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CARTA DE LA PRESIDENTA
Un any més em complau presentar-vos la memòria de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per 

fer el balanç de les accions i les activitats fetes el 2015. 

Continuem amb la il·lusió i la responsabilitat de seguir avançant en els reptes que vàrem iniciar l’any passat. 

Millorar la qualitat de vida de les persones que atenem continua sent la nostra màxima prioritat i la base de 

tots els canvis que s’estan efectuant a l’EENSM. 

Podem dir que el 2015, a banda de les actuacions més concretes, és un any de reflexió i de replantejaments, en 

línia amb la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat i de la implementació del model d’Atenció 

Integral i Centrat en la Persona. Per aquest motiu les noves línies estratègiques de la institució es veuran 

fonamentades en els principis respectius.  

Si hem de destacar un projecte clau és l’ampliació i reforma de la residència l’Albó, que, a més  de la millora 

de les instal·lacions i les condicions d’accessibilitat i de seguretat de l’edifici, respon a les demandes de les 

persones que hi viuen. La fita més important és que la persona se la senti casa seva.

Un altre repte ha estat millorar la qualitat dels nostres serveis en matèria d’ocupació, i s’està treballant en línia 

amb les estratègies d’inserció laboral que està promovent el Govern d’Andorra. Així mateix, l’atenció al jove 

en edat prelaboral també ha generat una inquietud que es traduirà properament en un programa que doni 

resposta als seus interessos formatius. 

Un altre objectiu important ha estat el desenvolupament de la dimensió sociosanitària de la institució, que 

s’ha vist reforçada amb el conveni de col·laboració amb el SAAS i la implicació estreta dels seus professionals.  

Per tant, cal destacar el recorregut de l’EENSM aquests últims anys i el que de ben segur tots plegats anirem 

fent amb el compromís del nostre equip de professionals i la implicació de les institucions públiques i privades 

del país, comptant amb el suport de les entitats col·laboradores i la societat civil en general. 

Gràcies per acompanyar-nos en aquesta transició.

M. Pilar Díez Betriu
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L’ESCOLA ESPECIALITZADA NOSTRA 
SENYORA DE MERITXELL

Presentació
Amb l’autorització del Consell General del 12 de novembre de 1969 es crea l’associació Escola Especialitzada de 

Nostra Senyora de Meritxell, dedicada des de l’inici a finalitats socials envers  les persones amb discapacitat. 

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) és una entitat privada sense ànim de lucre que atén 

les persones amb discapacitat en totes les etapes de la seva vida, des del naixement fins a l’edat adulta i la vellesa. 

En aquest sentit, per conveni amb el Govern d’Andorra i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), 

l’EENSM proporciona un ampli ventall de serveis i prestacions en què compta amb els recursos especialitzats 

per a l’aprenentatge, l’estimulació terapèutica i l’ocupació laboral, amb l’objectiu de potenciar al màxim el 

desenvolupament de la persona amb discapacitat dins d’una societat inclusiva. 

Missió i valors
L’EENSM té com a missió primordial contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

i promoure’n des d’una atenció integral i personalitzada l’autodeterminació i la independència individual 

partint del respecte a la seva dignitat i els seus drets i preferències, sempre comptant amb la seva participació 

efectiva i la dels familiars o tutors que en són responsables.

En el pla organitzatiu, pretén una gestió eficaç, eficient i transparent que garanteixi la qualitat i la millora 

contínua dels serveis així com la professionalitat i el desenvolupament de les competències, amb una 

conducta ètica i honesta en les seves accions. 

En l’àmbit social, promou la inclusió educativa i laboral així com la participació en la comunitat de les persones 

amb discapacitat, a més de fomentar en tot el procés la col·laboració de les famílies, col·lectius i altres entitats 

en benefici de les finalitats de la institució i en pro d’una millor consciència social.

Perfil de les persones ateses
L’EENSM atén persones amb discapacitat, avaluades i amb resolució favorable per part de la Comissió Nacional 

de Valoració (Conava) del ministeri concernit –anomenat, el 2015, ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació.

També a demanda dels ministeris concernits o per conveni amb altres institucions i organismes pot atendre 

altres perfils de persones que requereixen una atenció especialitzada.



9MEMÒRIA 2015

Model d’atenció sociosanitària 
L’EENSM es troba en procés d’implementació del model d’Atenció Integral i Centrat en la Persona (AICP) per 

millorar la qualitat en l’atenció que oferim des de la nostra institució.

Els nostres serveis incorporen una sèrie de prestacions assistencials, terapèutiques,  educatives i  laborals 

que s’adapten a cada persona amb l’objectiu de preservar i millorar les seves capacitats i l’autonomia                       

funcional i moral.

En aquest sentit, les actuacions dels equips de treball multidisciplinaris tenen com a punt de partida 

l’avaluació integral, de la qual deriva el disseny personalitzat del pla d’atenció individual. La participació 

efectiva de la persona i la implicació activa de la família en tot aquest procés és la nostra fita per aconseguir el 

ple desenvolupament del model.

En definitiva, aquest model pretén que l’organització estigui al servei de la persona per afavorir-ne la            

qualitat de vida.

PERSON A

Auxiliar
Metge

Infermera

Psicòleg

Logopeda

Fisioterapeuta Terapeuta
ocupacional

Educador

Preparador
laboral

Monitor
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Junta Rectora
L’EENSM es va constituir l’any 1969 com una associació sense ànim de lucre, subjecta al compliment dels seus estatuts. 

La Junta Rectora convoca cada any l’assemblea general de socis, que està formada pels familiars o tutors de 

les persones de l’EENSM, pels socis protectors (entitats o particulars que hi col·laboren amb les seves quotes) 

i pels socis d’honor que siguin proposats per la Junta Rectora.

Els membres de la Junta Rectora durant el 2015 han estat:
· Presidenta: Sra. Maria Pilar Díez 

· Vicepresident: Sr. Pedro Alberca

· Tresorer: Sr. Joan Josep Llinàs

· Secretari: Sr. Antoni Riestra

· Representant del ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació: Sra. Mercè Pascual

· Representant del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior: Sr. Marc Jover (substituït el setembre 

del 2015 per la Sra. Marie Pagès)

· Representant del Bisbat d’Urgell: Sr. David Claverol

· Representants de l’Associació de Pares i Mares de l’EENSM : Sra. Àngels Colell (presidenta de l’AMPA)

· Representants de l’Associació de Pares i Mares de l’EENSM: Sr. Jordi Cuberes

· Vocal: Sra. Montserrat d’Areny-Plandolit

Organigrama

ORGANITZACIÓ
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Estructura de gestió
DIRECTORA GENERAL

Celine Mandicó

La Direcció General actua com a pont entre la Junta Rectora, l’equip directiu i els treballadors de l’EENSM. 

És la responsable de l’organització, la representació i el seguiment del funcionament general de la 

institució. Estableix les relacions amb les institucions públiques i privades que col·laboren amb l’EENSM i 

cerca recursos per a l’assoliment dels seus objectius.

EQUIP DIRECTIU

Directora tècnica (adjunta a la Direcció General): Àgata Moya

La Direcció Tècnica és la responsable de fer el seguiment de les línies organitzatives establertes per la 

Direcció General i l’estratègia metodològica a seguir per la institució. Vetlla per una coordinació eficient 

dels recursos humans, materials i tècnics  dels diferents serveis així com la millora en la qualitat.

Director de finances i serveis compartits: Xavier Clotet

Directors/res de serveis:
·  Servei de suports especialitzats als centres educatius: Àgata Moya

·  Servei d’integració i ocupació laboral: Sergi Marsal

·  Servei de residència i centre de dia: Elisabeth Tugues

·  Servei d’estimulació precoç i educació especial: Montserrat Seivane 

Responsables de serveis:
·  Servei de suports especialitzats als centres educatius: Maite Calzada

·  Servei d’integració i ocupació laboral: Dolors Martínez i Lluïsa Figuerola

·  Servei de residència i centre de dia: Òscar Fernández
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Ampliació i reforma de la residència l’Albó
Durant el 2014 s’inicià una profunda reestructuració de la nostra institució. Un dels objectius prioritaris és 

efectuar la reforma integral de la residència l’Albó per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi 

viuen. En aquest sentit, el projecte preveu l’ampliació de la capacitat de l’edifici i la reforma de les instal·lacions 

atenent criteris d’accessibilitat, de seguretat i d’eficiència energètica. 

Vistes les necessitats, el M. I. Govern d’Andorra impulsa econòmicament la iniciativa amb una dotació 

pressupostària d’1.950.000 €, distribuïda en plurianuals fins al 2017.

El juliol del 2015 s’efectua el concurs d’idees del projecte d’ampliació i reforma de la residència l’Albó. La 

proposta guanyadora és Sorgint un atri, dissenyada pels arquitectes Gerard Veciana i Membrado i Lluís 

Ginjaume Gratacós. 

El setembre del 2015 s’inicia l’elaboració de l’avantprojecte i del projecte bàsic. En fa el seguiment l’empresa 

Gespro, que actua com a propietat delegada; així mateix també hem comptat amb l’assessorament de l’expert 

en matèria d’accessibilitat i seguretat Xavier Garcia-Milà i Lloveres.

Redefinició del Servei d’inserció i ocupació laboral
Aquesta redefinició ha comportat canvis organitzatius i conceptuals per consolidar, d’una banda, l’orientació 

transversal, d’una dimensió més ocupacional i terapèutica a una dimensió més productiva o d’inserció laboral; 

i d’altra banda, per dotar-la d’una atenció especialitzada i centrada en la persona. Aquest plantejament 

pretén propiciar més oportunitats laborals i/o ocupacionals a la persona en funció de les seves preferències 

i possibilitats.  

En aquest sentit l’organigrama del servei incorpora la figura del tècnic en avaluació i orientació, que 

conjuntament amb la persona defineix el seu perfil ocupacional o laboral i l’acompanya en tot el procés. 

La dimensió més productiva o de recerca de llocs de treball es vol impulsar amb la figura del prospector, amb 

l’objectiu de desenvolupar la part més comercial de les nostres actuacions. 

OBJECTIUS ESGTRATÈGICS 2015
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Conveni de col·laboració amb el SAAS 
Per tal d’oferir una atenció sociosanitària de més qualitat, es va iniciar un procés de negociació amb el SAAS 

que s’ha concretat amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre el SAAS i l’EENSM, en data 1 de març 

del 2015.

En una primera fase d’implementació, les millores assistencials han afavorit la valoració integral dels residents 

i el seguiment professionalitzat del seu estat de salut. Actualment disposem d’una presència mèdica de 4 

hores setmanals i d’una atenció de 24 hores del servei d’atenció d’infermeria durant 365 dies l’any. Aquesta 

cobertura ha possibilitat la dispensació de la medicació per part del personal qualificat i la professionalització 

en la derivació dels residents al servei d’urgències.

Altres acords del conveni, com són la incorporació de l’equip mèdic d’atenció especialitzada i el servei de 

farmàcia, es troben en procés de treball així com la implantació dels programes informàtics compatibles amb 

el funcionament del SAAS.

Configuració del departament de Recursos Humans
Un pilar important per al bon funcionament de la institució és el desenvolupament de polítiques de recursos 

humans, la recerca de capital humà de qualitat i la formació dels professionals. Prop de 180 persones han 

treballat per la nostra institució durant aquest any 2015, un nombre significatiu de personal que requereix la 

creació d’un departament de Recursos Humans.

En aquest sentit, les actuacions administratives en relació amb els treballadors, com ara nòmines, cotitzacions, 

prevenció de riscos laborals, gestió d’absències, altes i baixes i contractacions, s’han centralitzat en aquest 

departament.

La selecció del personal s’ha professionalitzat i s’ha elaborat un pla d’acollida que pretén contextualitzar el 

nou treballador en l’organització de la institució i el seu model d’atenció.

Quant a formació, atenent les necessitats de cada col·lectiu s’han organitzat formacions i s’han coordinat les 

estades formatives i pràctiques dels estudiants. El nostre gran repte ha estat l’elaboració del pla de formació 
del 2016.
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CONVENIS I ALTRES COL·LABORACIONS 
Govern d’Andorra
En data 26 de març de 2013 la M.I. Ministra d’Educació i Joventud, Sra. Roser Suñé; la M.I. Ministra de Salut i 

Benestar, Sra. Cristina Rodríguez; la Presidenta de la Junta Rectora de l’EENSM, Sra. M. Pilar Díez i el President 

del Consell d’Administració de la CASS, Sr. Josep Delgado, van signar el conveni que dóna continuïtat al marc 

de col·laboració establert entre el Govern d’Andorra, l’EENSM i la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 

Relació de convenis amb institucions i entitats
· Acord de col·laboració entre l’EENSM i la Universitat d’Andorra (2005).

· Conveni de col·laboració entre l’EENSM i la Fundació Privada BPA (2007 i 2013).

· Conveni de col·laboració entre l’EENSM i MoraBanc amb la Targeta solidària (2010).

· Conveni de col·laboració entre l’EENSM i Special Olympics (2013).

· Conveni de col·laboració entre l’EENSM i el Consell General (2013).

· Conveni de col·laboració amb la Fundació Jacqueline Pradère i la societat mercantil PRESA (titular dels 

restaurants McDonald’s a Andorra) (2013).

· Conveni de col·laboració entre el Govern, l’EENSM i Carisma per a la reutilització dels residus i el foment de la 

inserció laboral de persones amb discapacitat (2014).

· Conveni de col·laboració entre Carisma i Agentas per a la creació i el desenvolupament de botigues benèfiques 

al Principat d’Andorra amb l’objectiu de recol·lectar, arranjar i vendre objectes de segona mà de particulars, 

entitats privades i deixalleries del Principat d’Andorra (2014).

Convenis signats el 2015
· Conveni de prestacions de serveis assistencials sanitaris del SAAS a l’EENSM.

· Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’EENSM per fomentar la participació i la integració de 
les persones amb discapacitat en serveis, recursos i activitats comunals.

· Conveni de col·laboració entre la Societat explotadora del Camp de Neu de la Rabassa, S. A. i l’EENSM
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· Conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’EENSM per promoure la inserció laboral de les 

persones amb discapacitat en l’àmbit de la restauració.

· Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Catalana Síndrome de Down i l’EENSM.

· Conveni de col·laboració entre l’EENSM i l’Associació ICAP Teràpia.

· Renovació del conveni precari entre l’EENSM i Special Olympics per a la utilització de les instal·lacions de 

l’EENSM i vehicles d’Special Olympics.

Altres col·laboracions
Cal destacar que per segon any consecutiu gaudim de la col·laboració de la clínica dermatològica Dermantek, 

d’una clínica dental privada i de Salut Escolar (SAAS) per efectuar la revisió de l’estat de salut del col·lectiu 

que atenem. 
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ACTIVITATS SOCIALS I DE DIVULGACIÓ



17MEMÒRIA 2015



18 EENSM



19MEMÒRIA 2015



20 EENSM

Volem expressar el nostre agraïment  a les Institucions, entitats públiques i privades, als particulars i a tota la 

societat andorrana que amb la seva contribució i solidaritat ens ajuden a impulsar els nostres projectes.

També volem agrair enormement al personal de la nostra institució la gran vocació que demostren dia a dia 

oferint professionalitat, afecte i atenció personalitzada  a les persones que atenem.
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SERVEIS DE L’EENSM
L’EENSM se situa al carrer dels Barrers, núm. 10, de Santa Coloma, amb codi postal AD 500. 

La institució aglutina diferents edificis, connectats per donar resposta als seus serveis:
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A continuació es presenten les etapes administratives per fer efectiva l’atenció especialitzada segons la 

resolució de la Conava i el procés d’avaluació emprat que identifica, de manera general, les diferents fases per 

què passa la persona atesa. En la descripció de cada servei es concreta la metodologia de treball segons l’àmbit 

d’actuació. 

Circuit administratiu

Circuit metodològic

FASE 1:
Valoració
integral

FASE 3:
Seguiment
Continuïtat

FASE 4 :
Avaluació

continuada

FASE 2 :
Concreció del pla 

d'atenció
individual i

suports
PERSONAPERSONA

EQUIP MULTIDISCIPLINARI
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SERVEI D’ESTIMULACIÓ PRECOÇ

Definició 
El Servei d’estimulació precoç de l’EENSM, anomenat Impuls, ofereix als infants els recursos terapèutics i 

tècnics així com els suports necessaris per estimular-ne el desenvolupament i promoure’n el benestar, per 

afavorir-ne l’autonomia personal i la màxima inclusió en el medi familiar, escolar i social.

Les intervencions es realitzen tant al centre d’estimulació precoç com a les escoles bressol del país.

Objectius
· Avaluar, dissenyar i aplicar programes individualitzats d’estimulació en la primera infància.

· Proporcionar una atenció integral adaptada a les necessitats i a les demandes de l’infant i la família.

· Afavorir l’autonomia, la socialització i la participació de l’infant en la comunitat.

· Acompanyar i assessorar les famílies en tot el procés d’estimulació.

Perfil de l’infant
El servei atén els infants de 0 a 6 anys que es troben en situació de risc biològic, psicològic i/o ambiental, o que 

manifesten alguna dificultat, retard o trastorn en el desenvolupament.

Intervencions i tractaments

Aquestes intervencions es complementen amb activitats educatives i esportives  desenvolupades per part de 
l’educadora i de l’especialista en educació física.

També es preveu el servei d’infermeria, menjador i l’acompanyament al transport.
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Organització i metodologia 
El personal desenvolupa les seves activitats al centre d’estimulació precoç situat a l’EENSM o a les escoles 

bressol del país,  en aquest sentit, els diferents especialistes es desplacen per portar a terme els tractaments 
terapèutics individualitzats i assessorar l’equip de professionals de l’escola bressol.

 L’atenció a l’infant passa per 3 fases:

· El procés d’avaluació i orientació, en què es realitzen l’entrevista amb la família, les primeres observacions 

clíniques i l’administració de les escales de desenvolupament, qüestionaris i proves psicomètriques 

necessàries. Cal destacar que aquesta avaluació s’efectua a través d’un equip multidisciplinari de la qual 

deriva l’informe de valoració integral i el pla d’atenció individual (PAI). 

· El desenvolupament del pla d’atenció individual, a partir del qual es treballen els objectius terapèutics i 

pedagògics mitjançant les intervencions i els tractaments especialitzats i les orientacions i la participació 

de la família.  

· El seguiment i l’avaluació del pla d’atenció individual, a través de l’equip multidisciplinari i la participació 

de la família.

Les nostres actuacions s’integren en un model de treball basat en rutines, amb l’objectiu de potenciar 

l’autonomia i la socialització a través dels espais d’aprenentatge, l’experimentació, el joc i la relació amb els 

companys.

Projecte 2015
Disseny del programa d’atenció i intervenció psicoeducativa a les famílies:  aquest projecte s’orienta a reduir 

l’estrès parental i a afavorir com afrontar el diagnòstic o el perfil funcional de l’infant. En aquest sentit, s’ofereix 

el suport terapèutic i l’orientació clínica necessaris per fomentar la participació de la família en tot el procés 

d’estimulació.
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SERVEI DE SUPORTS ESPECIALITZATS 
ALS CENTRES EDUCATIUS
Definició 
El Servei de suports especialitzats als centres educatius de l’EENSM, anomenat Progrés, proporciona als centres 
escolars dels diferents sistemes educatius els recursos humans i tècnics necessaris per facilitar l’escolarització 
inclusiva i contribuir al ple desenvolupament dels alumnes amb discapacitat. 

Objectius
· Facilitar i coordinar els suports educatius i les intervencions especialitzades assignades per les comissions 
d’escolarització  de cada sistema educatiu.

· Garantir la qualitat de les intervencions educatives i especialitzades.

· Assessorar en matèria de discapacitat i recursos especialitzats.

· Informar i orientar en la derivació a d’altres serveis de la institució.

· Operar d’acord amb la idiosincràsia i especificitat de cada sistema educatiu i en concret de cada centre escolar 
per adaptar les actuacions del servei a l’orientació psicopedagògica i el funcionament intern de cada centre.

· Col·laborar, conjuntament amb les escoles, en la definició dels plans d’actuació.

· Desenvolupar les intervencions educatives i especialitzades en resposta a les necessitats educatives 
específiques dels alumnes amb discapacitat. 

Destinataris
Progrés s’adreça als centres escolars dels diferents nivells dels sistemes educatius presents al país per atendre 
els alumnes amb discapacitat.

Proporció d’alumnes atesos per sistema educatiu, juny 2015:

La Comissió d’Escolarització és l’òrgan del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior que regula les accions educatives específiques 
de l’alumnat amb discapacitat, per garantir-ne l’escolarització en condicions adequades a les seves necessitats i en l’entorn més 
normalitzat possible.



26 EENSM

Intervencions i suports especialitzats

Intervencions i suports especialitzats

Organització i metodologia
Dels acords presos en les comissions d’escolarització deriva la relació de suports que es destinaran als centres 

escolars i que són el punt de partida de les actuacions del servei. Es gestiona des de l’edifici de l’EENSM, on 

s’ubica el despatx de la direcció i altres espais de reunions i treball. Tanmateix, els professionals de Progrés 

desenvolupen les seves intervencions als centres escolars ordinaris, on s’adapten als horaris respectius. 

Les actuacions del servei se centren principalment en la gestió dels recursos humans, el seguiment tècnic del 

personal i les actuacions efectuades per part dels professionals del servei en el marc de les escoles ordinàries.

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS.

La planificació del personal per centres escolars es realitza a partir de les demandes del centre escolar i del 

perfil i les necessitats de l’alumne. Els criteris d’assignació del personal als centres escolars són els següents:

· La valoració del funcionament del personal a cada centre.

· L’especialització i el perfil competencial del professional.

· La centralització de recursos per centres.

La gestió del personal preveu la coordinació estreta amb els centres escolars per a:

· L’elaboració i adequació de la planificació horària així com el seu seguiment conjuntament amb el 

professional.

· El seguiment del professional en les fases següents: tutorització/adaptació al centre escolar, 

desenvolupament tècnic i avaluació.
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SEGUIMENT TÈCNIC DEL PERSONAL

Donar qualitat en les nostres intervencions requereix de: 

· L’anàlisi i assessorament en matèria de discapacitat i recursos.

· Revisió i assessorament de la documentació tècnica.

· Propostes i demandes de formació i seguiment de grups de treball

INTERVENCIONS DELS PROFESSIONALS

L’equip de professionals del servei s’integra en cada centre escolar. En aquest sentit, les activitats educatives, 

de rehabilitació i d’assessorament desenvolupades pels professionals de Progrés deriven dels acords presos en 

equips educatius, del projecte personal d’escolarització de l’alumne i dels informes mèdics pertinents. 

A continuació es presenta el nombre de personal per categoria professional, juny 2015:
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SERVEI D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Definició 
El Servei d’educació especial de l’EENSM, anomenat EDES, atén infants i adolescents que requereixen un 

suport intens i generalitzat. Proporciona les intervencions terapèutiques i activitats educatives i socials que 

afavoreixen el desenvolupament i/o manteniment de les funcions cognitives, la comunicació, el llenguatge, 

les habilitats socials i les habilitats de la vida diària.

Objectius
· Actuar com un programa d’educació especial per a infants i adolescents. 

· Aplicar plans individualitzats i proporcionar una atenció integral mitjançant  una estructura                                             

pedagògica i terapèutica.

• Potenciar l’adquisició d’hàbits, destreses i coneixements funcionals per a una millor comprensió i interacció 

amb l’entorn.

· Desenvolupar l’autonomia personal i social per afavorir la participació plena en la vida familiar i social.

· Acompanyar i assessorar les famílies en tot el procés d’educatiu.

 

Perfil de la persona atesa
El servei atén infants i adolescents que presenten una discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, amb 

un alt grau de dependència que requereix atenció educativa, en totes les àrees de la vida quotidiana, i atenció 

sociosanitària complementària.
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Intervencions i tractaments

Aquestes intervencions es complementen amb activitats  esportives, desenvolupades per part de l’especialista 

en educació física.

També es preveu el servei d’esplai, infermeria, menjador i l’acompanyament al transport.

Organització i metodologia 
El Servei d’educació especial disposa de dos aules de treball tutoritzades per dos educadors i el suport 

d’auxiliars en cada una.

L’atenció als infants i joves passa per 3 fases:

· El procés d’avaluació integral, realitzat per l’equip d’atenció multidisciplinari, en què s’avaluen habilitats, 

capacitats i necessitats terapèutiques i del qual deriva el pla d’atenció individual (PAI) i la programació de 

l’aula.

· El desenvolupament del pla d’atenció individual, a partir del qual es treballen els objectius terapèutics i 

pedagògics mitjançant les intervencions i els tractaments especialitzats i les orientacions i la participació 

de la família. 

· El seguiment i l’avaluació del pla d’atenció individual, a través de l’equip multidisciplinari i la participació 

de la família.

El nostre model de treball esta basat en el mètode Teacch, que s’integra en una programació d’aula amb 

l’objectiu de potenciar el treball autònom mitjançant l’estructuració de l’entorn físic de l’aula i amb material 

atractiu i visual que permet l’anticipació de les rutines i activitats. 

Així mateix, s’utilitzen els agrupaments flexibles en funció del nivell de competència de cada persona per 

facilitar-li el desenvolupament de les activitats i els tallers.

Projectes 2015
· Foment de les activitats en la comunitat: Colònies d’estiu. Aquest projecte pretén oferir noves experiències i 

sensacions que només poden succeir en un entorn diferent al familiar o l’escolar. Aporta múltiples beneficis a 

la persona, com ara la cohesió de grup, el coneixement de nous entorns i activitats, i el benestar personal. Cal 

destacar que aquest projecte també s’ha fet extensiu a d’altres serveis, com el de centre de dia.

· Estar en contacte amb la natura: Horts urbans de l’EENSM. Aquest projecte té com a objectiu facilitar 

l’adquisició de comportaments responsables a través del contacte i l’experiència amb la natura. Així mateix es 

pretén motivar l’aprenentatge amb les vivències i les sensacions que proporciona l’activitat. Cal destacar que 

aquest projecte també s’ha fet extensiu a d’altres serveis, com el de centre de dia.
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SERVEI D’INSERCIÓ I OCUPACIÓ LABORAL
Definició 
El Servei d’inserció i ocupació laboral de l’EENSM, anomenat SIOL, proporciona l’accés al treball de les persones 
amb discapacitats, des de l’entorn més protegit possible (en el taller ocupacional) fins a l’entorn laboral més 
obert i normalitzador (l’empresa ordinària). 

El SIOL engloba els tallers ocupacionals Xeridell i l’agència de treball amb suport, Agentas. 

Objectius
· Formar i capacitar les persones en situació d’inserció o ocupació laboral i fer-ne el seguiment per garantir-ne 
l’estabilitat en el lloc de treball.

· Aconseguir noves ocupacions, captar noves empreses i crear nous llocs de treball en el mercat laboral ordinari, 
adaptats a les característiques i demandes de les persones.

· Proporcionar una atenció integral adaptada a les necessitats de suport i a les demandes de la persona i                
la família.

Perfil del treballador
El Servei d’inserció i ocupació laboral atén persones amb discapacitat majors de 16 anys que presenten una 
discapacitat intel·lectual, i/o dèficits sensorials (ceguesa i sordesa), i/o trastorns neurològics i motors, i/o 
trastorns de salut mental.

Intervencions i tractaments 
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Organització i metodologia
XERIDELL

Als tallers ocupacionals Xeridell es realitzen les activitats laborals amb el suport d’educadors, monitors i 

auxiliars.

L’atenció a la persona passa per 3 fases:

· El procés d’avaluació integral, realitzat per l’equip d’atenció multidisciplinari, en què s’avaluen habilitats, 

capacitats i necessitats terapèutiques i del qual deriven el pla d’atenció individual (PAI) i la programació de 

les activitats ocupacionals.

· El desenvolupament del pla d’atenció individual, que s’orienta cap a una atenció en totes les àrees de 

funcionament utilitzant les tasques laborals com a eix central d’una estructura d’activitats adaptables a les 

característiques i necessitats individuals. En aquest sentit cal destacar, sobretot en processos d’envelliment, 

la incorporació d’activitats que estimulen cognitivament la persona així com el manteniment i la 

rehabilitació de les capacitats en les àrees funcionals.

· El seguiment i l’avaluació del pla d’atenció individual, a través de l’equip multidisciplinari i la participació 

de la família.

El nostre model de treball s’organitza en diferents entorns de treball, que s’adapten a les característiques 

de la persona amb l’objectiu de desenvolupar les seves habilitats laborals i potenciar-ne l’autonomia, la 

capacitació social i l’autoestima. En aquest sentit, les activitats es desenvolupen en tres entorns de treball: 

laboral, ocupacional i terapèutic. 

Aquests àmbits es complementen amb una programació d’activitats sociolúdiques i artístiques  que promouen 

el benestar físic, emocional i social.

AGENTAS

L’agència de treball amb suport Agentas es gestiona des de l’EENSM, tot i que el seguiment i el suport s’ofereix 

en l’entorn laboral del treballador a través dels preparadors laborals.

El nostre model d’atenció es basa en el model de treball amb suport, que parteix del procés de valoració 

integral de cada persona, realitzat per l’equip d’atenció multidisciplinari i del qual deriva el pla d’atenció 

individual (PAI). Aquest últim es complementa amb el pla d’orientació i recerca de treball (PORT) a partir de 

les competències sociolaborals i els interessos professionals de la persona. En aquest sentit, es desenvolupen 

mòduls de formació i tallers monogràfics que permetin completar la capacitació de la persona. 

Per iniciar un procés d’inserció laboral s’efectua prèviament la definició del lloc de treball i l’adequació del perfil 

laboral a través de les estades formatives i altres formacions i/o entrenaments necessaris, per tal d’aconseguir 

un nivell de funcionament que faciliti la contractació per part de l’empresa. 

Les nostres actuacions també incorporen l’atenció psicològica de proximitat per tal de facilitar l’estabilitat 

en l’àmbit professional. Aquest acompanyament permet detectar els primers senyals d’alerta i activar els 

recursos necessaris.

Es diferencien quatre modalitats de treball amb suport segons l’autonomia, les habilitats laborals i el grau de 

suport, que pot ser des de generalitzat, extens, limitat fins a intermitent, que va des de la presència diària del 
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preparador laboral fins a la supervisió i el seguiment d’un cop al mes. A continuació es presenta el nombre de 

treballadors atesos segons la modalitat, el desembre de 2015:

Projectes 2015
· Catàleg dels articles de Xeridell: nou disseny i difusió del catàleg, amb la col·laboració d’Andbank. 

· Botiga Carisma, a la parròquia de Sant Julià de Lòria: en el marc del conveni de col·laboració entre Carisma i 

Agentas, s’obre una nova botiga de venda d’articles de segona mà supervisada per l’equip de professionals del 

servei. Aquesta botiga proporciona experiències laborals als usuaris d’Agentas.

· Bar de La Llacuna: en el marc del conveni de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i l’EENSM, s’inicia 

un nou projecte de restauració amb la finalitat de promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat. 

Alhora es pretén que sigui un lloc de formació i capacitació per a les persones en recerca de lloc de treball. Les 

instal·lacions i els equipaments de la cafeteria del centre cultural La Llacuna són cedits pel Comú d’Andorra la 

Vella i la gestió és conduïda per l’equip de professionals d’Agentas.

· Disseny del projecte “Fent camí”: aquest programa s’adreça als joves amb discapacitat d’entre 16 i 21 anys 

que acaben l’etapa escolar obligatòria i inicien la transició cap a la vida adulta, amb l’objectiu de capacitar-los 

per a la inserció laboral en el mercat de treball ordinari.
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SERVEI DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Definició 
El Servei de residència de l’EENSM, anomenat L’Albó, ofereix un lloc de vida substitutori de la llar de manera 

permanent, temporal o de respir a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.

El centre de dia complementa el servei residencial amb l’acolliment diürn de les persones adultes amb 

discapacitat i un grau de dependència significatiu, donant suport als residents i a les persones usuàries externs.

Objectius
· Oferir un lloc de vida amb una dimensió afectiva i familiar que millori la salut i el benestar de les persones 

que viuen a la residència.

· Proporcionar una atenció integral adaptada a la persona que desenvolupi les habilitats socials i l’autonomia 

personal i que afavoreixi l’autogestió en les activitats de la vida diària i la participació en la comunitat.

· Desenvolupar programes socioeducatius personalitzats.

· Fomentar el contacte i la participació de la família en la dinàmica de la residència.

Perfil de la persona atesa
El servei atén persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, principalment adults, que per 

diferents motius personals, familiars i/o manca d’autonomia no poden continuar vivint a casa seva.

El centre de dia acull adults amb discapacitat, majors de 21 anys, que presenten un grau de dependència 

significatiu que requereix atenció sociosanitària.
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Intervencions i tractaments

Aquestes intervencions es complementen amb activitats esportives desenvolupades per part de l’especialista 

en educació física.

També es preveu el servei de menjador, transport i bugaderia.

Organització i metodologia
El servei de residència L’Albó s’organitza en tres plantes, distribuïdes segons les necessitats de suport de les 

persones.

· Planta 3a: persones que requereixen suport extens i generalitzat i atenció sociosanitària significativa.

· Plantes 4a i 5a: persones amb un nivell d’autonomia important i que requereixen només d’un 

acompanyament en les activitats de la vida diària.

Els equips de treball adreçats a cada col·lectiu tenen professionals de referència en funció de les necessitats 

per atendre. En el cas de les persones més assistides, la infermera és la responsable; en la resta de grups, 

l’educador i el monitor de lleure tenen un paper fonamental.

Aquest servei es complementa amb les activitats desenvolupades en els serveis diürns, entre els quals, el 

centre de dia. 

L’atenció a la persona passa, com en la resta dels serveis, per les tres fases metodològiques: el procés 
d’avaluació integral, del qual deriva el pla d’atenció individual (PAI); el desenvolupament del pla d’atenció 
individual, i el seguiment i l’avaluació a través de l’equip multidisciplinari i participació de la família.

Al centre de dia el model de treball s’orienta cap a l’atenció en totes les àrees de funcionament a través 

d’activitats que estimulen cognitivament i motriument la persona. Aquestes activitats s’organitzen en funció 

del nivell de competència per facilitar el desenvolupament de les capacitats, les habilitats socials i l’autonomia 

personal, i minimitzar, en la mesura del possible, el procés d’envelliment.
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Projectes 2015
· Promoció de les activitats d’oci i lleure en la comunitat: aquest projecte s’orienta a desenvolupar una oferta 

d’activitats sociolúdiques adaptades a les necessitats, els desitjos i les preferències de les persones ateses a la 

residència. En aquest sentit, s’han signat convenis i acords amb diferents entitats del país perquè les persones 

puguin ser beneficiàries d’un gran ventall d’ofertes, de manera gratuïta o a un preu molt reduït. Aquest 

projecte ha estat dinamitzat per dos professionals especialitzats en el món de l’oci i el lleure.

· Prova pilot de teràpia assistida amb animals: s’ha ofert un programa d’activitats terapèutiques a través de 

la intervenció assistida amb gossos, Projecte Agility Adaptat, impartit per experts d’Icap Teràpia. L’objectiu és 

millorar l’estat emocional i psicomotor de la persona basant-ho en la relació afectiva amb els gossos.
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PROGRAMA DE VIDA INDEPENDENT
Durant l’any 2014, la Fundació Privada Tutelar, en coordinació amb el ministeri de Salut i Benestar, realitzà la 

posada en marxa del programa. El setembre del 2015 el projecte es consolida i passa a formar part dels serveis 

gestionats per l’EENSM, seguint la mateixa metodologia i comptant amb la col·laboració i l’assessorament 

del Sr. Pep Ruf i Aixàs, coordinador de la Fundació Catalana Síndrome de Down, una entitat referent en la 

implementació d’aquest programa a Catalunya des de fa catorze anys.

Definició
El programa de vida independent, anomenat Me’n vaig a casa meva, ofereix els suports personals i 

acompanyament perquè la persona amb discapacitat gestioni les activitats de la vida diària (AVD) a casa seva 

i en la societat, amb igualtat de condicions que la resta de població i amb el màxim benestar.

Objectius
· Promoure que les persones amb discapacitat puguin decidir on i amb qui viure, per fomentar l’autogestió i 

l’autodeterminació per prendre les pròpies decisions vitals.

· Facilitar l’autonomia en les activitats de la vida diària (AVD).

· Cooperar amb l’entorn i els referents naturals de la persona.

· Garantir l’accés i la participació a la comunitat i als recursos socials.

Perfil de la persona atesa
El servei atén les persones majors d’edat amb discapacitat que desitgen iniciar un projecte de vida 

independent, amb una capacitat mínima d’autonomia i d’economia personal.

Intervencions
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Organització i metodologia
La gestió del programa es fa des de l’EENSM i sota la direcció del Servei de residència L’Albó. El suport s’efectua 

a la mateixa llar o en els entorns de la comunitat, amb la participació de la xarxa natural de suport. 

L’atenció a la persona passa per 3 fases: 

· El procés de valoració i definició del pla d’atenció personal (PAP), mitjançant l’entrevista amb la persona 

i la seva xarxa natural, i l’administració de les escales i proves psicomètriques que determinaran les 

necessitats globals de la persona, el tipus de suport, la intensitat i la temporalitat d’aquest suport.

· El desenvolupament del PAP, a partir dels objectius i les intervencions pactats en les reunions de cercle 

amb la persona, la seva xarxa natural i l’equip de suport. La mateixa persona decideix qui hi participa i pren 

la decisió de quins objectius de treball o situacions es tractaran. 

· El seguiment i l’avaluació del PAP, a través de l’equip de suport a la persona i la seva xarxa natural.

Les nostres actuacions es basen en un model de suport personal a la llar, i parteixen i es desenvolupen des de 

la mateixa persona, per incidir, donar suport i adaptar-se al seu funcionament en relació amb el seu entorn i 

les seves necessitats. Tots els usuaris disposen al domicili del servei de teleassistència domiciliària 24 h (TAD) 

per tal de poder atendre qualsevol emergència que es pugui produir. 

Cal destacar que tot el procés està supervisat per una comissió multidisciplinària, formada per membres 

representants del ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, la Fundació Privada Tutelar, la Fundació Catalana 

Síndrome de Down i l’EENSM, que es reuneix periòdicament.
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ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei Integra+
Aquest servei, en col·laboració amb el ministeri de Salut, Afers Socials i Ocupació, s’adreça als adolescents 

d’entre 12 i 18 anys que presenten necessitats educatives específiques.

Es desenvolupa en les activitats ludicoesportives i culturals organitzades des de la comunitat en períodes 

vacacionals escolars. Des del servei es proporcionen monitors de lleure especialitzats per donar suport en les 

activitats.

Esplai EDES
Aquest servei s’adreça a infants i joves de fins a 21 anys i amb necessitat de suport intens i generalitzat, durant 

els períodes vacacionals de l’agost, Nadal i Setmana Santa.

L’oferta de lleure inclou activitats ludicoesportives a les instal·lacions de l’EENSM i sortides segons l’època   de 

l’any. 

 

Servei d’extensió horària
Les persones ateses des dels diferents serveis ubicats a l’EENSM disposen també d’un servei complementari 

d’acompanyament i vigilància, de les 17.00 a les 19.00 h de dilluns a divendres.
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DADES ADMINISTRATIVES,
FORMATIVES I FINANCERES

Persones ateses

PERSONES PER PROGRAMA AL TANCAMENT DE L’EXERCICI
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Personal

TOTAL TREBALLADORS AL TANCAMENT DE L’EXERCICI

TOTAL PERSONES ATESES AL TANCAMENT DE L’EXERCICI

Formació 
L’EENSM té com a objectiu tecnificar i qualificar els seus treballadors. És per això que durant el 2015 s’inicia 

un procés de recerca de les formacions més adients per als nostres professionals, tenint en compte el servei 

al qual estan assignats i els objectius estratègics de la institució. Aquestes formacions també responen a 

necessitats específiques dels professionals, per tal de millorar en la praxis diària. 

Durant el 2015 es treballa en l’elaboració d’un pla de formació amb la voluntat de donar resposta als objectius 

estratègics i de tecnificació dels professionals. A mode de resum, les formacions d’enguany han estat les 

següents:

· Coaching en habilitats directives, al servei del desenvolupament personal i professional, organitzat per Vàlua 
Talent. Assistents: equip de direcció de l’EENSM.

· Curs de contenció física i emocional, organitzat per la Fundació Pere Tarres. Assistents: personal de l’EDES, el 
centre de dia, la residència L’Albó, Xeridell i Progrés.

· El rol i la funció dels professionals de patis i menjadors, organitzat pel Govern d’Andorra, ministeri d’Educació 
i Ensenyament Superior. Assistents: professionals de Progrés.

· Com atendre una crisi d’epilèpsia, organitzat per l’EENSM. Assistents: tots els professionals de l’EENSM.

· Experto en trastornos del espectro del autismo: detección e intervención temprana, organitzat per Euroinnova 
Formación. Assistents: personal de Progrés.

· Las gestió dels recursos humans en les residències de gent gran: actualització i millora, organitzat per la Fundació 
Pere Tarres. Assistents: tècnic de Recursos Humans.

· Curs de manipulació d’aliments, organitzat per Ecotècnic. Assistents: personal de Progrés, L’Albó, el centre 
de dia i EDES.

· Curs de monitor d’activitats de lleure, organitzat per l’EFPEM. Assistents: personal de L’Albó.
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· Curs sobre afectivitat i sexualitat en persones amb TDI i del desenvolupament,  organitzat per Gemma Deulofeu. 
Assistents: tots els professionals de l’EENSM

· Taller de fisioteràpia respiratòria, organitzat per Sociedad Española de Pediatría. Assistents: tres 
fisioterapeutes de serveis centrals.

• Curs sobre adopció i escola, organitzat per Prisma. Assistents: educadora de Progrés.

• Curs de dret laboral per a professionals de RRHH, organitzat per la Cambra de Comerç, Serveis i Indústria 
d’Andorra. Assistents: tècnic de Recursos Humans.

• Drogodependències, un abordatge interdisciplinari. Segon mòdul. Tabaquisme, organitzat pel SAAS. Assistents: 
educadors de L’Albó.

• Taller de dol i acompanyament a la mort, organitzat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra. Assistents: 
equip directiu de L’Albó.

• Formació de tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals, organitzat per Principat Qualipreven. Assistents: conserge.

• Taller sobre ajudes tècniques i els seus casos, organitzat pel SAAS. Assistents: terapeuta ocupacional. 

• Curs de psicologia jurídica (com realitzar un informe pericial), organitzat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs 
d’Andorra. Assistents: direcció de L’Albó.

• Curs de primer nivell en PECS (sistema de comunicació per intercanvi d’imatges), organitzat per l’Institut de 
Psicologia de Barcelona. Assistents: logopedes de serveis centrals.

• Curs en actualització del tracte amb persones amb deteriorament cognitiu, organitzat per la Universitat 
d’Andorra. Assistents: educadora del centre de dia.

• Curs d’’Empleo con apoyo’, organitzat per l’Asociación Española de Empleo con Apoyo. Assistents: monitor 
de Carisma. 

• Sessions clíniques d’animació estimulativa, organitzades pel SAAS. Assistents: fisioterapeuta de serveis 
centrals. 

• Curs de teràpia de resolució de problemes, organitzat per psiquiatria.com. Assistents: una preparadora 
laboral d’Agentas. 

• Curs sobre salut mental, patologia dual i entrevista clínica, organitzat per l’Associació de Treballadors Socials 
d’Andorra. Assistents: un preparador laboral d’Agentas. 

• Sessió clínica sobre abordatge del dolor, organitzada pel SAAS. Assistents: fisioterapeuta de serveis centrals. 

• Curs sobre neuropsicologia de l’educació, organitzat per Euroinnova Formación. Assistents: educadora de Progrés.

• Sessió de treball sobre el model d’atenció centrat en la persona, organitzat per la Fundación Pilares para la 
Autonomia Personal. Assistents: equip directiu. 

Estades formatives
L’EENSM ha signat al llarg dels anys convenis de col·laboració amb diferents centres educatius, tant a escala 

nacional com internacional i de formació professional o universitaris, amb l’objectiu d’acollir en concepte de 

pràctiques tots aquells estudiants que vulguin assolir els crèdits necessaris dels seus estudis específics. 

Aquest 2015 s’han signat nous convenis, amb la Universitat de Lleida i amb La Salle de la Seu d’Urgell. L’EENSM 

ha acollit alumnes de:
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• La Salle (la Seu d’Urgell): estudis d’Administració i Gestió.

• Universitat Oberta de Catalunya: estudis de Psicologia.

• Universitat d’Andorra: Escola d’Infermeria.

• IES Joan Brudieu (la Seu d’Urgell): CFGS en atenció a persones en situació de dependència.

• Centre de Formació Professional d’Aixovall: Secretariat Multilingüe.

Voluntariat
Pel que fa al voluntariat, la nostra institució té com a objectiu promocionar la participació ciutadana sense 

ànim de lucre envers el nostre col·lectiu, a través de la Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat 

d’Andorra. 

Durant l’any 2015 s’han establert col·laboracions amb vuit persones, que han donat el seu suport principalment 

als serveis de residència i de centre de dia així com als tallers ocupacionals, Xeridell. 
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COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI 2015 COMPARAT AMB L’EXERCICI ANTERIOR:

Tenint en compte que l’objectiu principal de l’EENSM és donar suport i atenció a les persones ateses, la 
distribució global de les despeses es veu repartida majoritàriament en les despeses de personal.

Estats financers 
INGRESSOS DE L’EENSM PER FONT DE FINANÇAMENT 
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ANNEX INFORME 
D’AUDITORIA INDEPENDENT 

GAUDIT
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