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Em complau presentar-vos la memòria de l’Escola Especialitzada 
Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) de l’any 2017.

Un any que ha estat molt important per a la nostra institució, 
de gran implicació personal i professional per a tots els que 
formem aquesta gran família. El nostre repte segueix enfocat en 
promoure la dignitat de les persones que atenem i la millora de 
la seva qualitat de vida, salvaguardant els seus drets i generant 
oportunitats perquè tinguin una vida feliç. 

Els canvis fets van més enllà de la participació de la persona i 
la seva família en el seu pla d’atenció,  ens hem convertit en els 
acompanyants dels projectes de vida de les persones ateses. En 
aquest sentit,  els valors i la formació dels nostres professionals 
són les bases  per  aconseguir desenvolupar la nostra fita, que és 
que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets 
fonamentals. 

Som més presents a la comunitat i encara 
ho serem més, formant part d’una societat 
inclusiva i cohesionada que ha de potenciar 
un ventall  d’oportunitats iguals per a 
tothom. Per aquest motiu des de l’EENSM 
treballem per ser més visible,  i recerquem 
les col·laboracions que ens permetin oferir 
noves experiències a les persones que 
atenem. 

Un cop més,  vull manifestar el nostre 
agraïment  pel recolzament i suport rebut 
per la societat andorrana, que fa possible 
projectes socials com el nostre. Donar les gràcies 
a les famílies que confien en aquest projecte i en 
són una part essencial, i a les persones ateses perquè el 
seu dia a dia ens omple de satisfacció i ens fa créixer.  Destacar 
la tasca desenvolupada pels professionals de l’EENSM que han 
demostrat professionalitat i en tot moment proximitat en la seva 
atenció. Tots junts caminem per sensibilitzar i construir un entorn 
a cada cop més solidari perquè “la inclusió és cosa de tots”.

Maria Pilar Díez Betriu

CARTA DE 
LA PRESIDENTA1
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2.1 Qui som? 

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) 

és una associació sense ànim de lucre que es va crear el 12 

de novembre de 1969 amb l’autorització del Consell General. 

Amb una vocació eminentment social, des dels seus inicis es 

dedica a l’atenció integral de les persones amb discapacitat 

del Principat d’Andorra. 

Des que es va crear, ha esdevingut una entitat privada que 

atén les persones en totes les etapes de la seva vida: des 

del naixement fins a l’edat adulta i la vellesa, procurant-los 

aquella atenció, a través de serveis i programes, que ofereixen 

els suports que la persona necessita al llarg del seu cicle vital, 

adaptant-nos als canvis que la mateixa persona experimenta.

En aquest sentit, per conveni amb el Govern d’Andorra i la Caixa 

Andorrana de la Seguretat Social (CASS), l’EENSM proporciona 

un ampli ventall de serveis i prestacions comptant amb els 

recursos especialitzats per a l’aprenentatge, intervenció 

terapèutica i l’ocupació laboral, amb l’objectiu de potenciar al 

màxim el desenvolupament de la persona amb discapacitat 

dins d’una societat inclusiva.

L’EENSM està regida per una Junta Rectora que, subjecta al 

compliment dels seus estatuts, vetlla pel compliment de la 

missió de la Institució.

L’ESCOLA 
ESPECIALITZADA 
NOSTRA SENYORA 
DE MERITXELL

2
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Cada any, la Junta Rectora convoca l’Assemblea General de 

Socis, que està formada per les persones que atenem, pels 

seus familiars i/o tutors, pels socis protectors, com ara entitats 

o particulars que col·laboren amb les seves quotes, i pels socis 

d’honor que siguin proposats per la Junta Rectora.

Aquest 2017 ha estat un any d’eleccions i s’han renovat alguns 

dels càrrecs de la Junta Rectora. Aquests són els noms que 

conformen el nou organigrama de la Junta per als propers 

quatre anys:

• Presidenta: Sra. Maria Pilar Díez

• Vicepresidenta: Sra. Montserrat d’Areny-Plandolit

• Secretari: Sr. Esteve Vidal

• Tresorer: Sr. Joan Josep Llinàs

• Representant del Ministeri d’Afers Socials: Xavier Cañada

• Representant del Ministeri d’Educació: Sra. Marie Pagès

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

• Representants dels pares: 

 • Sra. Àngels Colell 

 • Sra. Neus Banús

• Vocals: 

 • Sr. Carles Enseñat

 • Sr. Pedro Alberca 

 • Sra. Inés Martí
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2.2  Quina és la nostra missió?

L’EENSM contribueix a millorar la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat, generant oportunitats per una 

vida plena i feliç. Promou, des del vessant d’una atenció 

integral i personalitzada, l’autodeterminació i la inclusió en la 

societat partint del respecte a la seva dignitat i els seus drets 

i preferències, així com la seva participació efectiva i la dels 

familiars o tutors que en són responsables. 
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2.4  Organigrama

 DIRECCIO GENERAL

• Sra. Celine Mandicó

eensm@eensm.info

 ÀREA DE GESTIÓ

Finances i serveis compartits 

• Àngels Zamorano 

azamorano@eensm.info

Recursos Humans

• Ruth Ponce 

rponce@eensm.info

Departament tècnic

• Agatha Moya 

amoya@eensm.info

 SERVEIS D’ATENCIÓ A LA PERSONA

Servei d’Atenció Precoç: Impuls 

Servei d’Educació Especial 

• Montse Seivane  

mseivane@eensm.info

Servei de Suport als Centres Educatius: Progrés 

• Agatha Moya

amoya@eensm.info

• Maite Calzada

mcalzada@eensm.info
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Servei Ocupacional  “Tallers Ocupacionals Xeridell” 

Servei d’Inserció Laboral

Programa prelaboral “Fent Camí”

• Oscar Fernández  

ofernandez@eensm.info

• Dolors Martínez  

dmartinez@eensm.info

Servei Centre de Dia i Extensió horària

Servei de Residència i Respir l’Albó. 

Programa de Vida Independent

• Elisabeth Tugues  

etugues@eensm.info

• Irene Jiménez 

ijimenez@eensm.info

• Eva García 

evgarcia@eensm.info
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Els models d’atenció amb els quals treballa actualment 
la Institució, avalats per l’evidència científica, són el Model 
d’Atenció Integral i Centrat en la Persona i el Model d’Atenció 
Integral Centrat en la Família i els Entorns Naturals del Nen. 
 
Els dos models comparteixen la participació activa de 
la persona i la família en el plantejament dels objectius 
d’intervenció, i la importància de la comunitat en el 
desenvolupament de la persona. 

S’emfatitzen les habilitats de la persona i els seus punts forts, 
per sobre de les necessitats i dels dèficits, passant a tenir una 
visió positiva de l’infant, del jove o l’adult.  

Els professionals deixen de banda el rol d’experts i passen 
a formar part dels suports que necessiten les persones i les 
seves famílies, per adquirir les competències necessàries per 
desenvolupar del seu projecte de vida. 

3.1  Model d’Atenció Integral i Centrada 
en la Persona (AICP)

Aquests darrers anys, el desenvolupament del model d’Atenció 

Integral i Centrada en la Persona (AICP) és el principal objectiu 

estratègic de la Institució, motiu pel qual hi destinem molts 

esforços, de manera que hem aconseguit canviar l’enfocament 

i concentrar totes les actuacions per posar l’organització al 

servei de la persona.

És amb aquesta visió, que adaptem els serveis i dissenyem 

de manera individualitzada els suports que la persona 

necessita per assolir el seu projecte de vida. La persona i 

QUINS MODELS 
D’ATENCIÓ GUIEN EL 
NOSTRE DIA A DIA?

3
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el seu entorn participen directament en l’elaboració del pla 

d’atenció individual (PAI). Aquest document, que és viu i que 

va evolucionant amb la persona, recull la seva història de vida, 

les seves habilitats, capacitats, preferències  i l’avaluació global 

multidisciplinària. També s’incorporen els suports específics 

que la persona necessita per desenvolupar competències i 

poder assolir les fites que ella mateixa i/o el seu entorn ha 

plantejat. 

Com estem  incorporant  i implementant 
el model AICP?

 Definició del pla estratègic per la 
implementació de l’AICP 2018-2021

A principis del 2017, seguint amb el canvi de model, vam 

crear el  grup motor de la Residència Albó i Centre de Dia, 

que es va construir atenent a la diversitat de perfils 

professionals de l’EENSM i on també van 

participar-hi les persones ateses. L’objectiu 

era iniciar un procés de reflexió per definir i 

redactar un projecte comú d’implementació 

del Model AICP. El projecte resultant consta 

d’una revisió compartida de la nostra missió, 

la visió de futur i els  valors que conformen 

la identitat de l’EENSM. El pla estratègic per la 

implementació de l’AICP 2018-2021 als serveis de Residència 

l’Albò i de Centre de Dia, ha acabat esdevenint un pla 

transversal a tota la Institució. En aquest procés hem comptat 

amb l’assessorament de professionals de la Fundación Pilares 

para la Autonomia Personal. 

 

Paral·lelament i dins de les accions que hem dut a terme, al 
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març vam organitzar una xerrada informativa per als pares, 

mares i/o tutors de les persones ateses al servei 

de Residència l’Albó i Centre de dia, a càrrec de 

la  Sra. Penélope Castejón, directora tècnica i 

la Sra. Ángeles López, membre del Patronat  

de la Fundación Pilares para la Autonomia 

Personal.

La finalitat de la trobada va ser donar a conèixer 

el model AICP, explicar les implicacions del nou 

model d’atenció i transmetre la importància del 

paper de les famílies i amics dins d’aquest model.

 Ampliació de coneixements 

A més a més durant aquest 2017, hem continuat adquirint 

coneixements de la metodologia pròpia del 

model, visitant altres centres i rebent formació 

específica en Planificació Centrada en la 

Persona (PCP) a través de la Fundación San 

Francisco de Borja  i del Centre Ocupacional 

Bogatell. D’aquestes formacions s’han derivat 

les dues accions següents:

• Implementació de la prova pilot de 
Planificació Centrada en la Persona (PCP).

Es posa en marxa al novembre del 2017 i participen 

persones ateses, les seves famílies, amics i professionals 

de l’EENSM. 

L’objectiu és dur a terme el plantejament de projectes 

de vida, definir els suports necessaris per assolir-ho en 

cada cas, i establir compromisos amb la persona atesa. En 

aquesta metodologia pren total protagonisme la persona, 

que és la que decideix quin són els seus objectius de vida. 
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En el cas de les persones amb major necessitat de suport, 

el paper de la família, amics i professionals, és molt 

important ja que són ells, sempre pensant en la persona 

atesa, els que han d’ajudar a definir quins serien els seus 

projectes de vida.

• Cicle formatiu sobre el canvi de model centrat en la 
persona als Tallers Ocupacionals Xeridell . 

La Sra. Miriam Páez, directora de Centre Ocupacional 

Bogatell de Barcelona, ens ha fet reflexionar i ens ha guiat 

sobre els canvis que hem d’anar implementant per passar 

a ser un servei centrat en la persona. S’han tractat aspectes 

com els plans de suport individuals, de la inclusió a la 

comunitat com a eix distintiu del model i del canvi de les 

competències en els professionals. 

Projectes derivats de la implementació 
de l’AICP

També cal destacar que un dels pilars fonamentals en l’AICP 

és l’autodeterminació, perquè totes les persones tenim dret 

a controlar la nostra pròpia vida. En aquest sentit i amb la 

voluntat de garantir aquest dret fonamental, des de l’EENSM 

hem apostat per afavorir que les persones ateses puguin 

decidir sobre aspectes tan senzills i a la vegada tan 

importants com què vull dinar? Amb qui vull 

compartir la meva habitació? En quines 

activitats vull participar?. 

 Implementació del bufet 

L’EENSM estrena al mes d’agost una nova 

modalitat per al servei dels àpats amb 
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la posada en marxa del bufet. Les persones usuàries dels 

diferents serveis i els professionals que els acompanyen en el 

menjador poden triar quins plats volen menjar. Cada persona 

utilitza els suports necessaris per tal de garantir que el que 

menja és el que li agrada en aquell moment. Els menús estan 

confeccionats per una dietista que garanteix que qualsevol 

combinació és saludable. En aquesta activitat aprofitem 

per adquirir habilitats motrius, socials i de comunicació, 

independència ..., en definitiva l’activitat de l’alimentació esdevé 

un moment únic on les persones usuàries i els professionals 

comparteixen un moment d’interacció i d’aprenentatge. 

 Assemblees

La dinàmica de les assemblees va començar 

al llarg de l’any 2016 però és en l’any 2017 

on han pres major protagonisme, i s’han 

consolidat. Un exemple molt clar és el projecte 

“Com vull viure a casa meva”.  Aquest projecte es 

va iniciar a principis de l’any 2017, coincidint amb un 

moment d’ampliació i reforma de la Residència l’Albó. Els 

residents, mitjançant les assemblees, han fet seguiment de 

les obres, estan participant en la decoració de les habitacions 

i dels espais comuns i tenen com a fita del 2018, crear la seva 

pròpia normativa general de convivència. 

Les assemblees també han permès als residents escollir les 

activitats d’oci i lleure. Actualment el 80 % de les activitats que 

es realitzen els caps de setmana i els períodes vacacionals es 

planifiquen en base als interessos expressats en les assemblees 

i només un 20 % en propostes fetes pels professionals. 

Un altre exemple el trobem als Tallers Ocupacionals Xeridell, 
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on la dinàmica de les assemblees ha pres un protagonisme 

setmanal amb una participació voluntària del 85% de les 

persones usuàries. Aquestes reunions tenen com a objectiu 

debatre sobre temes del seu interès, dels seus valors i drets, i 

també aportar propostes de millora o de canvi en les activitats 

extraordinàries del servei.  Els participants tenen un rol 

proactiu, essent ells mateixos els encarregats de recollir els 

acords i fer de secretari/a.  El suport dels professionals només 

es fa quan és requereix  d’un moderador. 

 Itineraris dels Tallers Ocupacionals Xeridell

Durant el 2017 s’han consolidat els itineraris ocupacionals 

a  Xeridell, espais creats al 2016 a partir de les demandes i 

preferències manifestades en les primeres assemblees. 

1.  Dins de l’Espai Verd, hem treballat la presa de 

consciència sobre els conceptes de restauració, 

reciclatge, rehabilitació i reutilització de 

materials. Les persones ateses han après 

diferents tècniques per restaurar mobles i hem 

pogut acabar la restauració completa d’un. 

També hem adaptat i elaborat 6 jocs tradicionals 

amb material reciclat, com el parxís, el tres en 

ratlla o les dames. 

Han fet diverses sortides a la natura, i com a plat 

fort, han pogut gaudir d’uns dies a la Garrotxa, 

per avistar aus i tenir contacte amb diferents 

animals. 

L’avistament d’aus és una de les activitats 

que més interès desperta i que ens ha permès 

identificar 22 espècies diferents només en 

l’entorn de Santa Coloma.
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2.  L’Espai @ s’ha consolidat com un espai de 

creació i de noves tecnologies. La nostra revista, 

que va sortir a la llum durant el 2017, amb 

projecció d’editar el segon número al 2018, ha 

fet que les persones que participen en aquest 

itinerari vulguin ampliar els seus coneixements en 

el mon fotogràfic i participar com a fotògrafs en els 

diferents esdeveniments que tenen lloc a l’EENSM.

En aquest itinerari també prenem contacte amb 

les noves tecnologies i aprenem a utilitzar tablets 

i càmeres de fotos digitals.

3.  A l’Espai Vida  aprenem a anar a comprar i a 

cuinar entre altres activitats de la vida diària. En 

base a una recepta, les persones que hi participen 

preparen la llista de la compra i van a adquirir els 

productes al supermercat. Després cuinen i ho 

comparteixen amb la resta de companys i els 

professionals de Xeridell.

4.  L’Espai Artístic s’ha convertit en un espai 

de creació plàstica on les persones ateses, 

a partir de les seves pròpies propostes han 

realitzat diferents activitats. Hem fet disfresses per 

Halloween, hem preparat la decoració de Nadal, 

hem elaborat clauers... 

5. Com a novetat, l’any 2017 hem creat l’Espai 

Fotogràfic, on estem treballant per aprendre 

a enquadrar les imatges elaborant marcs de 

fotos, photocalls... com a fita per el 2018, volem 

aprendre  a retocar fotografies.
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Inclusió en la comunitat

La inclusió en la comunitat és un altre dels pilars bàsics 

en el model AICP per tal que les persones ateses se sentin 

ciutadans de ple dret. 

Gran part de les activitats que realitzem es desenvolupen 

a la comunitat amb la col·laboració d’entitats, empreses i 

particulars.

Col·laboració dels alumnes de segona 
ensenyança del Col·legi Janer per dissenyar 
la imatge de la tassa commemorativa del 
Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat. La Júlia Gimeno Casas és la 
creadora de la imatge de la tassa.

Taller amb artistes del Cirque du Soleil 
i lliurament del regal d’una tassa com a 

agraïment a tot l’”staff’ 

Golf adaptat en 
col·laboració amb la 
Federació de Golf 
d’Andorra 
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Projecte Musica’t en col·laboració amb l’ONCA 

Dansa, teatre, cant i musicoteràpia amb 
representació de final de curs.

Anem a veure el Bàsquet Club Andorra quan 
juga al Poliesportiu, convidats per Andorra 

Telecom i pel Ministeri d’Afers Socials, 
Justícia i Interior. 

Campus Marc Bernaus 

Sortides “Hi Arribarem”   
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Actes i visites del 2017
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3.2 Model d’Atenció Centrat en la Família 
i els Entorns Naturals del nen

El Model d’Atenció Centrat en la Família i els Entorns Naturals 

és un model que contempla tres nivells d’atenció: nen, família 

i entorn social. Des de l’any 2014 incorporem els nostres 

professionals en les escoles bressol del País, aquest 2017 iniciem 

les sessions d’assessorament als domicilis i altres entorns 

naturals de l’infant, donant resposta a la globalitat del model i 

al pla d’implementació elaborat en col·laboració estreta amb la 

Dra. Marga Cañadas, de la Universitat Catòlica de València.

En aquest sentit, la família passa a entendre’s com un nucli principal 

d’intervenció, al sí del qual el professional assumeix un rol de 

col·laborador que li ha de permetre apoderar-la, desenvolupant les 

seves pròpies estratègies i habilitats per tal d’ajudar al seu fill/a. Hem 

fet aquest assessorament en un 80 % de les llars dels infants atesos. 

Al llarg d’aquest any, s’ha continuat amb la formació dels nostres 

professionals  amb l’objectiu de ser experts en el model  i hem 

pogut participar en l’Eurlyaid Conference 2017, celebrada a 

Belgrad (Sèrbia), com a entitat de referència, amb la presentació 

d’una ponència a càrrec  de la Carolina Pastor, neuropsicòloga 

del servei. 
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Amb la finalitat d’oferir atenció a les persones amb discapacitat 
des de el seu naixement fins a la vellesa, a l’EENSM oferim 
diferents serveis i prestacions. Cadascun d’ells desenvolupa 
una atenció especialitzada que permet potenciar les capacitats 
de les persones i fomentar la seva autodeterminació, potenciar 
el desenvolupament, la independència  personal en tots els 
àmbits i la felicitat de les persones amb discapacitat. 

Els nostres professionals tenen un alt grau de capacitació i 
qualificació professional,  que s’adapta a les necessitats de les 
persones que atenem als diferents serveis.

4.1 Atenció Precoç: Impuls Bressol 

Servei interdisciplinar que proporciona un conjunt 
d’intervencions terapèutiques i d’assessorament,  en els 
contextos naturals, el més aviat possible per afavorir el 
desenvolupament dels infants  i  contribuir a la qualitat de vida 
de les seves famílies. 
Les accions de suport s’adrecen als infants entre 0-6 anys 
amb risc de retard en el desenvolupament o discapacitat 
establerta, a les famílies i a les persones referents dels entorns 
més propers de l’infant.

QUINS SERVEIS I 
PROGRAMES OFERIM? 4

5 18

Professionals del servei Usuaris del servei

Servei 
d’atenció 

precoç
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4.2 Educació Especial: EDES 

Servei que ofereix un context socioeducatiu a infants i 
adolescents entre els 6 i els 21 anys que requereixen d’un 
suport intens, generalitzat i personalitzat. Treballem per 
fomentar la independència de cada persona atesa, oferint-li 
un ventall d’activitats significatives i estimuladores, la majoria 
de les quals es traslladen també a la comunitat per tal 
d’assegurar la seva inclusió i participació. 

5 11

Professionals del servei Usuaris del servei

Servei 
d’educació 

especial
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4.3 Tallers Ocupacionals Xeridell

Servei que ofereix un programa d’activitats laborals, 
ocupacionals i terapèutiques, adaptat a cada persona, i que 
té com a objectiu la millora de la qualitat de vida fomentant la 
participació i la inclusió en la comunitat als joves i adults entre 
els 16 i 64 anys. 

7 37

Professionals del servei Usuaris del servei

Tallers 
ocupacionals

En línia amb l’evolució de l’EENSM, i per donar resposta al 
col·lectiu de joves  entre 16 i 30 anys que s’incorporen al Taller 
Ocupacional Xeridell, es crea el Programa Jove Ocupacional. 
Aquesta nova estructura, que també ha comptat amb les 
orientacions del Centre Ocupacional Bogatell de Barcelona, 
ha  incorporat  el pla de suport elaborat i seguit conjuntament 
amb el jove i la seva família de manera periòdica.  
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Aquest programa ofereix activitats formatives i experiències en 
la comunitat per capacitar els joves en l’autogestió, mantenir 
i millorar les habilitats funcionals, potenciar les aficions 
personals  i afavorir el creixement. 
Els tallers formatius, els tallers d’aficions, les activitats 
sociolúdiques, com ara el teatre, el cant, el ball, l’esport i les 
sortides culturals, complementen el ventall d’activitats que es 
desenvolupen en la comunitat i que, durant el 2018, comptaran 
també amb les experiències ocupacionals en les empreses i 
entitats col·laboradores. 

3 19

Professionals del servei Usuaris del servei

Programa jove 
ocupacional
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4.4 Inserció laboral

Servei que aglutina el programa Fent Camí, ubicat al Centre 
de Formació Professional d’Aixovall, i les línies de negoci de 
l’EENSM com són: servei de missatgeria, destrucció de paper 
confidencial, Bar la Llacuna, les botigues Carisma i la prestació 
de servei al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA).

Aquest 2017, cal destacar que hem tancat el primer any de la 
prova pilot del programa Fent Camí adreçat a joves de 16 a 
21 anys,  que té com a objectiu capacitar-los  i tecnificar-los, 
per tal que es professionalitzin  i puguin accedir a l’empresa 
ordinària. 

Hem pogut identificar 4 sectors empresarials que interessen 
als joves: administratiu, serveis, comerç i hosteleria. Dels 17 
joves atesos, 16  han pogut realitzar estades de pràctiques 
en empreses dels sectors esmentats i 2 ja han aconseguit el 
seu primer contracte en l’empresa ordinària. En aquest sentit, 
el 100% dels joves han manifestat la seva satisfacció amb 
l’atenció del programa, igual que les famílies que ho han fet 
en un 85%.
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Professionals del servei

Prestació 
serveis SOA

3 17

Professionals del servei Usuaris del servei

Fent Camí

8 123

Professionals del servei Persones ateses

Prestacions de 
servei empreses i 

línies de negoci
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4.5 Servei de Llar- Residència Albó i Centre 
de Dia 

Servei d’acolliment residencial per a persones que tenen 
diferents necessitats de suport per poder realitzar les 
activitats de la vida diària, participar en la comunitat i exercir  
l’autodeterminació. Poden necessitar des d’un suport 
generalitzat a un acompanyament en el dia a dia. 

El Servei de Residència es complementa amb el Centre de 
Dia, que és un servei multidisciplinar, d’acolliment diürn que 
ofereix atenció socioeducativa i terapèutica a les persones 
adultes majors de 21 anys amb necessitats de suports 
extens i generalitzat. Aquest servei proporciona els suports 
necessaris perquè la persona mantingui les seves capacitats 
i competències per a la independència en les activitats de 
la vida diària (AVD), l’autodeterminació i la participació en la 
comunitat.  
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La Residència també disposa del Servei de Respir, que 
ofereix la possibilitat d’una estada temporal, per diferents 
circumstàncies. Un altre dels serveis que es proporcionen 
és el Servei d’Extensió Horària a les tardes amb un programa 
d’activitats, de les 17 hores a les 19 hores  de dilluns a divendres, 
adreçat a les persones ateses des dels diferents serveis diürns 
de l’EENSM.

4.6 Suports especialitzats als centres 
educatius: Progrés

Servei que proporciona i gestiona, d’acord amb les Comissions 
d’Escolarització del Ministeri d’Educació i Ensenyament 
Superior ,  suports educatius i terapèutics  als centres educatius 
dels país, per contribuir al ple desenvolupament dels alumnes 
amb discapacitat. Les seves actuacions s’adapten a les 
especificitats de cada sistema educatiu. 

125

Núm. total de professionals del servei 

48 22 39

Professionals del servei Persones ateses del 
Centre de Dia

Persones ateses de 
l’Albó i Respir

Servei de Llar
Residència Albò

i Centre de Dia 
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4.8 Inclusió en el lleure: Integra i 
Integra Plus

El Ministeri d’Afers Socials, Justicia i Interior, amb la 
col·laboració de l’EENSM, a través dels programes d’inclusió 
en el lleure ofereix suport en les activitats organitzades des de 
la comunitat en periodes de vacances escolars. Està adreçat a 
infants i joves fins als 18 anys.  

9

 Usuaris del programa Integra i Integra Plus

3 7

Professionals del servei Usuaris del servei

Programa vida 
independent

4.7 Vida independent: “Me’n vaig a casa meva”

Adscrit al ministeri d’Afers Socials, Justicia i Interior del Govern 
d’Andorra i gestionat per l’EENSM promou que les persones amb 
discapacitat intel·lectual, amb o sense malaltia mental, tinguin 
la possibilitat de triar el seu lloc de residència en igualtat de 
condicions  a la resta de ciutadans del Principat d’Andorra.  
Per dur a terme aquest objectiu, l’equip professional 
multidisciplinari, amb l’assessorament del Sr. Josep Ruf de la 
Fundació Catalana Sindrome de Down, ofereix a les persones 
ateses suports en forma de visites domiciliàries i acompanyament  
en el dia a dia que s’afegeixen al suport que la persona rep de 
la seva xarxa natural, formada per les persones més properes 
(familiars, parella, amics, veïns, etc.)
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Els serveis i programes compten amb les següents prestacions 
per al desenvolupament del pla d’atenció: 

 • Intervencions educatives especialitzades
 • Atenció psicològica 
 • Atenció d’infermeria
 • Fisioteràpia
 • Teràpia ocupacional
 • Logopèdia
 • Entrenament laboral: Treballs amb suport
 • Activitats laborals
 • Activitats ocupacionals
 • Activitats físiques i esportives

 Serveis complementaris

 • Acompanyament al transport
 • Servei de menjador 

 Exclusives al servei de Residència l’Albó

Des del 2015 l’EENSM manté un conveni de col·laboració amb 
el SAAS que proveeix de: 

 • Servei mèdic
 • Servei de farmàcia
 • Servei d’infermeria 24 hores

També s’ofereix:

 • Serveis d’allotjament i manutenció
 • Bugaderia

Altres accions han estat presents en els diferents serveis i 
programes: com l’equinoteràpia, la teràpia amb gossos i la 
musicoteràpia.

QUINES PRESTACIONS 
OFERIM? 5
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Any rere any, l’equip de l’EENSM creix per donar un suport 
més sòlid i eficient a les necessitats de les persones ateses. Al 
tancament de l’exercici del 2017, la nostra plantilla comptava 
amb un total de 242 treballadors. 

Som un equip que treballa constantment per oferir el 
millor servei i la millor atenció a les persones usuàries.  
En aquest sentit, posem tots els mitjans per aconseguir 
l’autodeterminació, la inclusió social i laboral, i el benestar de 
les persones ateses.

L’evolució dels nostres professionals ha anat en concordança 
amb el creixement de les persones que atenem des dels 
nostres serveis i del conseqüent creixement del volum 
d’activitat i de les necessitats de suport de les persones ateses. 
Seguim caminant per aconseguir ser una referència en matèria 
d’atenció a la discapacitat i, durant el 2017, hem augmentat els 
programes formatius dirigits als nostres professionals.

SOM UN EQUIP!6
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6.1 Quines formacions hem rebut aquest any? 

Amb la finalitat i el desig d’assumir els nous reptes per a garantir 
el desenvolupament de les persones, el nostre equip es forma 
constantment en diferents àmbits, sempre responent a criteris 
d’evidència científica i amb els millors referents en les diferents 
matèries. 

Durant el 2017,  l’àrea en la qual s’han format més professionals 
(134 inscripcions) ha estat l’àmbit d’atenció a les persones amb 
autisme, tot i que també ho han fet en altres aspectes i disciplines:



Memòria

2017

43

Dins de les formacions en les quals hem participat relacionades 
amb el trastorn de l’espectre autista (TEA), podem destacar:

• Anàlisi Aplicat de la Conducta amb la Fundació Planeta 
Imaginario

• Enfocament piramidal de l’educació ABA funcional
• Certificats i formació en PECS (sistema de comunicació 

alternatiu amb gran evidència científica)
• Avaluació i intervenció logopèdia en TEA
• TEACCH
• Integració Sensorial i les característiques nuclears de 

l’autisme
• IV Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta i 

Autisme de l’Experiència a l’Evidència
• Congrés Internacional d’Autisme

Cal destacar també que dos professionals de l’EENSM estan 
cursant el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la 
Conducta en persones amb discapacitat intel·lectual i un altre 
està cursant el Màster d’Atenció Integral i Centrada en la Persona. 

També comptem amb formacions bàsiques de reciclatge, que 
ens permeten estar actualitzats en matèria d’atenció a l’epilèpsia, 
en AICP, en primers auxilis i en l’ús de desfibril·ladors, entre altres.
En l’àmbit de noves tecnologies, hem fet formació sobre el 
mètode Gliffing per a la lectoescriptura, i en l’accés a l’ordinador a 
través de la mirada, de les quals s’han derivat dues proves pilots 
que donaran resultats al llarg de 2018. 

Durant el 2017 es va iniciar un cicle formatiu amb el Dr. Ramon 
Novell, psiquiatra de l’Institut per l’Atenció i la Recerca en la 
Discapacitat Intel·lectual (INARDI),  basat en el Suport Conductual 
Positiu, per tal de dotar de més eines i estratègies als professionals 
de l’EENSM en els casos de persones que presenten conductes 
desafiadores.
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6.2 Som entitat formadora

L’EENSM ofereix estades formatives relacionades amb 
el món de la discapacitat intel·lectual. Al llarg del 2017, 18 
alumnes procedents de diferents centres educatius de 
formació professional i universitats, tant a nivell nacional com 
internacional, han pogut adquirir experiència i coneixements 
dels nostres professionals. 
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7.2 Suport a iniciatives

7.3 Institucions

7.1 Patrocinadors

PATROCINADORS I 
COL·LABORADORS7

Patrocinador dels Tallers Ocupacionals Xeridell

Col·laboració amb la targeta solidària

Col·laboració en la publicació del calendari 2018
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7.4 Empreses

7.5 Fundacions, associacions i entitats

B O R D A  M A T E U
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Des de la Institució defensem i mantenim el principi de 
sostenibilitat, eficiència i optimització dels recursos econòmics. 
A tal efecte, disposem d’una estructura que centralitza i delega 
oportunament l’execució dels processos interns. 

Presentem, tot seguit, les finances a 31 de desembre del 2017 
dividides en dos conceptes: els ingressos per font de finançament 
i la distribució de les despeses de funcionament.

LES NOSTRES 
FINANCES 8
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 Distribució de les despeses de funcionament

L’objectiu principal de l’EENSM és donar suport i atenció a 
les persones ateses, d’aquesta manera, la distribució global 
del desemborsament es veu repartida majoritàriament en les 
despeses de personal.
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 Auditories

Els comptes anuals de l’EENSM passen dues auditories: l’auditoria 
del Tribunal de Comptes i l’auditoria de l’empresa externa GAUDIT.
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8.1 Annex. Auditoria
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Facebook.com/Escola-Especialitzada-Nostra-Senyora-de-Meritxell


