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Introducció

A	 continuació	 es	 presenta	 una	 memòria	 executiva	 de	 les	
activitats	de	l’entitat	com	a	tancament	de	l’etapa	de	l’associació	
Escola	Especialitzada	Nostra	Senyora	de	Meritxell	i	el	procés	de	
canvi	a	fundació.

En	 aquest	 sentit,	 el	 2018	 està	 marcat	 pel	 procés	 de	 treball	
que	planteja	 la	 Junta	Rectora	en	quant	a	 si	 la	 forma	 jurídica	
d’associació	de	l’Escola	és	la	més	idònia	tenint	en	compte:

En	 data	 de	 29	 de	 maig	 del	 2018,	 en	 assemblea	 general	
extraordinària	de	l’associació	de	l’Escola	Especialitzada	Nostra	
Senyora	 de	 Meritxell,	 s’acorda	 la	 dissolució	 de	 l’associació,	
a	 través	 dels	 seus	 associats,	 i	 el	 canvi	 a	 una	 fundació	 de	
nova	creació	amb	 la	continuïtat	de	 les	mateixes	activitats	de	
l’associació.

Així	 mateix,	 per	 a	 la	 constitució	 de	 la	 nova	 fundació	 es	
requereix	la	prèvia	aprovació	d’una	llei	que	s’adapti	a	les	seves	
especificitats	i	als	seus	estatuts.	

El	creixement	que	ha	experimentat	l’entitat	tant	pel	que	
fa	al	nombre	de	persones	ateses	com	a	la	diversitat	de	
serveis	prestats.

El		volum	de	recursos	gestionats	i		la	complexitat	del	seu	
funcionament.

La	seva	finalitat	d’interès	públic	i	el	fet	que	es	desenvolupi	
íntegrament	 en	 règim	 de	 prestació	 de	 serveis	 d’acord	
amb	els	convenis	signats	amb	el	M.	I.	Govern.
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El	 projecte	 de	 llei	 de	 la	 Fundació	Privada	Nostra	 Senyora	 de	Meritxell	 i	
els	seus	estatuts	entren	a	tràmit	parlamentari	el	5	de	juliol	del	2018,	fruit	
del	 treball	 i	 consens	 de	 la	 Junta	 Rectora,	 l’Associació	 de	Mares	 i	 Pares	
de	 l’EENSM	 i	 la	 Direcció	 amb	 la	 col•laboració	 desinteressada	 per	 part	
d’Advocats	Arqués,	Ribert	i	Junyer	i	el	suport	de	Govern.

Durant	el	2018	també	els	esforços	de	l’entitat	s’orienten	cap	a	la	negociació	
del	nou	conveni	de	col•laboració	entre	el	Govern,	 la	Caixa	Andorrana	de	
Seguretat	 Social	 i	 la	 futura	 fundació,	 treball	 que	 comporta	 la	 definició	
tècnica	dels	serveis	que	ofereix	l’entitat	i	l’establiment	de	les	bases	per	al	
seu	finançament.	

En	aquest	context,	l’Escola	Especialitzada	Nostra	Senyora	de	Meritxell	va	
continuar	treballant	per	millorar	la	qualitat	de	vida	de	les	persones	amb	
discapacitat:

En	definitiva,		continuant	amb	el	procés	de	desplegament	del	nostre	pla	
estratègic.

Potenciant	noves	oportunitats	per	a	tothom	mitjançant	la	creació	
de	nous	projectes.

Essent	 més	 visibles	 i	 presents	 en	 el	 dia	 a	 dia	 de	 la	 comunitat,	
promovent	una	societat	inclusiva	i	cohesionada.

Ampliant	 la	 nostra	 xarxa	 de	 col•laboracions	 amb	 altres	 entitats	
que	 ens	 aportin	 visions	 diverses	 i	 que	 ens	 permetin	 oferir	 noves	
experiències	a	totes	les	persones	que	atenem.	

Creant	llaços	estrets	amb	les	famílies	i	representants	legals	de	les	
persones	que	atenem.
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L’Escola Especialitzada
Nostra Senyora de Meritxell

Definició

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	 estat	 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	atenció,	mitjançant	serveis	
i	 programes	que	ofereixen	els	 suports	que	 la	persona	necessita	 al	
llarg	del	seu	cicle	vital,	adaptant-se	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,	 la	 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.

Cada	any,	 la	Junta	convoca	 l’Assemblea	General	de	Socis,	que	està	
formada	 per	 les	 persones	 ateses,	 pels	 seus	 familiars	 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.
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Missió i valors

Benefi ciaris

La	missió	de	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	 als	 seus	 drets	 i	 preferències,	 així	 com	 la	 seva	
participació	efectiva	 i	 la	dels	 familiars	 i	 representant	 legals	que	en	
són	responsables.	

Els	valors	següents	guien	les	actuacions	de	l’EENSM:

L’EENSM	 atén	 principalment	 les	 persones	 amb	 discapacitat	
intel•lectual	 i	 del	 desenvolupament	 avaluades	 i	 amb	 resolució	
favorable	per	part	de	 la	Comissió	Nacional	de	Valoració	 (CONAVA).	
A	 demanda	 dels	 ministeris	 concernits	 o	 per	 conveni	 amb	 altres	
institucions	i	organismes	també	pot	atendre	altres	perfi	ls	de	persones	
que	requereixen	una	atenció	especialitzada.	

DRETSPROFESSIONALITAT

DIGNITAT

AUTODETERMINACIÓ

INDEPENDÈNCIA

CONFIDENCIALITAT

TRANSPARÈNCIA

INCLUSIÓ I
PARTICIPACIÓ

IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

ÈTICA I
HONESTETAT

Respecte

Compromís
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Estructura organitzativa

Organigrama

3

Junta Rectora

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: Sra.	Mercè	Pascual	

Representant del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior: Sra.	Marie	Pagès

Representant del Bisbat d’Urgell:	Sr.	David	Claverol

Representants dels pares: Sra.	Àngels	Colell	i	Sra.	Neus	Banús

Vocals: Sr.	Carles	Enseñat,	Sr.	Pedro	Alberca	i	Sra.	Inés	Martí

L’entitat	 ha	 comptat	 també	 amb	 la	 participació	 del	 M.	 I.	 Ministre	
d’Afers	Socials,	Justícia	i	 Interior,	Sr.	Xavier	Espot	Zamora,	 i	del	M.	I.	
Ministre	d’Educació	i	Ensenyament	Superior,	Sr.	Eric	Jover	Comas.

Junta Rectora

Administració i Finances
Manteniment
Informàtica

Direcció Finances i Serveis Compartits
(Ángels Zamorano)

Direcció Serveis d’Atenció Diürna Direcció Residència i Habitatge Direcció dels Serveis Sociolaborals
(Agatha Moya)

Línies d’Activitat Empresarial
S. de Suport a la Inclusió
Laboral

S. Residència i Centre de dia assistit
S. d’Infermeria i Farmàcia

Àrea de Salut, Higiene i Alimentació

(Eva García)

S. Atenció Precoç
S. Progrés Maternal
S. Educació Especial
   (Montse Selvane)

S. Progrés Primària,
Segona Ensenyança,
FP i Batxillerat

S. Residència i Centre de dia
Semiassistit
S. Llar Residencial
S. Habitatge Tutelat

(Irene Jiménez)

S. Ocupacional Xeridell +
P. Joves Ocupacionals
P. Fent Camí

(Dolors Martínez)

(Eli Tugues) (Òscar Fernández)

Direcció General
(Celine Mandicó)

Secretària de Direcció (Sensi Varas)

Àrea de Suport Tècnic i de Comunicació (Mar Peiró)

Departament de Gestió de
persones (RH)
(Ruth Ponce)
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4 Models d’atenció
i metodologies

Model d’atenció integral i centrada en la persona

Model d’atenció centrat en la família
i els entorns naturals de l’infant

Els	 últims	 anys,	 el	 desenvolupament	 del	model	 d’atenció	 integral	
centrada	en	la	persona	(AICP)	és	el	principal	objectiu	de	l’entitat.	

Aquest	model	promou	les	condicions	necessàries	per	a	la	consecució	
de	millores	en	tots	els	àmbits	de	la	qualitat	de	vida	i	el	benestar	de	la	
persona,	partint	del	respecte	ple	a	la	seva	dignitat	i	drets,	dels	seus	
interessos	i	preferències,	i	comptant	amb	la	seva	participació	efectiva.	
L’objectiu	final	és	que	les	persones	amb	discapacitat	tinguin	accés	a	
les	mateixes	condicions	de	vida	que	qualsevol	ciutadà.

L’EENSM	 proporciona	 els	 suports	 i	 ofereix	 les	 oportunitats	 a	 les	
persones	que	atén	perquè	puguin	desenvolupar	el	seu	projecte	vital	
i	així	millorar	la	seva	qualitat	de	vida.

El	model	d’atenció	centrat	en	 la	 família	 i	els	entorns	naturals	és	el	
model	 que	 dona	 l’atenció	 als	 infants	 i	 a	 la	 família	 i	 al	 seu	 entorn	
comunitari.

El	2018	s’implementa	el	model	basat	en	rutines,	centrat	en	la	família	
i	amb	un	enfocament	funcional	que,	d’una	banda,	dona	suport	a	les	
escoles	 bressol	 gràcies	 al	 treball	 col•laboratiu	 amb	 els	 educadors	
dels	 infants,	 i	 de	 l’altra,	 empodera	 les	 famílies	partint	de	 les	 seves	
fortaleses,	 confiant	 en	 les	 seves	 eleccions	 i	 donant	 suport	 a	 les	
interaccions	entre	pares	i	fills.



Metodologies

Altrament,	 l’EENSM	 implementa	metodologies	 de	 treball,	 basades	
en	la	evidència	científica,	que	proporcionen	beneficis	a	les	persones	
ateses.	A	continuació	es	destaquen	les	més	significatives:

És	 una	 metodologia	 que	 té	 com	 a	 objectiu	
principal	que	la	persona	amb	discapacitat	tingui	
l’oportunitat	d’establir	plans	i	fites	que	tinguin	
sentit	per	a	ella,	amb	el	suport	de	les	persones	
més	importants	de	la	seva	vida.

Planificació 
centrada en 

la persona

És	un	enfocament	per	fer	front	als	problemes	de	
conducta	que	proporciona	recursos	i	estratègies	
basats	en	els	interessos	de	les	persones.	Centra	
l’atenció	 en	 crear	 i	 donar	 suport	 a	 contextos	
que	incrementin	la	qualitat	de	vida,	fent	que	
les	conductes	problemàtiques	siguin	menys	
eficients	 i	 rellevants	 i	 que	 les	 conductes	
alternatives	siguin	més	funcionals.	

Suport 
conductual 

positiu

És	un	model	global	que	emfatitza	la	importància	
dels	 objectius	 funcionals	 que	 promouen	
directament	 les	 competències	 que	 cada	
persona	 necessita	 desenvolupar	 en	 el	 seu	
entorn	diari,	 i	proporciona	sistemes	de	reforç	
per	 promoure	 l’aprenentatge	 i	 la	 realització	
d’aquestes	habilitats.

Enfoc
piramidal de 

l’educació
(ABA funcional)

És	 un	 sistema	 alternatiu	 i	 augmentatiu	 de	
comunicació,	 que	 té	 com	 a	 objectiu	 principal	
ensenyar	comunicació	funcional.	Es	basa	en	un	
protocol	 d’ensenyament	 en	 el	 qual	 s’utilitzen	
estratègies	específiques	de	suport	i	reforç	que	
promouen	la	comunicació	independent.

Picture 
exchange 

comunication 
system (PECS)
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És	 un	 mètode	 d’entrenament	 sistemàtic	 que	
consisteix	en	la	utilització	de	les	TIC	per	aplicar	
un	programa	d’entrenament	de	la	lectura	basat	
en	 una	 sèrie	 d’activitats	 que,	 presentades	 de	
forma	 lúdica,	 permeten	 als	 alumnes	 amb	
problemes	 lectors	 entrenar-se	 de	 manera	
intensiva	 i	 amena.	 Millora	 l’actitud	 vers	 la	
lectura,	 augmenta	 l’autoestima	 i	 redueix	el	
nombre	d’errors	de	manera	significativa.

Glifing

És	 un	 model	 que	 es	 basa	 en	 la	 influència	
del	 processament	 sensorial	 en	 l’execució	
de	 les	 activitats	 i	 la	 seva	 relació	 amb	 el	
desenvolupament	 del	 nen,	 considerant-la	
com	 el	 punt	 de	 partida	 per	 al	 posterior	
desenvolupament	emocional,	cognitiu,	motor	
i	comunicatiu	de	les	persones.	La	intervenció	
es	 realitza	 quan	 el	 perfil	 sensorial	 de	 la	
persona	dificulta	la	seva	interacció	i	el	seu	
desenvolupament	 de	 manera	 adaptativa	
en	l’entorn.

Teràpia 
ocupacional 

amb 
integració 

sensorial

És	un	concepte	terapèutic	basat	en	
l’observació,	anàlisi,	interpretació	i	tractament	
de	 la	 paràlisi	 cerebral,	 el	 dany	 cerebral	
sobrevingut,	 i	 altres	 lesions	 neurològiques	
del	sistema	nerviós	central	amb	repercussió	
en	el	sistema	sensoriomotor.	

Concepte de 
rehabilitació 

neurològica 
Bobath

És	 un	 mètode	 d’inclusió	 laboral	 que	 ofereix	
oportunitats	 de	 treball	 a	 les	 persones	 amb	
discapacitat	 i	 els	 suports	 necessaris	 perquè	
tinguin	 èxit	 i	 puguin	mantenir	 el	 seu	 lloc	 de	
feina	en	el	mercat	laboral	ordinari.

Treball amb 
suport
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5 Serveis
i programes

Servei d’atenció precoç: IMPULS

Suports especialitzats als centres educatius: PROGRÉS 

Servei	 interdisciplinari,	 basat	 en	 el	 model	 d’atenció	 centrat	 en	 la	
família	i	els	entorns	naturals,	que	ofereix	un	conjunt	d’intervencions	
terapèutiques,	de	suport	 i	d’assessorament	en	els	entorns	naturals	
dels	infants.	S’adreça	als	infants	d’entre	0	i	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.

L’objectiu principal	 és	 afavorir,	 el	 més	 aviat	 possible,	 el	
desenvolupament	 dels	 infants	 i	 contribuir	 a	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	
les	famílies,	enfortint	les	habilitats	parentals	i	promovent	la	inclusió	
social	des	de	la	primera	infància.

Servei	que	proporciona	suports	educatius	i	terapèutics	adreçats	als	
centres	educatius	del	país,	per	contribuir	al	ple	desenvolupament	dels	
alumnes	amb	discapacitat	dels	diferents	nivells	i	sistemes	educatius.	

L’objectiu principal és	contribuir	a	millorar	l’atenció	educativa	dels	
alumnes	 amb	 discapacitat,	 proporcionant	 i	 gestionant	 els	 suports	
tècnics	d’acord	a	les	demandes	de	les	comissions	d’escolarització	del	
Ministeri	d’Educació	i	Ensenyament	Superior,	així	com	operar	amb	la	
idiosincràsia	i	especificitat	de	cada	centre	educatiu.

Servei	 que	ofereix	 un	 context	 socioeducatiu	 a	 infants,	 adolescents	
i	 joves	adults	d’entre	6	 i	21	anys	que	requereixen	un	suport	 intens,	
generalitzat	i	personalitzat.	

L’objectiu principal és	 fomentar	 els	 aprenentatges	 funcionals	
i	 significatius,	 les	 habilitats	 personals,	 la	 independència	 i	
l’autodeterminació	 de	 cada	 persona	 atesa,	 oferint-li	 un	 ventall	
d’activitats	motivadores.	 També	es	potencia	 la	 inclusió	 educativa	 i	
social	mitjançant	activitats	en	l’entorn	comunitari.	

Servei d’educació especial: EDES 
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Programa prelaboral formatiu: FENT CAMÍ 

Servei de centre de dia 

Servei de residència i llar residencial: ALBÓ

Programa	prelaboral	 de	 capacitació,	 ubicat	 al	 Centre	 de	 Formació	
Professional	 d’Aixovall,	 que	 ofereix	 una	 estructura	 formativa	
personalitzada	adaptada	als	joves	d’entre	16	i	21	anys	amb	discapacitat	
intel•lectual	que	tenen	una	projecció	d’inserció	laboral.	

L’objectiu principal és	oferir	una	capacitació	teoricopràctica,	segons	
l’itinerari	 i	 el	 sector	 laboral	escollit	pel	 jove,	 i	una	 tecnificació	amb	
experiències	prelaborals	en	empreses	de	la	comunitat.	

Servei	que	ofereix	un	programa	d’activitats	de	caire	socioeducatiu	i	
terapèutic	a	persones	majors	de	21	anys,	amb	necessitats	de	suport	
extens	i	generalitzat.

L’objectiu principal és	 potenciar	 la	major	 independència	 possible	
en	 el	 dia	 a	 dia	 de	 la	 persona,	millorant	 i	mantenint	 les	 capacitats	
funcionals,	l’autodeterminació	i	la	presa	de	decisions.

Servei	d’acolliment	residencial	que	ofereix	un	habitatge	temporal	o	
permanent	a	persones	que,	per	diferents	circumstàncies,	no	poden	
continuar	vivint	a	la	seva	llar.	

L’objectiu principal és	proporcionar	un	lloc	de	vida	personalitzat	que	
promogui	l’autodeterminació	de	cada	persona.

Aquest	servei	també	ofereix	estades	temporals	de	Respir,	adreçades	
principalment	a	les	famílies	cuidadores.	
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Programa vida independent:
ME’N VAIG A CASA MEVA

Servei ocupacional: XERIDELL

Servei	d’habitatge	ubicat	en	l’entorn	comunitari,	adscrit	
al	Ministeri	d’Afers	Socials,	Justícia	 i	 Interior	del	Govern	
d’Andorra	 i	gestionat	per	 l’EENSM.	S’adreça	a	persones	
majors	 de	 18	 anys	 amb	 discapacitat	 que	 disposen	
d’habilitats	d’autonomia	personal.	

L’objectiu principal és	que	les	persones	puguin	viure	en	
igualtat	de	condicions	que	la	resta	de	ciutadans,	escollint	
on	i	amb	qui	viure	amb	els	suports	necessaris.	

Servei	que	ofereix	un	programa	d’activitats	ocupacionals,	
terapèutiques	i	rehabilitadores	adaptat	a	cada	persona.	
S’adreça	 a	 persones	 majors	 de	 16	 anys	 com	 una	
alternativa	a	l’activitat	laboral.

L’objectiu principal	és	oferir	oportunitats	ocupacionals	
reals	i	significatives	en	la	comunitat.

Serveis sociolaborals

Serveis	 per	 mitjà	 dels	 quals	 es	 generen	 i	 gestionen	
oportunitats	 laborals	 i	 s’ofereixen	 estructures	 de	
capacitació	 a	 persones	 amb	 discapacitat	 intel•lectual	
o	 del	 desenvolupament	 i	 trastorn	mental	 associat	 que	
requereixen	 un	 seguiment	 més	 intens	 adaptat	 a	 les	
seves	capacitats	de	treball.

L’objectiu principal és	afavorir	la	igualtat	d’oportunitats	
en	 l’accés	al	mercat	 laboral,	assegurant	 llocs	de	 treball	
adaptats,	 estables	 i	 remunerats	per	millorar	 la	qualitat	
de	vida	de	la	persona.

Línies de negoci de l’EENSM

En	 formen	 part	 el	 servei	 de	 missatgeria	 i	
reciclatge,	la	gestió	de	les	botigues	benèfiques	
Carisma	i	el	servei	d’elaboració	a	mà	d’articles	
promocionals	 i	 de	 regal	 per	 a	 empreses	 i	
particulars,	 fets	des	dels	tallers	ocupacionals	
Xeridell	així	com	la	gestió	del	Bar	del	Centre	
Cultural	la	Llacuna	i	alguns	serveis	de	càtering.	
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L’EENSM	 proporciona	 i	 gestiona	 els	 suports	
especialitzats	 en	 matèria	 d’atenció	 a	 la	
discapacitat	als	infants	i	joves	que	participen	
en	 les	 activitats	 organitzades	 des	 de	 la	
comunitat	 en	 els	 períodes	 de	 vacances	
escolars	i	activitats	extraescolars.	

Inserció laboral en empreses ordinàries

El	 servei	 continua	 oferint,	 de	 manera	
transitòria,	 l’acompanyament	 i	 suport	 als	
usuaris/treballadors	i	empreses	ordinàries	fins	
que	 s’hagi	 conclòs	 el	 procés	 d’incorporació	
d’aquests	al	Servei	d’Ocupació	d’Andorra.	

Col•laboració amb el Ministeri d’Afers Socials,
Justícia i Interior

Programa de suport a la inclusió laboral 
ordinària del Servei d’Ocupació d’Andorra 
(SOA)

Programes de lleure: Integra i Integra Plus

L’EENSM	 proporciona	 el	 personal	 tècnic	 i	
suports	 especialitzats,	 en	matèria	 de	 treball	
amb	 suport,	 per	 desenvolupar	 les	 funcions	
relacionades	 amb	 l’avaluació	 i	 valoració	 del	
perfil	 competencial,	 l’orientació,	 formació	
i	 capacitació,	 la	 prospecció	 i	 identificació	
de	 llocs	 de	 treball	 i	 l’acompanyament	 tant	
al	 treballador	 com	 a	 l’empresa	 en	 el	 procés	
d’inclusió	laboral,	així	com	la	coordinació	amb	
altres	serveis.
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6 Prestacions

Els	serveis	i	programes	compten	amb	les	prestacions	següents	per	al	
desenvolupament	del	pla	d’atenció:	

Intervencions
educatives

especialitzades

Entrenaments
laborals

Atenció
	d’infermeria

Activitats
físiques

i	esportives

Atenció
psicològica

Logopèdia
Teràpia

ocupacional

Activitats
ocupacionals

Fisioteràpia

Treball
amb
suport

Activitats complementàries	

Teràpia	assistida	amb	animals:	equinoteràpia	i	teràpia	amb	gossos

Musicoteràpia

Teatre,	dansa	i	cant

Serveis complementaris

Acompanyament	al	transport

Servei	de	menjador	

Esplais

Extensió	horària



Exclusives al servei de residència Albó

També s’ofereix 

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

Durant	el	2018	es	complementa	l’equip	multidisciplinari	amb	la	
figura	del	metge	psiquiatra	i	del	metge	rehabilitador.

Servei	mèdic

Servei	de	farmàcia	

Servei	d’infermeria	24	h

Serveis	d’allotjament	i	manutenció

Bugaderia
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7 Objectius
estratègics

Impulsar	un	canvi	de	model	en	l’atenció	a	les	persones	amb	
discapacitat:	implementar	el	pla	estratègic	AICP	

Projectes vinculats al model AICP

Suport tècnic i 
comunicació

Residència i 
llar residencial 
l’Albó

Oferir	a	les	persones	
ateses	serveis	que	
promoguin	el	creixement	
personal	basat	en	la	
dignitat,	el	respecte	
dels	seus	drets	i	
l’autodeterminació	per	
millorar	la	seva	qualitat	
de	vida	i	la	de	les	seves	
famílies.		

Projecte:
“Com vull viure a casa meva”

Potenciar	el	dret	de	les	
persones	ateses	a	decidir	
com	volen	viure	a	casa	
seva	mitjançant	la	seva	
participació	activa.

Seguint	el	pla	estratègic	
d’implementació	del	model	AICP:

Coincidint	amb	la	renovació	de	
les	instal•lacions	de	la	residència,	i	
mitjançant	assemblees	i	reunions	
individuals	dels	residents:

Àrea Objectiu Accions

S’ha	avaluat	la	qualitat	de	vida	
de	totes	les	persones	ateses	als	
diferents	serveis	amb	les	escales	
INICO-FEAPS	i	San	Martín.	

S’han	definit	plans	de	suport	
individuals	incorporant	les	
dimensions	de	qualitat	de	vida	
i	vinculant	els	objectius	de	cada	
persona.	

S’han	definit	els	perfils	personals	
de	24	persones.

S’han	generalitzat	les	assemblees	
de	les	persones	ateses	a	tots	els	
serveis	vinculats	a	l’EENSM.	

S’han	personalitzat	els	espais.

S’ha	elaborat	una	normativa	de	
convivència.

S’han	elaborat	els	menús	del	servei	
de	menjador.

S’han	organitzat	vacances.

Serveis Objectiu Accions
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Atenció precoç
Impuls

Servei 
ocupacional
Xeridell

Projecte: 
“Transformació del servei: la 

nova mirada”

Capacitar	els	entorns	
naturals	dels	infants	per	
augmentar	les	oportunitats	
d’aprenentatge.

Projecte:
”Prova pilot Jove Ocupacional”

Potenciar	la	inclusió	del	
jove	en	la	comunitat	des	de	
l’àmbit	ocupacional	i	social.	

Seguint	el	procés	d’implementació	
del	model	d’atenció	a	les	famílies	i	els	
entorns	naturals:

Mitjançant	convenis	de	col•laboració	
s’han	generat	activitats	formatives	i	
ocupacionals	reals	en	empreses	de	la	
comunitat	escollides	pels	joves.

S’ha	implementat	la	metodologia	
del	model	basat	en	rutines	a	partir	
de	la	qual	es	treballen	els	objectius	
del	l’infant.

S’ha	desenvolupat	el	pla	de	
formació	teoricopràctica	per	
aconseguir	l’expertesa	dels	
professionals	seguint	l’estàndard	
de	qualitat.		

S’ha	generalitzat	la	metodologia	
del	treball	col•laboratiu	dins	de	les	
aules	de	les	escoles	bressol.

S’ha	generalitzat	la	prestació	de	
treball	amb	famílies	al	domicili	
(parenting).

Serveis Objectiu Accions



  Memòria 201820

Conèixer l’evolució de la qualitat dels serveis i programes

Potenciar la visibilitat de l’entitat a la societat

Prelaboral 
formatiu:
Fent Camí
Prova pilot Jove 
Ocupacional

Suport tècnic i 
comunicació

Atenció precoç 
Impuls

Oferir	serveis	i	programes	
de	qualitat	als	usuaris	
i	famílies,	i	valorar	la	
continuïtat	de	les	proves	
pilot.

Donar	a	conèixer	l’activitat	
de	l’entitat	i	posicionar-nos	
com	a	referent	en	l’atenció	a	
la	discapacitat.	

S’han	dissenyat	internament	unes	
primeres	enquestes	de	satisfacció	
dirigides	a	les	famílies.

L’entitat,	que	compta	amb	la	prestació	
de	servei	de	SIT!	Comunicació,	ha	
dissenyat	un	primer	pla	de	comunicació	
que	inclou	reptes	pel	que	fa	a	seguidors	
en	xarxes	socials	i	la	participació	de	les	
persones	ateses	als	mitjans.

S’han	passat	escales	estandarditzades	
pròpies	del	paradigma	per	avaluar	el	
grau	de	satisfacció	dels	pares	envers	els	
professionals	i	les	visites	que	es	fan	a	
casa	de	l’infant.

S’ha	obtingut	una	puntuació	global	
de	satisfacció	de	les	famílies	de	9,3	
sobre	10	en	el	programa	Fent	Camí.

S’ha	obtingut	una	puntuació	global	
de	satisfacció	de	les	famílies	de	9,0	
sobre	10	en	el	Jove	Ocupacional.

S’ha	obtingut	una	puntuació	global	
de	satisfacció	de	les	famílies	de	9,5	
sobre	10.

S’han	assolit	1.000	seguidors	al	
Facebook.	

S’ha	participat	de	manera	
continuada	al	programa	Becaris	
durant	un	any	(persones	ateses).

S’ha	incrementat	la	participació	
dels	professionals	en	els	
programes	de	ràdio	i	televisió.	

S’ha	actualitzat	i	posat	en	marxa	la	
web.

S’han	fet	dues	ponències	en	
jornades	tècniques.

Serveis/Programes

Àrea

Objectiu

Objectiu

Accions

Accions
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Desenvolupar la dimensió sociosanitària de l’entitat

Desenvolupar la dimensió empresarial de l’organització

Atenció 
sociosanitària

 Sociolaboral

Millorar	la	qualitat	
assistencial	ampliant	l’equip	
multidisciplinari	i	elaborant	
nous	protocols.

Generar	noves	oportunitats	
laborals	amb	la	creació	
de	l’empresa	d’inclusió	
sociolaboral.

Mitjançant	el	conveni	de	col•laboració	
amb	el	SAAS,	s’incorpora	a	l’equip	
multidisciplinari	el	metge	psiquiatra	i	
el	metge	rehabilitador.	Es	defineixen	
els	protocols	següents,	alguns	d’ells	en	
resposta	al	reglament	regulador	de	les		
prestacions	tècniques	i	tecnològiques	de	
serveis	socials	i	sociosanitaris.

S’ha	definit	el	projecte	de	l’empresa	
d’inclusió	sociolaboral.	

Protocol	d’administració	de	
medicació.

Protocol	de	la	realització	de	les	
higienes.	

Protocol	de	prevenció	de	caigudes.	

Protocol	d’atenció	al	final	de	la	
vida.

Protocol	de	gestió	de	residus.

S’han	concretat	les	línies	de	negoci	
i	identificat	els	usuaris/treballadors	
així	com	la	viabilitat	del	projecte.			

S’han	llogat	dos	locals	a	Sant	Julià	
de	Lòria	amb	la	col•laboració	del	
Comú	de	la	parròquia.

S’han	mantingut	reunions	
informatives	inicials	amb	els	
futurs	treballadors,	famílies	i	
professionals.			

Àrea

Serveis

Objectiu

Objectiu

Accions

Accions
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Promoure el desenvolupament personal i professional

Renovar els sistemes informàtics de l’organització

Gestió de 
persones

Finances 
i serveis 
compartits

Disposar	d’un	equip	humà	
de	qualitat,	motivat	i	estable	
alineat	amb	la	missió,	
valors	i	model	d’atenció	de	
l’entitat.

Portar	a	terme	una	gestió	i	
comunicació	eficient	de	la	
informació	implementant	
un	sistema	informàtic	
integrat.

El	2017		s’ha	dut	a	terme	un	estudi	
retributiu	de	l’entitat	i	s’ha	iniciat	la	
descripció	dels	llocs	de	treball	amb	
la	col•laboració	de	la	consultoria	en	
recursos	humans	Lidera.

En	aquest	sentit,	el	2018	s’ha	definit	
una	nova	graella	salarial,	que	estableix	
el	creixement	en	banda	per	categories	
professionals	en	base	a	qüestionaris	
d’avaluació	per	competències,	i	
retributiu	variable,	un	cop	s’arriba	
al	màxim	de	banda,	en	base	a	
l’assoliment	d’objectius	alineats	amb	
el	pla	estratègic	de	l’entitat.

Durant	el	2017	s’acorda	la	compra	de	
dos	programes	informàtics:	el	Denario	i	
l’Aegerus.	En	aquest	sentit,	el	2018:

S’ha	dimensionat	la	capacitat	
d’emmagatzematge	i	seguretat	
per	a	la	nova	estructura	
d’informació.

S’ha	parametritzat	l’ERP	
d’empleats	Denario.	

S’ha	iniciat	la	parametrització	de	
l’ERP	d’usuaris	Aegerus.

Departament

Departament Objectiu

Objectiu

Accions

Accions
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8 Treball
en xarxa

Convenis 

Són	nombrosos	els	convenis	amb	institucions	i	entitats	que	des	de	fa	anys	
es	renoven	i	permeten	realitzar	projectes	i	accions	dirigides	a	les	persones	
ateses.	

Acord	de	col•laboració	amb	la	Universitat	d’Andorra	(2005).

Conveni	de	col•laboració	amb	MoraBanc	amb	la	Targeta	solidària	(2010).

Conveni	de	col•laboració	amb	Special	Olympics	(2013	i	renovació	2015).

Conveni	de	col•laboració	amb	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	(2014).

Conveni	de	col•laboració	entre	Carisma	i	Agentas	(2014).

Conveni	de	prestacions	de	serveis	assistencials	sanitaris	del	SAAS	(2015).

Conveni	de	col•laboració	amb	el	Comú	d’Andorra	la	Vella	(2015).

Conveni	de	col•laboració	amb	la	Societat	Explotadora	del	Camp	de	Neu	de	la	
Rabassa,	S.	A.	(2015).	

Conveni	de	col•laboració	amb	Andbank	(2016).

Conveni	de	col•laboració	amb	Andorra	Telecom	(2016).

Conveni	de	col•laboració	amb	el	Govern	d’Andorra	relatiu	al	programa	Fent	Camí	
(2016).

Conveni	de	col•laboració	amb	la	fundació	privada	del	sector	públic	que	gestiona	el	
Museu	Carmen	Thyssen	Andorra,	MUSEAND	(2017).

Conveni	de	col•laboració	amb	l’Associació	Andorra	Lírica	(2018).

Conveni	marc	de	col•laboració	amb	la	Universidad	Católica	de	Valencia	San	Vicente	
Martír	(2018).

Conveni	de	col•laboració	amb	l’Institut	per	l’Atenció	i	la	Recerca	en	la	Discapacitat	
Intel•lectual	i	Desenvolupament	(INARDI)	(2018).

Conveni	de	col•laboració	amb	l’Institut	d’Estudis	Andorrans	(2018).
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Patrocinis i altres col•laboracions en activitats socials i 
de divulgació

Així	 mateix,	 cal	 assenyalar	 que	 l’any	 2018	 s’ha	 caracteritzat	 per	
l’augment	de	les	entitats,	empreses,	altres	organismes	i	particulars	
que	han	col•laborat	de	manera	desinteressada	amb	la	institució	i	que	
han	permès	que	es	puguin	tirar	endavant	múltiples	activitats	socials	
en	la	comunitat	per	a	les	persones	ateses	i	accions	de	difusió	de	la	
feina	feta	a	l’EENSM.	Entre	elles	destaquen:

Conferència inaugural del període d’activitat 2018-2019 “Conflictes 
ètics de l’atenció centrada en les persones: (deliberant) entre 
l’autonomia i la protecció”,	a	càrrec	de	la	doctora	en	Drets	Humans	
i	llicenciada	en	Psicologia	i	Teologia	i	magíster	en	Bioètica,	Marije	
Goikoetxea	Iturregi,	al	Centre	de	Congressos	d’Andorra	la	Vella.	
Les	famílies	van	poder	gaudir	també	d’una	xerrada	sobre	el	tema	
a	les	instal•lacions	de	l’EENSM.	Els	dos	actes	van	ser	patrocinats	
per	Andbank.

Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 
amb	la	col•laboració		del	Museu	Carmen	Thyssen	Andorra	es	va	
organitzar	 un	 concurs	 per	 dissenyar	 la	 tassa	 commemorativa	
del	 Dia	 Internacional	 de	 les	 Persones	 amb	 Discapacitat,	 que	
se	 celebra	 el	 3	 de	 desembre.	 El	 concurs	 va	 comptar	 amb	 la	
participació	dels	alumnes	de	l’assignatura	de	disseny	de	l’Escola	
Andorrana	de	Batxillerat.

Gala d’entrega de premis de la CEA, en	 la	 qual	 es	 va	 dedicar	 la	
recaptació	econòmica	i	els	donatius	de	la	fila	zero	a	l’EENSM	per	
impulsar	les	noves	línies	empresarials	d’inclusió	sociolaboral,	en	
aquest	cas	la	del	càtering.

5a edició del Concert de Nadal del Cor dels Petits Cantors del Principat 
d’Andorra en	benefici	de	l’EENSM,	amb	el	patrocini	de	Vall	Banc	i	
el	suport	dels	professionals	de	l’entitat	bancària.

Edició del calendari solidari 2019  patrocinat	per	l’entitat	bancària	
Crèdit	Andorrà.
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Punts de venda dels productes elaborats als tallers 
ocupacionals Xeridell	 gràcies	 a	 l’Espai	 Solidari	 de	CCA	 i	 la	
col•laboració	de	Roca&Ribes.

Ocupacions en la comunitat amb la col•laboració de diverses 
empreses i entitats del país,	 com	 ara	 el	 Comú	 d’Andorra,	
FEDA,	el	SAAS	 i	el	Col•legi	Janer,	que	han	ofert	activitats	
d’ocupació	 als	 joves	 del	 programa	 Jove	 Ocupacional	 del	
servei	ocupacional	Xeridell.

Activitats formatives per a les persones ateses per	part	dels	
Bombers	 de	 Santa	 Coloma	 sobre	 la	 prevenció	 de	 riscos	
a	 la	 llar	 i	 com	 fer	 front	a	 situacions	d’emergència;	 tallers	
dinàmics	 sobre	 afectivitat	 amb	 la	 col•laboració	 de	 les	
Infermeres	de	la	Consulta	Jove;	i	tallers	d’imatge	personal	
i	d’elaboració	de	sabons	al	Museu	del	Perfum	per	part	de	
Perfumeries	Júlia.	

Activitats esportives  que	han	permès	la	participació	en	actes	
com	 el	 Campus	 Marc	 Bernaus,	 la	 festa	 Més	 que	 Futbol,	
les	 sortides	 a	 la	muntanya	 amb	Hi	 Arribarem,	 les	 curses	
populars	com	Belluga’t	i	l’Andorra	UltraTrail	Vallnord,	i	les	
activitats	de	neu	a	Naturlandia.	

Activitats culturals que	 han	 acostat	 la	 cultura	 i	 l’oci	 a	 les	
persones	ateses	mitjançant	l’assistència	a	la	representació	
i	 als	 entrenaments	 del	 Cirque	 du	 Soleil,	 les	 sessions	 de	
música	 amb	 la	 Fundació	 ONCA,	 les	 visites	 a	 diferents	
museus	 com	 el	 Museu	 Carmen	 Thyssen	 Andorra	 o	 el	
Museu	del	Tabac,	i	l’assistència	a	les	funcions	organitzades	
des	d’Andorra	Lírica,	entre	d’altres.	

Altres col•laboracions, com	el	reconeixement	dermatològic	
de	la	pell	per	als	usuaris	de	l’entitat	i	una	xerrada	sobre	la	
correcta	protecció	del	sol	adreçada	a	les	famílies	per	part	
de	Dermantek.
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9 Equip
de suport

Els professionals de l’EENSM

Formacions fetes aquest any

Seguint	el	model	d’atenció	 integral	 i	 centrat	en	 la	persona,	 l’equip	
de	professionals	 ofereix	 suport	 a	 la	 persona	 i	 a	 la	 seva	 família	 per	
elaborar	de	manera	conjunta	el	seu	pla	de	suport	individual.

Des	de	l’EENSM també s’han incrementat els programes formatius dirigits 
als professionals	per	adaptar-nos	als	nous	paradigmes	d’atenció	de	
les	persones	amb	discapacitat	intel•lectual	i/o	del	desenvolupament.	

Més	 d’un	 centenar	 de	 professionals	 de	 l’entitat	 van	 assistir	 a	 una	
desena	 de	 jornades	 i	 cursos sobre el trastorn de l’espectre autista 
(TEA),	entre	les	quals	destaquen	l’assistència	a	jornades	i	congressos	
a	 Espanya,	 com	 la	 jornada	 “El	 desenvolupament	 del	 llenguatge,	
la	 comunicació	 i	 les	 habilitats	 socials	 en	 l’autisme”	 i	 el	 IV	 congrés	
estatal	 sobre	 alteracions	 de	 la	 conducta	 “Conducta	 i	 autisme:	 de	
l’experiència	a	l’evidència”.	

Els	diferents	professionals	que	formen	part	de	l’equip	multidisciplinari	són:

PERSONA Auxiliar

Monitor

Preparador
laboral

Educador

Fisioterapeuta

Psicòleg

Logopeda

Infermera

Metge

Terapeuta
ocupacional



A	més,	 els	 professionals	 de	 l’EENSM	 també	 van	 poder	 ampliar	 els	
coneixements	sobre	altres	aspectes	com	les	habilitats	per	a	l’educació	
emocional,	 mètodes	 per	 a	 l’entrenament	 de	 la	 lectoescriptura,	
l’enfocament	per	a	la	inclusió	de	les	persones	amb	discapacitat	i	la	
intervenció	en	les	edats	primerenques,	entre	d’altres.

L’any	2018	s’ha	signat	un	nou	conveni	amb	l’Institut	per	l’Atenció	i	la	
Recerca	en	la	Discapacitat	Intel•lectual	i	Desenvolupament	(INARDI),	
de	Girona,	per	tal	de proporcionar activitats de formació i tecnificació 
als professionals de l’EENSM.	 El	 cicle	 formatiu	 va	 ser	 impartit	 pel	
doctor	 Ramon	 Novell,	 especialista	 en	 psiquiatria,	 psicogeriatria	 i	
discapacitat	 intel•lectual.	 D’aquesta	 manera,	 els	 professionals	 van	
aprofundir	en	els	coneixements	sobre	l’avaluació	i	la	intervenció	dels	
trastorns	mentals	i	dels	trastorns	conductuals	en	les	persones	amb	
discapacitat	intel•lectual.

També	es	continua	comptant	amb	la	col•laboració	de	la	Universidad	
Católica	de	Valencia	per	tal	de	fer	el	seguiment de la implementació 
del model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals de l’infant,	
organitzar	i	executar	projectes	d’investigació	i	cooperar	en	programes	
de	formació	dels	professionals.

I	s’han	mantingut	altres	convenis	de	col•laboració	relacionats	amb	el	
desenvolupament	del	pla	de	formació	dels	professionals	de	l’EENSM	
amb	centres	 formatius	 com	 la	Universitat	 d’Andorra,	 la	 Fundación	
Pilares	para	 la	Autonomia	Personal	 i	 la	Creu	Roja	Andorrana,	entre	
d’altres.
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Relació d’inscripcions segons temàtica formativa
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MODEL AICP

INNOVACIÓ I INTERVENCIONS 
EDUCATIVES

37

25

14

2

2

80

43

38

30

25

13

9

8

7

5

4

4

3

14,9%

10,1%

5,6%

0,8%

0,8%

32,3%

17,3%

15,3%

12,1%

10,1%

5,2%

3,6%

3,2%

2,8%

2,0%

1,6%

1,6%

1,2%

Introducció	al	model	AICP

Planificació	centrada	en	la	persona

Cicle	formatiu	Bogatell	
(implementació	model	AICP	al	S.	O.	Xeridell)

1a	Trobada	d’experiències	d’habitatge

El	derecho	a	la	sexualidad	de	la	persona	con	DI

Mètode	d’entrenament	en	lectoescriptura:	
Glifing

Entendre	la	conducta	problemàtica	de	les	
aules	per	facilitar-ne	la	gestió	i	el	control

Cicle	formatiu	suport	conductual	positiu

Eines	per	a	la	conducta	i	potenciar	
l’autoestima

Formació	per	a	l’ús	d’espais	multisensorials

Educació	emocional	per	a	docents	i	educadors

Suport	conductual	positiu

Formació	per	a	la	inclusió	de	nens	amb	
trastorn	de	conducta	i	personalitat

Estrategias	para	una	respuesta	inclusiva	a	
nuestro	alumnado	y	sus	familias

Accés	a	l’ordinador	a	través	de	la	mirada

Com	implementar	amb	èxit	l’aprenentatge	
cooperatiu	a	l’aula

Mestres,	nens	i	aprenentatge

Nombre
d’assistents %*Nom del curs
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INTERVENCIONS SOCIOSANITÀRIES 

39

22

18

12

13

6

3

3

4

2

2

124

15,7%

8,9%

7,3%

4,8%

5,2%

2,4%

1,2%

1,2%

1,6%

0,8%

0,8%

50,0%

Curs	de	prevenció	de	socors	cívics	de	nivell	1	

DEA	i	reanimació	cardiopulmonar

Epilèpsia

Curs	de	manipulador	d’aliments

Tecnologia	i	productes	de	suport	per	a	la	
millora	de	l’autonomia	funcional

Curso	de	introducción	al	concepto	Bobath

Prevenció	úlceres	per	pressió	(UPP)

Gastronomia	i	disfàgia

Al•lèrgies	i	intoleràncies	alimentàries,	
informació	dels	al•lèrgens	

Jornada	acadèmica	en	motricitat	orofacial	i	
disfàgia

Tapping	per	a	logopedes

3

3

3

2

2

2

2

1

207

1,2%

1,2%

1,2%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,4%

21,4%

VI	Congrés	Estatal	de	Psicomotricitat

Empoderament	per	fer	front	a	les	dificultats	
de	conducta	i	aprenentatge,	recursos	i	
estratègies	d’intervenció

Intel•ligència	lingüista

Dinamització	d’activitat	de	lleure	amb	nens	i	
nenes	amb	diversitat	funcional

Trastorns	de	l’aprenentatge	a	l’escola

Dislèxia	i	discalcúlia	escolar

Basquet	BEAT:	una	proposta	artística	per	
revisar	el	nostre	rol	com	a	educadors

Jornada	d’integració	sensorial

Nombre
d’assistents %*Nom del curs
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INTERVENCIONS EN L’ÀMBIT 
LABORAL

ATENCIÓ PRECOÇ

TRANSTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA

1

3

4

5

4

2

2

2

1

1

1

1

19

25

32

17

0,4%

1,2%

1,6%

2,0%

1,6%

0,8%

0,8%

0,8%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

7,7%

10,1%

12,9%

6,9%

Empleo	con	apoyo

Trabajar	sin	máscaras,	emplear	sin	barreras	de	
salud	mental

Passantia	Universidad	Católica	de	Valencia
	
Atención	temprana	centrada	en	la	familia

L’infant	i	la	seva	família:	noves	realitats,	noves	
respostes

Profundizacion	en	atención	en	prácticas	
centradas	en	la	familia	

II	Encuentro	Internacional	de	Atención	
Temprana

Evaluación	del	niño	de	0	a	6	años

Logopedia	en	atención	temprana

Intervención	en	atención	temprana

Aplicación	pràctica	del	enfoque	de	la	
integracion	sensorial	de	AYRES	para	favorecer	
el	desarrollo	del	bebé	y	el	niño

Entendiendo	el	autismo	desde	un	cambio	de	
paradigma

Enfoc	piramidal	per	a	l’educació:	ABA	
funcional

ABA:	planeta	imaginario

Nombre
d’assistents %*Nom del curs
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14

13

11

7

5

4

3

3

1

1

1

1

138

25

16

5

46

5,6%

5,2%

4,4%

2,8%

2,0%

1,6%

1,2%

1,2%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

55,6%

10,1%

6,5%

2,0%

18,5%

Desordres	sensorials	en	l’autisme

I	Jornada	Autea	sobre	els	Trastorns	de	
l’Espectre	Autista

Intervenció	educativa	en	persones	amb	
trastorn	de	l’espectre	autista

IV	congrés	estatal	sobre	alteracions	de	
la	conducta	“Conducta	i	autisme:	de	
l’experiència	a	l’evidència”

Jornada	sobre	el	desarrollo	del	lenguaje,	la	
comunicación	y	las	habilidades	sociales	en	el	
autismo

Congreso	Internacional	de	Autismo

Intervenció	Socioeducativa	en	Autisme

Metologia	TEACCH

Intervenció	en	TEA

Integració	sensorial	i	les	característiques	
nuclears	de	l’autisme

Evaluación	e	intervención	logopédica	en	TEA

TEA	amb	grans	necessitats	de	suport

Picture	echange	comunication	system	(PECS	
nivell	1)

Avalució	i	prova	diagnòstica	del	llenguatge	
amb	el	CELF-4

Dislèxia	i	discalcúlia:	concepte	diagnòstic	i	
tractament

Nombre
d’assistents %*Nom del curs

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
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GESTIÓ I ALTRES

239

239

17

8

8

7

5

523

96,4%

96,4%

6,9%

3,2%

3,2%

2,8%

2,0%

210,9%

Llei	de	protecció	de	dades

Portal	de	l’empleat

Formació	en	l’ERP	Aegerus

Formació	en	historia	clínica	compartida	(HCIS)

Conducció	segura	sobre	neu	i	gel

Prevenció	de	riscos	laborals

Com	fer	fàcil	la	conducció	d’equips	i	persones

Nombre
d’assistents %*Nom del curs

(*)	%	en	base	als	248	treballadors	a	desembre	del	2018.

Estades d’estudiants 

L’EENSM	ofereix	estades	formatives	relacionades	amb	l’àrea	de	la	discapacitat	
intel•lectual	a	diferents	centres	educatius,	tant	nacionals	com	internacionals,	
amb	l’objectiu	d’acollir	per	mitjà	de	pràctiques	tots	aquells	estudiants	que	
vulguin	assolir	els	crèdits	necessaris	dels	seus	estudis	específics.

Durant	 el	 2018,	 un	 total	 de	 9	 alumnes	 procedents	 de	 diferents	 centres	
educatius	de	formació	professional	i	universitats,	com	el	Centre	de	Formació	
Professional	d’Aixovall,	l’Institut	Joan	Brudieu	de	la	Seu	d’Urgell,	la	Universitat	
de	 Vic,	 la	 Universitat	 Oberta	 de	 Catalunya	 i	 l’Escola	 d’Infermeria	 de	 la	
Universitat	d’Andorra,	entre	d’altres,	van	dur	a	 terme	estades	als	diferents	
serveis	de	l’EENSM.
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10 Dades administratives
i financeres

Dades del personal i usuaris globals de l’entitat

Evolució del nombre de persones ateses per l’EENSM

La	institució	ha	crescut	de	manera	significativa	en	els	darrers	anys	
tant		pel	que	fa	a	persones	ateses	com	a	professionals.	Així	ho	mostren	
els	gràfics	següents:

(*)	S’ha	tingut	en	compte	el	nombre	de	persones	ateses	al	servei	de	suport	als	centres	

educatius	(Progrés)	i	el	programa	de	suports	a	la	inclusió	laboral	del	SOA	(PSILO).

2014 2015 2016 2017 2018

373 417 451 478 486



Evolució del nombre de persones ateses per serveis i programes

(*)	Aquest	gràfi	c	recull	el	nombre	d’usuaris	per	servei.	Cal	destacar	que	un	10%	dels	usuaris	es	

benefi	cien	de	més	d’un	servei.

Evolució del nombre de professionals de l’EENSM

(*)	 Les	dades	 fan	 referència	al	nombre	de	 treballadors	al	 tancament	de	cada	

exercici.
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2014 2015 2016 2017 2018

173 185 200 242 248



Ingressos per font de fi nançament

Distribució de les despeses de funcionament

Dades fi nanceres

Les	fi	nances	a	31	de	desembre	del	2018	es	divideixen	en	dos	conceptes:	
els	ingressos	per	font	de	fi	nançament	i	la	distribució	de	les	despeses	
de	funcionament.

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.
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A	continuació	es	presenta	el	compte	de	resultats	de	l’exercici	2018	comparat	
amb	l’exercici	anterior.

3.178.369	€	

2.642.126	€	

1.367.221	€	

50.091	€	

284.595	€	

449.643	€	

411.617	€

–14.974€

–6.873.769	€	

–375.842	€	

–7.667	€	

–1.070.983	€	

–6.182	€

2.888.717	€	

2.295.929	€	

1.311.333	€	

49.698	€	

262.343	€	

480.965	€	

344.659	€

–16.620€

–6.397.121	€	

–268.305	€	

–18.280	€	

–912.055	€	

	

–1.758	€

Ministeri	competent	en	matèria	d’educació

Ministeri	competent	en	matèria	d’afers	socials

Caixa	Andorrana	de	Seguretat	Social

Beneficiaris	/	familiars	10%	cobertura	CASS

Copagament	beneficiari

Prestació	de	serveis	/	vendes	

Altres	ingressos

Consum	de	mercaderies,	matèries	primeres	i	
altres	materials

Despeses	de	personal

Amortització,	deteriorament	i	venda	o	baixa	
de	l’immobilitzat

Deteriorament	del	circulant

Altres	despeses	d’explotació

Ingressos	i	despeses	financeres

Exercici 2018 Exercici 2017

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ

RESULTAT DE L’EXERCICI

8.383.662 €

–8.343.234 €

40.428 € 

34.246 €  

7.633.644 € 

–7.612.381 € 

21.263 €

19.505 € 
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Auditories

Els	 comptes	 anuals	 de	 l’EENSM	 se	 sotmeten	 a	 una	 auditoria	 del	
Tribunal	de	Comptes	i	a	una	auditoria	externa	(Gaudit).

S’adjunta	en	l’annex	1	 l’informe	d’auditoria	 independent	juntament	
amb	els	comptes	anuals	de	l’exercici	2018,	elaborats	i	aprovats	per	la	
junta	liquidadora	nomenada	en	l’Assemblea	General	Extraordinària	
de	l’associació	de	l’Escola	Especialitzada	Nostra	Senyora	de	Meritxell,	
en	data	de	29	de	maig	del	2018,	assegurant	la	continuïtat	de	l’activitat	
a	 l’espera	 de	 la	 seva	 liquidació	 i	 traspàs	 global	 dels	 seus	 actius	 i	
passius	a	una	fundació	de	nova	creació.


