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1. NOVA IMATGE DE L’ASSOCIACIÓ
Al mes d’abril, coincidint amb el dia internacional de conscienciació sobre
l’autisme, decidim presentar la nostra imatge renovada amb un logo més actual
que conservi l’essència de l’original: la peça de puzle, l’arbre i el color blau.

2. INAUGURACIÓ NOU ESPAI VIU AUTISME
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró, ens ha cedit una part de les
instal·lacions de l’antiga escola Vall d’Aro de manera provisional per tal que
duem a terme les activitats de l’associació. Concretament, ens han cedit: la
sala de psicomotricitat, un despatx, una sala d’espera, un magatzem i el pati.
Aquest nou espai ha suposat un impuls per a l’associació ja que ens permet :
Espai adequat per atendre a les famílies amb l’adequada intimitat i tranquil·litat.
Zona de reunions per a desenvolupar les tasques d’administració de
l’associació en condicions òptimes.
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Engegar, amb més facilitat, noves activitats per a persones amb TEA
Comptar amb un espai adient per activitats lúdiques amb els nens dins del
gimnàs com a l’exterior al pati.
Poder realitzar les trobades mensuals amb els pares i mares de manera
adequada, així com oferir als nens i nenes un espai d’esbarjo i educatiu.
Oferir un espai de pràctiques adequat per alumnes de la universitat així com
estudiants en pràctiques de monitoratge.
Celebrar el dia de conscienciació sobre l’autisme de manera més òptima i
íntima.

Volem agrair l’esforç i generositat del nostre ajuntament, per tal que l’entitat
pugui gaudir d’un espai, encara provisional, el més adequat a les nostres
necessitats. Així mateix, l’ajuntament es compromet amb l’associació a oferir un
nou espai, el més ajustat a les nostres necessitats, quan arribi el moment de
l’enderrocament de l’actual.
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3. CÀTEDRA “EDUCACIÓ EN L’ESPECTRE AUTISTA” 1a càtedra
d’autisme a Catalunya.
El degà de la facultat de Psicologia, Paco Jiménez, va proposar a l’entitat i al
nostre Ajuntament, crear la primera càtedra sobre el Trastorn de l’Espectre
Autista a Catalunya al nostre municipi de Castell-Platja d’Aro. El nostre
Ajuntament ho va aprovar i va veure la viabilitat, així com la junta de
l’associació. A la comissió de seguiment hi participen representants de
l’Associació com a entitat de prestigi, el neuropediatra Pere Plaja com a
representant de Salut, la Sra. Carme Hortal com a representant
d’ensenyament, la regidora Mònica Rios, com a representant de l’ajuntament,
en Mario Montero, futur director de la Càtedra i en Paco Jiménez com a
impulsor i membre honorífic. La presentació oficial va tenir lloc el passat 12 de
desembre a la sala d’actes de l’ajuntament. Va ser un esdeveniment senzill i
adreçat a tothom, en el que els representants van poder presentar el que
significava la càtedra des de les diferents vessants.
Els objectius principals de la càtedra són:






Impulsar accions vers la investigació i estudi del TEA.
Promoure la conscienciació i la inclusió social de les persones amb TEA.
Oferir un espai on es recullin totes les veus per aprofundir en la realitat
sobre el trastorn i els mecanismes de millora i desenvolupament de les
persones amb TEA a la societat.
Oferir un calendari formatiu i informatiu al llarg de l’any per professionals
i familiars.
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4. FAMÍLIES
4.1. ESCOLA DE PARES I MARES

Pretén ser un espai de trobada per pares, mares i familiars amb un nen/a amb
TEA que es reuneixen mensualment, per intercanviar experiències,
dificultats, iniciatives i aprofundir sobre temes relacionats amb aquest
trastorn. Aquest grup esta guiat per un professional per acollir les necessitats i
inquietuds que emanen de les famílies.
• Objectius/finalitats: Proporcionar un espai de trobada per tal de que les
famílies aconsegueixin intercanviar experiències, vivències i necessitats
que comporta conviure amb un nen/a amb TEA. I posar en comú una sèrie de
recursos i estratègies que serveixin a les famílies per tal de fer front a la
situació en la qual es troben.
• Temporalitat: El grup de pares es reuneix l’últim diumenge de cada mes de
les 10.30h a les 13.00h.
• Lloc: Centre Viu Autisme a Castell d’Aro.
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Per organitzar les trobades, a l’inici de curs, es va fer un sondeig de les
inquietuds i temes que les famílies volien treballar, i es van organitzar per
mesos, per tal de poder donar resposta a totes les demandes.
4.2. ESPAI DE JOC
• Nom: Espai de joc per als nens/es amb TEA.
• Descripció: L’associació organitza un espai de joc durant un cop al mes que
va a càrrec de monitors voluntaris. Aquest espai de joc, coincideix amb l’espai
de trobada de les famílies, ja que, des de l’associació s’ha vist necessari crear
aquest espai de joc per tal de que les famílies poguessin portar els seus fills/es
quan venen a fer la trobada.
• Objectius/finalitats: Proporcionar un espai de joc per tal de que les famílies
puguin deixar els seus fills/es mentre estan reunides amb la resta de pares.
Aconseguir que els nens/es amb TEA interactuïn amb altres nens/es amb i
sense TEA.
• Temporalitat: L’espai de joc es realitza durant tot l’any cada últim diumenge
de cada mes de 10.30h a 13.00h.
• Lloc: Espai Viu Autisme a Castell d’Aro.

4.3. ATENCIÓ A FAMÍLIES I PERSONES INTERESSADES
• Nom: Atenció setmanal a les famílies.
• Descripció: Constitueix una atenció més personalitzada per a les famílies que
tenen un fill/a amb TEA que engloba donar suport a noves famílies que
s’incorporen a l’associació, valorar i derivar a recursos més adients a cada
família, i per últim, fer una acollida d’aquestes a l’associació.
• Objectius/finalitats: assessorar, orientar, acompanyar i donar suport a
les famílies que tenen un fill/a amb TEA.
• Temporalitat: L’atenció setmanals a les famílies es realitza els dilluns a la
tarda de 16h a 18.30h i dimecres al matí de les 10 a les 12.30h. Tot i així
sempre intentem adaptar-nos al màxim als nostres usuaris.
• Lloc: Espai Viu Autisme a l’antiga escola de la Vall d’Aro.
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5. ATENCIÓ A INFANTS I JOVES AMB TEA
5.1. ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITZACIÓ - SOCTEACTIU
El projecte SOCTEACTIU, consisteix en la intervenció directa i assessorament
dins de les aules, en aquells casos en els que en coordinació amb l’equip
educatiu, especialista i EAP, ho sol·licitin. Aquest curs, hem intervingut a
l’escola la Vall D’Aro, com a prova pilot, en l’assessorament, seguiment i
acompanyament d’uns del nens de l’associació. Han intervingut una de les
professionals i a més una alumna en pràctiques de pedagogia.
La intervenció ha consistit en:







Observació del nen a l’aula, la seva adequació, mancances i
potencialitats del espai i els recursos.
Ajudar a revisar i redactar el seu PI
Adequació de l’aula
Adaptació dels continguts curriculars i proves
Participació en l’avaluació del nen.
Reunions amb els pares, especialista i equip educatiu.

Les millores en la optimització del espai educatiu, continguts i
desenvolupament han estat evidents. Es constata la millora de tot el grup,
gràcies a l’acompanyament del tutor com el suport al nen amb dificultats. Tot i
així, es detecten aspectes a millorar que es poden solventar amb més recursos
i amb l’atenció amb altres nens i nenes amb dificultats.
Restem a l’espera d’una propera reunió amb ensenyament i acabar de
concretar accions eficients i reals dins de els aules on hi ha nens amb TEA.
Amb aquesta acció també es pretén que famílies amb nens amb TEA que no
estan associats, ens coneguin i puguin gaudir del servei.
Reunions i seguiment a Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols: degut a les
demandes de la família i l’institut d’un adolescent de l’associació, s’estan mirant
els mecanismes i maneres actuar dins de l’institut i donar suport i recursos a
l’equip docent, així com als espais on es desenvolupa la tasca amb
l’adolescent.
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5.2. TARDES DE PATI OBERT AMB MONITORS
Durant l’estiu, s’ha ofert la opció de dues tardes de pati obert als nens i nenes
de l’associació, així com amics i familiars. A més, això ha proporcionat opcions
als pares de moments de respir. Hem pogut comptar, gràcies a subvenció i
copagament dels pares (5euros la tarda), amb dues monitores: una com a
directora de lleure i l’altra com a monitora. S’ha aprofitat dins del projecte,
adequar de manera pedagògica i constructiva el pati, amb materials reciclats.
Les activitats s’anaven adequant a les característiques de cada nen i nena que
hi participava.

5.3. ACTIVITAT AQÜÀTICA
• Descripció: L’activitat aquàtica es du a terme un cop per setmana a la piscina
la Cortxera de Sant Feliu de Guíxols. L’activitat està pensada pels infants i
joves amb TEA però també per a les seves famílies: pare, mare, familiars i
inclús germans.
• Objectius/finalitats: L'objectiu d'aquestes sessions és, per una banda,
aprendre a seguir les pautes del monitor, a millorar la interacció i adquirir
les habilitats necessàries dins el medi aquàtic i per l’altra, passar-s'ho bé
amb l’aigua oferint així un espai relaxat on famílies i infants puguin gaudir
conjuntament.
• Temporalitat: Un cop per setmana durant el curs escolar.
• Lloc: Piscina municipal de Sant Feliu de Guíxols, la Cortxera.

8

Memoria anual de l’Associació Viu Autisme

2016

6. CONSCIENCIACIÓ
6.1. DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME. 3ª CURSA
SOLIDÀRIA “CORRE PER L’AUTISME”
El passat dissabte 2 d’abril de 2016, en l’espai polivalent del nucli de Castell
d’Aro, va tenir lloc la diada de conscienciació del Dia Mundial de l’Autisme, dins
d’un marc lúdic i festiu. Es van organitzar tallers d’artteràpia i manualitats, la
participació de soylafiesta, participant amb els inflables i els globus blaus, on
els participants podien enganxar el seu desig. Va tenir lloc la lectura del
manifest, així com la interpretació musical de les cançons de l’associació.
Mentre en cantaven les cançons, ens van deixar anar volar els globus amb els
desitjos de tots els present. Vam comptar amb la participació de les autoritats
polítiques. A més, dins del marc de la celebració, va tenir lloc la tercera cursa
solidària, amb el suport del departament d’esports de l’ajuntament, així com de
l’entitat Matxacuca. Abans de la cursa, es va donar l’opció de participar també
en la caminada popular, en la que podien participar també nens, famílies,
persones amb mobilitat reduïda...A la cursa van participar més d’un centenar
de corredors. A més dels premiats per la cursa, es van oferir diferents premis i
sortejos. L’associació va poder mostrar les diferents activitats que realitza al
llarg del curs.
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6.2. AKI PLATJA D’ARO
L’empresa AKI, es va sumar a la nostra tasca de conscienciació i difusió de la
tasca de l’associació, impulsant aquest esdeveniment en el marc d’un dia de
molta afluència de clients. L’associació va poder posar el seu estand amb
informació sobre les diferents activitats que realitzen, així com poder vendre els
seus productes. Tot l’esdeveniment va està emmarcat en un context lúdic amb
inflables i tallers de l’entitat Soylafiesta.

7. FORMACIÓ
7.1. “QUÈ ÉS AIXÒ DE L’ESPECTRE AUTISTA?” conferencia als alumnes
de 2n de TAPD dins del les IV JORNADES TÈCNIQUES de l’IES Palamós.

Nom: Jornades tècniques pels alumnes de 2n de TAPD (tècnic en
atenció a persones en situació de dependència).
• Descripció: L’associació Viu autisme va rebre un encàrrec per part de l’institut
de Palamós per tal de realitzar una xerrada als alumnes de 2n de TAPD sobre
l’autisme (Què és? Quines són les seves principals característiques? Com es
diagnostica? Etc.).
• Objectius/finalitats: Formar, informar, conscienciar sobre l’autisme als
alumnes de 2n de TAPD.
• Temporalitat: Aquesta xerrada es va realitzar el 9 d’abril del 2016 de 17h a
18.30h.
• Lloc: Institut de Palamós (C/Nàpols nº 22, Palamós).

10

Memoria anual de l’Associació Viu Autisme

2016

7.2. 3res JORNADES SÓC TEACTIU “LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES
AMB TEA”

El 26 i 27 de febrer de 2016, van tenir lloc les terceres jornades formatives
SÓCTEACTIU, al IES Ridaura de Castell d’Aro. El dia 26 en Paco Jiménez,
catedràtic d’Educació Especial del departament pedagogia de la UDG, de va
fer la introducció a les jornades i va exposar la importància d’una societat
inclusiva des de totes les esferes de la societat, respectant els processos
personals de les persones amb TEA i buscant la seva autonomia i realització
personal dins de la societat.
A continuació la Berta Salvador va parlar sobre els senyals d’alerta i diagnòstic.
A continuació es va fer un espai d’intercanvi d’experiències i de materials
diversos.
El dia 27 va començar amb la ponència d’en Theo Peeters, on va parlar sobre
la història de l’autisme, la meva pròpia història, TEACCH i l’ètica. Una
ponència plena d’història, experiència i bones pràctiques des de la detecció
dels primers casos de TEA coneguts.
A continuació la Hilde De Clercq, va parlar sobre l’autisme des de dins, com a
lingüista i com a mare.
A continuació vam poder gaudir de les experiències en inclusió de les entitats
Gautena, País Basc i Astrade, Múrcia.
A les conclusions, els participants es van reunir per grups i van poder extreure
els aprenentatges i reptes de futur, que vam elaborar a partir de les reflexions
conjuntes.
Van participar 90 persones entre familiars i professionals.
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