adreçada a l’alumnat amb molta necessitat de suport 

que requereix d’adaptacions curriculars molt significatives en relació amb 

el currículum que els correspon per edat i que a més es considera que el 

seu grau d’integració social i adaptació és mínima per participar en les 

activitats normals en una aula ordinària. 

El centre ordinari ofereix una gran varietat d’intercanvis socials, oportuni-

tats de compartir espais i activitats comuns amb la resta de l’alumnat, 

proporcionant així mateix models normalitzats i la convivència amb alum-

nat d’edat similar. A més a més, poden utilitzar-se “entorns naturals d’a-

prenentatge”: menjador, banys, sala d’ordinadors, pati, sala de música... 

on aprendre i exercitat de manera funcional l’ús de competències bàsi-

ques i organitzar adequadament la mediació social. Aquest model d’inte-

gració també és una oportunitat per a la resta de l’alumnat, famílies i pro-

fessorat, ofereix la possibilitat de potenciar valors de tolerància, actituds 

de cooperació i coneixement de la diversitat. 

 

  

 aula asce 



Un nou servei per a la gent més gran  

 
Amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones en situació d’en-

velliment usuàries del servei de centre de dia, s’han adaptat les 

instal·lacions d’un dels habitatges supervisats de l’entitat per a que 

puguin utilitzar-se com a servei d’atenció diürna.  

Aquesta nova modalitat de servei de dia permet adaptar el servei i 

els suports que s’ofereixen en funció de les necessitats de les per-

sones. D’aquesta manera, els usuaris que viuen en aquest habitat-

ge gaudeixen dels suports i l’atenció dels cuidadors i tècnics en el 

seu propi habitatge i se’ls ofereix un servei i una atenció adaptats al 

seu ritme, a les seves demandes i a les seves necessitats. 

 centre de dia son peretó 

Milloram l’atenció de les 

persones en situación 

d’envelliment  



Es crea una àrea de valoració transversal 

 
Amb l’objectiu d’oferir un servei de valoració transversal i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i 

a les seves famílies Aproscom Fundació ha creat una àrea de valoració. És un servei que s’ofereix a persones que 

sol·liciten una nova plaça en algun dels serveis que l’entitat ofereix, persones que tenen plaça assignada i que han 

d’incorporar-se en un servei, persones que ja són usuàries d’Aproscom però que sol·liciten canvi o ampliació de 

servei o persones usuàries de l’entitat que necessiten revisar la situació de reconeixement de discapacitat o depen-

dència.  

Els professionals que formen part d’aquesta àrea realitzen una valoració integral de la persona i coneixen les ne-

cessitats i expectatives personals i familiars per tal d’oferir el millor recurs i acompanyar a la família en els tràmits 

per a poder fer les sol·licituds pertinents.  

Valoracions 2014: 42 (14 sol·licituds de plaça, 18 valoracions d’alta; 10 valoracions per al reconeixement de disca-

pacitat)  

 

 

valo
ració

 

 àrea de valoració 

Coneixem a les persones 

en profunditat  



Agència de col·locació 
 

Durant el 2014 ens hem autoritzat com a Agència de Col·locació amb el número d’identificació 0400000011.  

L’Agència de col·locació d'Aproscom Fundació és un servei d’intermediació laboral entre empreses i persones 

que cerquen feina que té per finalitat ajudar als treballadors a trobar una ocupació idònia a les seves caracterís-

tiques i facilitar a les empreses les persones treballadores més adequades a les seves necessitats. 

 Estam especialitzats en formació i ocupació de persones amb discapacitat. 

 Oferim una atenció individualitzada i un tracte personalitzat a partir de la valoració de les necessitats de 

l'empresa i del treballador. 

 Proporcionam una ocupació adequada als perfils professionals dels treballadors. 

 Oferim un suport previ i un seguiment a la contractació de les persones amb discapacitat. 

 Comptam amb tècnics experts en la inserció laboral de persones amb especials dificultats i en l'assesso-

rament a empreses. 

 agencia de col·locació 

L’any 2014 ens hem au-

toritzat com a agencia de 

col·locació  



Cafeteria d’Aproscom a la residència 

de Felanitx 

 
Des del passat mes d’octubre treballadors del centre especial de tre-

ball d’Aproscom presten el servei de cafeteria a la residència de perso-

nes majors de Felanitx.  

Des de l’any 2011 Aproscom Fundació duu a terme accions formatives 

destinades a joves en l’activitat de restauració. Durant aquests anys, 

més de 30 persones s’han format i actualment es troben o bé continu-

ant el seu itinerari formatiu, en procés de recerca de feina, treballant 

en el nostre centre especial de treball en la cafeteria de la Residència 

de Felanitx o treballant en l’entorn ordinari. 

Aproscom Fundació ha signat un conveni amb la Residència de Fela-

nitx per tal que es puguin dur a terme cursos de formació en auxiliar de 

restauració, d’aquesta manera els joves poden formar-se en un entorn 

de treball real i tenen la possibilitat de en un futur poder treballar du-

rant un temps a la cafeteria que Aproscom gestiona i així consolidar 

els seus aprenentatges i preparar-se per poder trobar un lloc de feina 

en un entorn normalitzat. 

 cafeteria residència 

Una nova activitat per al 

centre especial de tre-

ball  



 serveis 
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Habitatges 

Residència 

La residència és un servei complementari del centre de dia 

per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats 

de suport generalitzat, que a causa de les grans necessitats 

de suport que precisen necessiten atenció d’una forma bàsi-

ca i continuada.  

Proporciona allotjament i suport personal i social  

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat 

Atenció Primerenca 

Educació Especial 
Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials 

El servei de Suport al Desenvolupament d’Aproscom és un 

servei terapèutic i educatiu específic que ofereix una inter-

venció interdisciplinària en els àmbits de la logopèdia, la 

fisioteràpia i la psicologia. 

Quatre fils 
Per a infants entre 6 i 12 anys que presenten retard en el seu desenvolupament 

Per a infants entre 0 i 6 anys que presenten retard en el seu desenvolupament 

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupa-

ment i el benestar de l’infant i de la seva família, possibili-

tant de la forma més àmplia possible, la seva integració en 

el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia 

personal. És un servei concertat amb la Conselleria de Fa-

mília i Serveis Socials del Govern Balear. 

El Centre educatiu Joan Mesquida és un centre concertat 

que atén a alumnes que, pel seu grau de discapacitat, no es 

poden integrar en un centre ordinari. La missió del centre 

és oferir als alumnes aprenentatges individualitzats que els 

permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

El servei d’habitatges supervisats d'Aproscom proporciona 

un allotjament i un suport personal i social a persones amb 

discapacitat intel·lectual i necessitat de suport intermitent 

o limitat. Els usuaris viuen en un entorn normalitzat i inte-

grat en la comunitat, a fi de facilitar la seva inserció social.  



  

Inserció Laboral 

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals 

ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari integrat 

d’inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual, 

inclòs a la Xarxa d’Orientació Laboral del SOIB. 

Centre Ocupacional 
Per a persones adultes que necessiten suport limitat i/o extens 

Per avaforir la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual 

s
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Centre Especial de Treball 

El Centre Especial de Treball és una alternativa laboral estable i 

adaptada a les necessitats de suport dels treballadors que tenen 

més dificultats per a l’accés a un lloc de feina a l’empresa ordinària. 

Les activitats laborals són de jardineria i servei de bar. 

Ofereix treball productiu i remunerat  a treballadors amb diacapacitat intel·lectual 

Té per objectiu proporcionar una atenció integral per afavorir al 

màxim el desenvolupament personal i social de les persones 

amb discapacitat intel·lectual que hi assisteixen.  

Formació 

Aproscom ofereix cursos de formació en distintes branques profes-

sionals en funció de la demanda i de les possibilitats de l'entitat: 

jardineria, neteja, etc. 

Ofereix treball productiu i remunerat  a treballadors amb diacapacitat intel·lectual 

Fundació tutelar 

Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten 

Centre de Dia 

Servei per a persones adultes que necessiten suport limitat i/o 

extens per a desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària 

i que té per objectiu oferir activitats de formació ocupacional, 

personal i social per a la millora de les habilitats adaptatives i el 

desenvolupament de l'autonomia. 

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat 

Entitat social constituïda amb l’objectiu d’exercir la funció tutelar 

de les persones amb discapacitat  intel·lectual que tenen una 

sentència d’incapacitació i que no compten amb familiars o per-

sones properes que se’n facin càrrec de la seva tutela o curatela



 formació i ocupació 

alumnes en formació        28 
 

persones en recerca de feina       54 

persones contractades en el CET    13 

àrea de formació i suport a 

l’ocupació 

 
Generam oportunitats d’inserció laboral per a 

les persones amb necessitats de suport, ja sigui 

en el centre especial de treball (CET) o a través 

del treball amb suport en empreses de la zona. 

Forma part de la missió d’Aproscom Fundació 

promoure i cercar llocs de treball productius i 

remunerats adaptats a cada persona, assegurar 

els serveis de suport i ajuda personal i social i 

facilitar la integració a les empreses de la co-

marca de les persones amb discapacitat in-

tel·lectual que poden i volen treballar. 

 

treballadors en empresa ordinària     30 
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PERSONES ATESES

suport en la recerca i en el treball 
 

Un equip especialitzat dóna suport a la persona atesa 

en recerca de feina i a l’empresa contractant. Desple-

ga plans de formació ocupacional i projecta accions 

individualitzades per tal que la persona adquireixi les 

capacitats laborals que li permetin aconseguir un tre-

ball digne i produir una feina de qualitat. Ofereix su-

port gratuït a l’empresa, i acompanyament en el pro-

cés d’incorporació, adaptació i consolidació de la per-

sona al seu lloc de treball. 



 programes, oci i esport 

participants activitats d’oci adaptat    30 
 

participants programa vacances     16 

participants estada d’estiu                  26 
 

autogestors 

 
Els grups d’autogestors ofereixen la possibilitat de 

que cada un dels membres disposi del seu espai 

per expressar-se i manifestar les seves necessi-

tats i desitjos, per escoltar i ésser escoltats, on 

compartir experiències; és un espai on els verta-

ders protagonistes són les persones amb discapa-

citat, un espai de participació. S’han dut a terme 

sessions quinzenal i s’han realitzat també diferents 

activitats:  esportives, excursions i sortides, activi-

tats lúdiques, creatives i manuals. Altres activitats 

en les que han organitzat/participat: Trobada d’Au-

togestors de les Illes Balears, Cicle de cinema i 

oci 

 
OCI ADAPTAT: El servei d’oci adaptat d’Aproscom 

s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual i alt 

grau de dependència que es troben en edat escolar. 

Els beneficiaris de les activitats són, prioritàriament, 

alumnes escolaritzats en el centre d’educació especial 

de l’entitat. Aquest any s’han dut a terme activitats 

d’oci durant el període de vacances de pasqua i estiu.  

PROGRAMA DE VACANCES: gràcies al programa de 

vacances de l’Imserso un grup d’usuaris s’ha benefici-

at del viatge que aquest any s’ha organtizat a Sevilla. 

ESTADA D’ESTIU: algunes persones van participar de 

l’estada d’estiu que es féu a la Colònia de Sant Pere

activitats esportives 

Per al foment de les activitats d’esport, Aprosom dis-

posa d’un club esportiu a través del qual participam en 

diferents proves i competicions, tant a nivell autonòmic 

(a través d’AEDIM-Associació esportiva per a perso-

nes amb discapacitat intel·lectual de Mallorca) com a 

nivell nacional i internacional(a través de Special 

Olympics). 

participants autogestors                    15 

sessions realitzades autogestors       42 



 famílies 

tutela/curatela/incapacitació               19 
 

tramitacions dependència                  15 

participants suport familiar           31 

famílies que han utilitzat respir           15 

estades de respir realitzades             52 
 

atenció a les famílies 

 

El servei d'atenció a famílies s'adreça a totes les 

famílies de les persones ateses en els diferents 

serveis de l’entitat. Consisteix bàsicament en 

l'atenció individualitzada a les famílies per aten-

dre les seves necessitats socials, personals i 

familiars i es fa en coordinació amb els altres 

serveis de l’entitat.  

respir 

 

Aquest servei es presta durant tot l'any per aten-

dre les necessitats que tenen les famílies de 

gaudir d'un temps lliure per descansar de la càr-

rega que suposa la cura permanent del seu fill o 

familiar dependent. Així, els pares i mares poden 

deixar els seus fills durant uns dies en algun dels 

serveis residencials de l'entitat i a càrrec de pro-

fessionals de l’entitat.  El servei respon també 

davant les situacions d’urgència per les que pu-

guin passar les famílies.  

suport familiar 

 

Des de l’any 2013 Aproscom duu a terme un pro-

grama de suport a famílies. És un programa finan-

çat pel Ministeri de Serveis Socials, Sanitat i Igual-

tat i organitzat per Feaps Balears i té com a objec-

tiu millorar l’atenció de les famílies de persones 

amb discapacitat intel·lectual. Des del programa 

s’ofereix assessorament, formació, espais d’encon-

tre i intercanvi...

reconeixement situació discapacitat 34 

tramitacions de beques                    56 
sol·licituds d’ajuts               39 



 
la nostra manera de 

treballar 



Familia i  
entorns naturals 

“L’èxit de la interven-

ció arriba quan les 

famílies es senten 

més satisfetes amb 

les seves pròpies vi-

des” 

(Robin McWilliam) 

Pie de foto  

4 principis per a comprendre el model 

 

Un model d’atenció centrat en les necessitats de les famílies  Servei d’Atenció Primerenca 

Nou model d’atenció al SEDIAP 
Treballam en entorns naturals per tal d’oferir les màximes oportunitats d’apre-

nentatge. Els professionals capaciten a les famílies perquè siguin elles les que 

dia a dia realitzin les intervencions amb els seus fills aprofitant les activitats 

diàries. Les visites a domicili són el mètode idoni per a que els professionals 

puguin ajudar als pares a guanyar confiança i competències. 

La metodologia de treball és transdisciplinar, els diferents professionals que 

intervenen amb l’infant treballen de manera conjunta i transversal, juntament 

amb la família durant tot el procés de la intervenció. Els professionals adopten 

un rol de facilitar i consultor per tal de limitar la seva participació a donar su-

port a les famílies i no en prendre decisions per ells.  

Els nins necessiten més oportunitats d’aprenentatge, no més serveis 

Els nins aprenen al llarg del dia 

La intervenció es produeix entre les visites dels professionals 

Els professionals influeixen en els cuidadors principals   

Algunes practi-

ques  
 Ecomapa 

 Pla individual 

 Principal proveïdor 

de serveis (tutor) 

 Intervenció basada 

en rutines 

 Integrar el servei 

dins les aules 

Implica les següents accions 

Avaluació del nin: feim una valoració funcional de les neces-

sitats del nin fonamentada en l’observació i anàlisi de les rutines 

quotidianes en els seu context habitual: casa i escola.  

Família: valoram les necessitats i preocupacions de la família 

per treballar conjuntament pel benestar del nin. Els pares tenen 

un rol protagonista i són els principals agents de la intervenció. 

Pla individual: elaboram un pla d’intervenció  amb objectius 

funcionals basats en les necessitats del nin i la família.  

Escola o escoleta: promovem una relació col·laborativa per 

tal de potenciar les capacitats del nin i afavorir la seva integració. 
Treball en xarxa: som un servei obert a la comunitat i treba-

llam en xarxa amb els diferents recursos sanitaris, educatius i 

socials de la seva zona d’influència. 



Educació inclusiva 

“Una escola inclusiva té en 

compte la globalitat de TOTS els 

alumnes i s’adapta a les seves 

característiques i necessitats per 

a potenciar el seu desenvolupa-

ment personal i social. Aquesta 

escola ha d’esser un agent trans-

formador de la societat afavorint 

que sigui més plural, diversa i 

igualitària en oportunitats. L’es-

cola ha de ser: oberta, flexible, 

creativa, innovadora i que aposta 

per les noves tecnologies. 

(Clàustre de professors) 

Algunes iniciatives 
 Millorar l’accessibilitat 

 Donar a conèixer el que 

feim a l’entorn 

 Plans individuals inclusius 

 Capacitació dels professio-

nals 

 Establir Canals de comuni-

cación amb la comunitat 

Pie de foto  

L’escola que volem 
 Deixar d’ésser escola per passar a ser un centre de recursos. 

 Referent de la inclusió educativa en la nostra comunitat 

 Ser un punt de formació i col·laboració oferint recursos i estratègies per donar resposta a la 

diversitat 

 Impulsora d’una actitud i valors d’inclusió. 

 Encaminada al creixement personal dels alumnes 

 Que ofereix una educació basada en els aprenentatges funcionals: en l’entorn proper dels 

alumnes 

 Que ofereix suport a les famílies, alum-

nes, professionals... 

 Participació activa dels diferents 

agents de la comunitat educativa: 

família, alumne, professionals externs, 

professionals aproscom... 

 Que treballa en equip 

 Que es donen les mateixes oportunitats 

a ots els alumnes 

 Que té en compte els alumnes en tota la 

seva globalitat i en les diferents etapes 

de la seva vida 

Una escola per a tothom amb tothom  Centre d’educació especial  

Trànsit cap a una educación més inclusiva 
A aproscom apostat decididament per un model d’escola inclusiva, pensam 

que el desenvolupament dels infants i joves dependrà en gran mesura de la 

seva participació en entorns favorables i en la dotació dels suports adients. 

En aquest sentit, l’equip de professionals del centre educatiu hem analitzat i 

definit l’escola que volem i estam duent a terme tota una sèrie d’iniciatives 

en aquest sentit. 



Participació activa  

”Hi ha persones que ens han 

demostrat que són capaç de 

lluitar i superar dificultats que 

difícilment  podrem arribar a 

comprendre els demés, capaç 

de demostrar que viure en co-

munitat i contribuir a un món 

millor no depèn de la capacitat 

cognitiva, sinó de la qualitat 

humana. 

(Ignacio Tremiño) 

NO a la ciu-

tadania de segona 

classe per a cap 

persona 
Pie de foto  

Fomentam la participación de les persones amb discapacitat  Centre Ocupacional 

Un projecte d’autodeterminació i d’in-

clusió social 
Aquesta iniciativa parteix de la necessitat dels usuaris del Centre 

Ocupacional de participar d'una manera més activa en la seva pròpia 

vida i té com a objectiu prioritari el de fomentar la seva autonomia i 

la seva autodeterminació així com el de proporcionar estratègies 

cognitives bàsiques per al foment de la presa de decisions.  

Participació a 3 nivells 

1/   Persones: adquisició d’estratègies cognitives bàsiques que 

els ajudin a prendre les seves pròpies decisions; participació activa 

en les seves decisions personals, en el seu entorn més proper i en la 

seva comunitat. 

2/   Centre: metodologia de treball fonamentada en els suports 

per a l’autodeterminació; protocols de participació activa dels usuaris 

en el funcionament del centre; participació en el seu pla individual. 

3/   Comunitat: donar veu i fomentar la participació de les perso-

nes amb DI ja que són elles mateixes les que faran veure a la socie-

tat que volen i poden participar. 



 
Rehabilitació funcional 

“Vull que la meva vida i les me-

ves decisions depenguin de mi 

mateix, i no de forces exteriors, 

siguin del tipus que siguin. Vull 

ser l’instrument dels meus propis 

actes voluntaris i no dels dels 

altres homes. Sobretot, vull tenir 

consciència de mi mateix com un 

èsser actiu que pensa i vol, que 

és responsable de les seves prò-

pies eleccions, i és capaç d’expli-

car-les d’acord amb les seves 

idees i propòsits.”    (I. Berlin) 

La disponibilitat de les 

noves tecnologies per-

meten utilitzar noves 

ajudes tècniques en 

l'àmbit de la comuni-

cació, la vida diària 

(domòtica), el despla-

çament, així com no-

ves estratègies d'inter-

venció. 

Pie de foto  

Salut i benestar 
Ja fa anys que en els serveis de residència i centre de dia s’està treba-

llant per a millorar l’atenció a les persones que hi assisteixen, s’han dut a 

terme programes per al foment de la salut i la prevenció de malalties i 

s’han planificat i dut a terme tota una sèrie d’activitats i suports individua-

litzats per al foment de l’autonomia de les persones en les habilitats de la 

vida diària. 

 
 

Foment de l’autonomia 

La rehabilitació funcional ajudarà a cada una de les persones a assolir el 

màxim potencial i independència. Els diferents professionals del centre 

ofereixen els suports necessaris per tal de desenvolupar, mantenir o mi-

llorar les diferents capacitats perquè es puguin desenvolupar en el seu dia 

a dia de la manera més autònoma possible.   

Es fomenta també la intervenció en matèria d'ajudes tècniques i adaptaci-

ons així com en l'avaluació i les tècniques de transferències i mobilitat; les 

tècniques d'alçament; el maneig de la cadira de rodes; la mobilitat dels 

usuaris i la detecció de barreres arquitectòniques i l'abordatge dels pro-

blemes de mobilitat en el propi centre. 

 

Implica les següents accions 

1) Valoració global dels usuaris  

2) Detecció i anàlisi de les necessitats  

3) Planificació de les adaptacions (activitats, suports, entorn…) 

4) Intervenció i avaluació dels resultats 

 

 

 

Maximitzar la independencia i mantener la salut  Residència i Centre de dia 





 xifres 



 recursos econòmics 

Recursos econòmics aplicats     

Ajuts concedits i altres despeses  2.240 

Aprovisionaments  680.733 

Despeses de personal  3.505.274 

Altres despeses d'explotació  283.216 

Despeses financeres  5.885 

Amortitzacions  253.005 

Subtotal despeses    4.730.353 

Inversions en immobilitzats  290.263 

Disminució deute no comercial  162.899 

Subtotal inversions    453.162 

     

TOTAL RECURSOS    5.183.515 

     

RECURSOS ECONÒMICS UTILITZATS    

Desglosssament despeses de les activitats  100% 

Ajuts concedits i altres despeses  0,04% 

Aprovisionaments  13,13% 

Despeses de personal  67,62% 

Altres despeses d'explotació   5,46% 

Amortitzacions    4,88% 

  0,11% Despesa financera  
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 recursos econòmics 

Recursos econòmics obtinguts     

Vendes i prestacions de serveis   101.363 

Quotes d'usuaris  536.102 

Subvencions d'explotació   4.230.789 

Aportacions de socis i altres donacions  157.234 

Altres ingressos  1.622 

Ingressos financers   17.580 

Subtotal ingressos  5.044.690 

Subvencions de capital   53.459 

Disminució inversions financeres  171.352 

Subtotal altres recursos obtinguts  224.811 

     

TOTAL RECURSOS OBTINGUTS  5.269.501 

     

RECURSOS ECONÒMICS OBTINGUTS   

Provinents dels ingressos de les activitats 100% 

Vendes i prestacions de serveis  1,92% 

Quotes d'usuaris  10,17% 

 80,29% Subvencions d'explotació  

Aportacions de socis i altres donacions  2,98% 

Altres ingressos  0,03% 

Ingressos financers  0,33% 
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A NIVELL AUTONÒMIC 

 FEAPS Balears 

 FOQUA fòrum per la qualitat 

 Xarxa de qualitat FEAPS-ASPAS 

 Tercer sector de les Illes Balears 

 Taula de Treball amb Suport 

 Taula d’Atenció Primerenca 

 Plataforma del voluntariat 

A NIVELL NACIONAL 

 FEAPS  

 FEACEM 

 AEDIS 

 federacions i plataformes 


