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PRESENTACIÓ
Si tens un fill amb autisme, probablement ja hauràs vist o patit d’alguna manera la
manca d’informació sobre el trastorn, la descoordinació de diferents serveis, el dubte
entre diferents tipus d’intervenció terapèutica, el via crucis administratiu pels pocs ajuts
a demanar, les alternatives que t’assabentes que existeixen desprès d’anys o d’altres
histories similars.
Aquesta és la situació que ens relaten cents de famílies amb les que hem pogut tenir
contacte en els últims 5 anys, des que es va constituir l’associació Aprenem. Treballem
per garantir els drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i amb
aquesta filosofia hem editat i elaborat aquest document.
Aquest catàleg està fet des de i per a famílies, i aquest és un dels seus principals
valors. Es parteix de les demandes reals de suports per part de les persones que
conviuen diàriament amb persones amb TEA, ja que més enllà dels recursos més
oficials i coneguts, que també s’han inclòs, s’ha posat de manifest que els suports que
poden tenir utilitat per ells són de naturalesa molt diversa.
Així, els recursos, serveis i suports recollits parteixen de la experiència personal i real
de persones que els han utilitzat i recomanat. No és un recull intuïtiu, sinó que s’ha
seguit una metodologia acurada consistent en un procés de entrevistes
semiestructurades a 60 famílies i de filtratge i classificació posterior de la informació.
Tampoc és una guia neutra, que reculli tot el que existeix. En aquesta guia hi ha
opinió, ja que hem fet una aposta per filtrar, de entre tot el que suposadament s’adreça
a les persones amb autisme, el que és d’interès i utilitat des del punt de vista de les
famílies entrevistades, partint de les seves experiències i de la seva vida quotidiana.
També hi ha una aposta clara per la inclusió per fer visible com utilitzar els recursos
comunitaris existents i fugint de recursos específics, que sovint son els més fàcilment
localitzables.
Esperem que aquest document sigui d’utilitat i per això la nostra intenció és mantenir,
ampliar i actualitzar periòdicament aquest catàleg a partir de tota la informació que
anem recopilant de les famílies. Si voleu participar fent-nos arribar alguna informació,
els nostres correus estan a la vostra disposició.
Associació Aprenem
secretaria@associacioaprenem.org
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QUE TROBARÀS EN AQUEST CATÀLEG
El catàleg de suports es planteja com una eina útil i de fàcil accés per a les famílies. La
intenció és recollir tots aquells suports existents en la comunitat que puguin facilitar la
vida dels infants i joves amb TEA i de les seves famílies, presentant un ventall de
recursos de diferent tipologia.
Cal assenyalar en primer lloc, algunes consideracions per que fa a l’abast i estructura
del catàleg. Pel que fa l’abast destacar que únicament es centra i es recullen aquells
recursos existents a Catalunya, d’acord amb les característiques específiques de
prestació i funcionament dels serveis educatius, de salut o de benestar social entre
d’altres. És, per tant, de difícil trasllat a altres contextos territorials. També cal
assenyalar que els recursos presentats -tot i que no exclusivament- pertanyen a la
ciutat de Barcelona i a la seva província, ja que la majoria de famílies enquestades
pertanyen a aquest territori. Però a mesura que es vagin reben recursos i suports
d’altres territoris s’aniran incorporant per nodrir el catàleg amb una major diversitat
territorial.
Pel que fa a estructura cal destacar que aquesta guia només cobreix la etapa del cicle
vital de 6 a 18 anys. Queden fora per tant els recursos vinculats a l’etapa d’atenció
precoç o a l’etapa de vida adulta que es reserven per a propers catàlegs.
Amb aquestes premisses, cada recurs identificat recull la informació més rellevant
en una fitxa. Conviuen els suports més estables i oficials amb aquells més
informals i quotidians, però igualment importants, que les famílies aporten a partir de
la seva experiència personal. En cada fitxa trobareu l’enllaç a informació detallada.
Per facilitar el seu ús, els recursos s’han filtrat i classificat en 5 apartats o àmbits. Els
criteris per a seleccionar un recurs en cada un d’aquests àmbits són els que a
continuació s’expliquen.

1. SERVEIS EN L’AMBIT EDUCATIU
En aquesta secció trobaràs un seguit de recursos relacionats amb l’atenció educativa.
En aquest sentit cal remarcar que no trobaràs centres d’educació especial, sinó tot allò
que entenem que pot interessar i constituir un suport en el cas d’inclusió educativa en
centre ordinari.
Trobaràs recollits i seleccionats EXCLUSIVAMENT
recursos i serveis vinculats a una opció d’inclusió
educativa en un centre ordinari.
L’opció d’escolarització en centre ordinari, tot i que és l’opció majoritària entre les
famílies d’Aprenem, habitualment no és fàcil. Per això classifiquem els recursos en tres
tipus:
•

Serveis de la xarxa educativa: són els recursos públics que la xarxa educativa
posa al teu abast. Tenint en compte que aquests recursos són escasos i no
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especialitzats en TEA, cal que coneguis com funcionen per si et poden ser d’utilitat
en algun moment.
•

Serveis d’intervenció psicoeducativa: són recursos privats que moltes famílies
utilitzen davant la manca de recursos públics suficients en quantitat i
especialització. Hem cregut important destacar-los, ja que l’oferta en el mercat és
àmplia i no sempre adequada a les necessitats dels infants amb TEA. Els que
hem seleccionat són els que, amb una orientació cognitiu conductual, millors
resultats personals estan aportant als infants.

•

Recursos educatius i de comunicació: en aquest tipus, l’oferta de recursos en
aquest sentit que ens ofereix internet és amplíssima i sovint abrumadora. Us
presentem un seguit de recursos filtrats atenent a criteris d’utilitat per al TEA i
universalitat. Per això, tot i que existeixen molts recursos valuosos en anglés,
només us presentem aquells que funcionen en llengua castellana o catalana.

2. SERVEIS EN L’AMBIT DE SALUT
En aquest apartat trobaràs recursos vinculats al diagnòstic i a l’atenció mèdica dels
infants i joves amb TEA, amb dues vessants. En primer lloc en aquelles especialitats
directament relacionades amb el trastorns, com poden ser la neurologia o la
psiquiatria. En segon lloc, en diferents especialitats on cal recórrer als serveis ordinaris
de salut que sovint no tenen informació ni estan preparats per tractar una persona amb
TEA. Per això hem seleccionat aquells que si han demostrat aquest coneixement.

3. SUPORTS D’OCI I LLEURE
En aquesta secció trobaràs recollits recursos vinculats a la pràctica esportiva, a casals
i altres activitats extraescolars i a les possibilitats de viatjar com a recursos que
permeten practicar un oci o lleure inclusiu. Destacar en aquest cas que trobaràs també
un apartat de centres i activitats específiques, ja que les famílies ho han recomanat en
aquest cas.
Trobaràs recollides i seleccionades opcions
d’oci i lleure inclusiu i específic
per a infants i joves amb TEA.

4. SUPORTS DIVERSOS D’INTERÈS
En aquest apartat trobaràs un seguit de 26 recursos relacionats amb
l’atenció educativa. En aquest sentit cal remarcar que no trobaràs centres
d’educació especial, sinó tot allò que entenem que pot interessar i constituir
un suport en el cas d’inclusió educativa en centre ordinari.
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5. AJUTS I PRESTACIONS
En aquesta secció trobaràs recollides totes les ajudes a les que tens dret per tenir un
fill amb autisme. Com que l’autisme no té en aquests moments cap prestació
específica, et pots acollir a totes aquelles vinculades amb la cura d’una persona amb
discapacitat. Aquestes ajudes poden ser de naturalesa diferent i hem inclòs en aquest
apartat totes aquelles relacionades amb:
•
•
•
•
•

Prestacions econòmiques i beques: et donen dret a rebre una aportació en
diners o a recuperar tot o part del preu d’algun bé o servei.
Prestacions en temps: diferents permisos laborals als que tens dret.
Desgravacions fiscals: qualsevol reducció que sigui aplicable en el moment de
pagar diferents impostos.
Avantatges i descomptes: et donen dret a reduir el preu de determinats bens o
serveis com el transport o d’altres.
Premis: possibilitat de rebre una recompensa desprès de presentar-se a algun
concurs.
Trobaràs recollides i seleccionades
EXCLUSIVAMENT aquelles ajudes vinculades al fet
de tenir a càrrec una persona amb discapacitat.

Volem destacar que NO hem inclòs totes les prestacions familiars a les que és té dret
per altres conceptes com per exemple, un llindar de renda baix o família nombrosa. En
funció de la situació de cada família us recomanem que consulteu altres guies que
contenen aquesta informació.
Però sí que considerem important recordar -vos que tenir un fill amb discapacitat
superior a 33% compta com dos membres en el còmput de família nombrosa. Per tant
una família de 4 membres, si un d’ells té discapacitat ja es família nombrosa i es pot
acollir als ajuts corresponents.
Tenir un fill amb discapacitat superior a 33% compta com dos membres en
del còmput de família nombrosa. Si és el teu cas, consulta també els ajuts per
famílies nombroses.
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LLISTAT DE RECURSOS
ÀMBIT EDUCATIU
Serveis de la xarxa educativa
1. Equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)
2. Unitats de suport a l’educació especial (USEE)
3. Vetllador/a
4. Inspecció educativa
5. Suport educatiu a les escoles a través d’entitats
Serveis d’intervenció psicoeducativa
6. Associació Aprenem
7. Federació Asperger Catalunya
8. Centro CIEL
9. Coadi
10. IDAPP
11. Educa’m
12. El Dau
13. Fundació Friends
14. Mira’m
15. Yo Crezco
Recursos educatius i de comunicació
16. Arasaac
17. Araword
18. Pictoselector
19. Pictograma
20. Widgit
21. SPQR
22. Azahar
23. e mintza
24. iAutism
25. Jocs educatius on-line
26. Retadis
27. Útils, joguines i material pedagògic on lines
28. Botigues especialitzades en material pedagògic

ÀMBIT DE SALUT
Serveis de diagnòstic
1. UETD. Hospital de Sant Joan de Deu
2. Unitat de Paidopsiquiatria. Centre Mèdic Teknon
3. Psyncron
4. Altres centres de diagnòstic
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Especialitats mèdiques
5. Xarxa de centres de salut mental
6. Consulta Dra. Isabel Paula
7. Pediatria
8. Neuropediatria
9. Psiquiatria
10. Odontologia i ortodòncia
11. Oftalmologia

ÀMBIT D’OCI I LLEURE
Pràctica esportiva
1. Programa per un esport sense barreres
2. Lenoarmi
3. La Molina
Casals, activitats extraescolars i altres activitats de lleure
4. JOCVIU Associació
5. Espai de mar
6. Associació Aprenem
7. Esplai d’estiu Kitsch
8. Casal Ludoteca Memory col
9. Cre-Art-Sants (Centre de Recursos Educatius a través de l’art)
10. Altres activitats de lleure
Centres i activitats d’oci específics
11. ACELL
12. Associació Asperger Catalunya
13. Associació Obrir-se al món
14. Associació Encert
Viatjar
15. AENA
16. Viajes 2000
17. RENFE

SUPORTS DIVERSOS D’INTERES
Informació i orientació a les famílies
1. Associació Aprenem
2. Col·lectivo papas de Alex
3. Infoderechos TEA
4. DINCAT
5. Psicoteléfono Fundació Nou Camí CatSalut
6. WEBS i portals Autisme
Vida quotidiana i recursos comunitaris
7. Targeta acreditativa de discapacitat
8. Tallar-se el cabell

8-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

Premis
9. Concurs nacional de dibuix infantil per a nens amb discapacitat
10. Premi internacional de contes Fundación Anade per a persones
amb discapacitat o malaltia mental.
11. Concurs de fotografia INICO

AJUTS I PRESTACIONS
Prestacions econòmiques
1. Prestació econòmica familiar per fills menors de 18 anys amb una
discapacitat igual o superior al 33%
2. Prestació econòmica per a assistència a l’entorn familiar. Llei de promoció
de autonomia i atenció a la dependència
3. Prestacions socials i econòmiques de la Lismi. Assistència Sanitària i
Prestació Farmacèutica (ASPF)
4. Prestacions socials i econòmiques de la Lismi. Subsidi de movilitat
i compensació per despeses de transport (SMGT)
5. Ajudes a l’estudi del Ministerio de Educación y Ciencia per alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu
6. Ajuts de menjador
7. Ajuts d’atenció social per a persones amb dicapacitat PUA
Prestacions en servei
8. Servei d’ajut a domicili
Prestacions en temps
9. Reducció de la jornada laboral per tenir cura dels/de les fills/es menors de
8 anys i de familiars dependents
10. Excedència per a la cura de familiars directes
Desgravacions impositives i fiscals
11. Desgravació familiar en l’IRPF
12. Reducció del tipus impositiu aplicable en l’impost sobre
transmissions patrimonials per a l’adquisició de l’habitatge habitual
per a persones discapacitades
13. Exempció de l'impost de matriculació de vehicles per a persones
amb discapacitat
14. Reducció de l'IVA en l'adquisició de vehicles per transportar persones
amb discapacitat
Avantatges i descomptes
15. Targeta del servei públic de transport especial
16. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
17. Targeta rosa per a persones amb discapacitat
18. Passi metropolità d’acompanyant de persones amb discapacitat
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ÀMBIT EDUCATIU
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Serveis de la xarxa educativa

Equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)

1

QUÈ ÉS?
Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) són un servei de la
xarxa educativa per assessorar als centres escolars i a les famílies en relació a
l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE). Les seves funcions principals
són l’elaboració dels dictàmens per orientar l’escolarització, el seguiment de l’alumnat
amb NEE, l’avaluació de les seves necessitats educatives i la proposta dels recursos i
suports necessaris.
COM ADREÇAR-SE?
Els EAPs funcionen per zona geogràfica. Un EAP atén tots els centres educatius d’un
àmbit territorial concret, generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de
Barcelona.
Cada centre educatiu té un psicopedagog/a de referència que generalment es
desplaça als centres amb una periodicitat variable.
Pots localitzar al professional de referència del teu centre preguntant a la teva escola
o bé adreçant-te directament a l’EAP de la teva zona. Trobaràs totes les adreces i
telèfons per zona geogràfica a http://phobos.xtec.cat/cse/adreces_se/EAPlist.php
QUAN ADREÇAR-SE?
Pots contactar amb el professional de referència del teu EAP en qualsevol moment.
Ho hauràs de fer en especial si no estàs d’acord amb els recursos i suports que rep el
teu fill en el seu centre o si hi ha algun canvi en el seu dictamen d’escolarització.
Tot i que sovint no es facilita a les famílies, et recordem que tens dret a accedir a tota
la informació de valoració sobre el teu fill que hagi elaborat l’EAP, inclòs el dictamen
complert. També et recordem que cal l’acord i signatura de la família en els dictàmens
i que pots signar en contra si no estàs d’acord.
La decisió última sobre l’escolarització de l’infant és sempre dels pares o tutors legals.
DADES DE CONTACTE:
http://phobos.xtec.cat/cse/adreces_se/EAPlist.php
MÉS INFORMACIÓ A:
http://www.xtec.cat/eap/
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Serveis de la xarxa educativa

Unitats de suport a l’educació especial (USEE)

2

QUÈ ÉS?
Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són recursos per facilitar l’atenció
educativa i promoure la participació en centres escolars ordinaris als alumnes amb
discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de
l’espectre autista.
Estan formades per un equip de professionals assignats a aquestes unitats que ha
d’atendre entre 5 i 10 alumnes dels esmentats anteriorment. Han de prioritzar
l’elaboració de materials adaptats i l’acompanyament d’aquests alumnes en les
activitats a l’aula ordinària. També poden desenvolupar activitats específiques,
individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho
facin indispensable.
COM ADREÇAR-SE?
Les USEE estan ubicades en diferents escoles i instituts repartits per tot el territori
català. Cada zona geogràfica en disposa d’algunes escoles amb USEE.
Per tenir coneixement de les escoles amb USEE consulta el llistat adjunt a l’annex 1
d’aquest catàleg.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Serveis territorials de zona
http://bit.ly/p1fh1b
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Serveis de la xarxa educativa

3

Vetllador/a

QUÈ ÉS?
El personal vetllador/a és un recurs per atendre l’alumnat que presenta discapacitat o
necessitats educatives especials (NEE). Té per objectiu ajudar l’alumnat d’aquestes
condicions a superar les barreres que poden trobar per a la participació i la realització
de les activitats lectives d’aprenentatge.
Es concreta en unes hores de suport setmanals que rep el teu fill/a. Les assigna el
centre escolar en funció de les hores atorgades des del Departament d’Ensenyament.
En centres públics, el personal el proporciona normalment el Departament
d’Ensenyament a través d’un conveni amb diferents empreses de monitoratge.
Normalment és un personal sense formació específica en suport per a persones amb
TEA. En centres concertats, el personal el contracta el propi centre. Algunes escoles
accepten que la família proposi la persona a contractar, de forma que es pot
assegurar que el recurs tingui un mínim de formació.
COM SOL·LICITAR?
És un recurs que només poden sol·licitar els centres escolars. Mai les famílies.
A l’inici de curs, un cop assignades les hores, demana al teu centre saber quin és
l’horari i el personal de suport del teu fill.
Cal que parlis amb el teu centre si creus que les hores de suport rebudes no són
suficients o si hi ha possibilitat de contractació del personal per part del centre.
En cas de desacord, sempre pots acudir a la Inspecció educativa.

QUAN SOL·LICITAR?
Ho sol·licita el centre al finalitzar el curs.
MÉS INFORMACIÓ A:
Us facilitem la informació que facilita el Consorci d’Educació de Barcelona, ja que és
la institució que aporta més informació al respecte. El procediment és el mateix per
tot el territori.
http://bit.ly/pn6um7
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Serveis de la xarxa educativa

4

Inspecció educativa

QUÈ ÉS?
La Inspecció educativa és un servei del Departament d’Ensenyament que té la finalitat
d’assessorar, controlar, avaluar i orientar a la comunitat educativa en relació al
compliment de les polítiques educatives emanades des del departament i en relació a
la garantia de compliment de normes i criteris en els centres.
COM ADREÇAR-SE?
La Inspecció educativa s’organitza per zones. Per contactar has d’accedir als serveis
territorials del Departament d’Ensenyament
Serveis territorials
http://bit.ly/p1fh1b
QUAN ADREÇAR-SE?
Pots adreçar-te al teu inspector/a de zona en qualsevol moment. Fes servir aquest
recurs quan et trobis en alguna situació de desacord amb el teu centre.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Serveis territorials
http://bit.ly/p1fh1b
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Serveis de la xarxa educativa

Suport educatiu a les escoles a través d’entitats

5

QUÊ ÉS?
Per a completar els recursos existents de forma universal a la xarxa de serveis
educatius existeixen algunes experiències de suport proporcionat per entitats. Es
canalitzen a través de diferents figures com els convenis experimentals o els
projectes pilot.
Des d’Aprenem tenim coneixement de les següents experiències:
•

Aspasim: proveeixen suport de logopèdia i fisioteràpia en determinades
escoles i circumstàncies.

•

Fundació el Niu: disposen d’un equip itinerant que treballa assessorant a les
escoles i fent suport específic als alumnes amb NEE.

•

Associació Aprenem: projecte pilot de provisió de suports educatius qualificats
en l’atenció a l’autisme

COM SOL·LICITAR?
Demana informació sobre les condicions i possibilitats en cada cas a les entitats de
referència.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Fundació el Niu:

Telèfon: 93 219 56 99
Correu electrònic: a8035027@xtec.net
web http://www.xtec.cat/centres/a8035027/

Fundació Aspasim: Telèfon: 93 406 84 01
Correu electrònic: aspasim@aspasim.com
web http://www.aspasim.es/
Associació Aprenem: Telèfon: 93 180 89 26
Correu electrònic: info@associacioaprenem.org
web http://www.associacioaprenem.org
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Serveis d’intervenció psicoeducativa

6

Associació APRENEM Maresme

QUÈ ÉS?
Entitat sense ànim de lucre que facilita serveis i activitats adreçats a aquest col·lectiu
en diversos àmbits. Concretament en l’àmbit educatiu disposa de serveis relacionats
amb la intervenció psicopedagògica individual cognitiu conductual i sistema de
comunicació PECS.

MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Edifici Xifré- Arenys de Mar
93 180 89 26
info@associacioaprenem.org
http://www.associacioaprenem.org

Serveis d’intervenció psicoeducativa

7

Federació Asperger Catalunya

QUÈ ÉS?
Federació d’entitats sense ànim de lucre que faciliten serveis i activitats adreçats a
aquest col·lectiu en diversos àmbits. Concretament en l’àmbit educatiu disposa de
serveis relacionats amb la intervenció psicoterapèutica i psicopedagògica individual,
programes de treballs cognitius i de millora de la funció executiva i grups d’habilitats
socials.
Hi ha centres a Barcelona, Maresme, Catalunya Central, Girona, Lleida, Vallès
Occidental, Terres de l’Ebre i Baix Llobregat.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Extremadura 11-13 9º 2ª .
Barcelona 933137624
aspergercat@yahoo.es
www.aspergercat.es
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Centro de Investigación y enseñanza del lenguaje (CIEL)

8

QUÈ ÉS?
CIEL és un centre adreçat als infants i adolescents amb TEA i les seves famílies,
basat en la metodologia d’anàlisi aplicat de la conducta (conducta verbal).
Ofereix un aprenentatge individualitzat en totes les àrees del desenvolupament i
assessorament familiar.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Mallorca, 337 3r 1ª. Barcelona
93 476 52 65
correo@centrociel.com
www.centrociel.com

Serveis d’intervenció psicoeducativa

9

COADI

QUÈ ÉS?
És un centre especialitzat en la detecció de possibles dificultats i en la intervenció
específica en la població infantil i juvenil amb problemes d’aprenentatge i
desenvolupament.
Les seves àrees d’intervenció són:
ƒ Observacions generals, screenings i controls evolutius rutinaris al llarg del
desenvolupament.
ƒ Valoració diagnòstica dels nens que pateixen o tenen la possibilitat de patir
problemes en el desenvolupament i la maduració, mitjançant proves generals i tests
específics per a cada cas.
ƒ Informació i orientació sobre el tractament a seguir en funció dels resultats.
ƒ Programes d’intervenció específica individualitzats
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Diputació, 297. Barcelona
93 272 67 28
coadiscp@copc.es
www.coadi.cat
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Institut de diagnòstic i atenció psiquiàtrica i psicològica (IDAPP)

10

QUÈ ÉS?
IDAPP és un centre de diagnòstic i intervenció amb un equip format per psicòlegs,
psiquiatres, i psicoterapeutes familiars. Un dels seus àmbits d’especialització és la
intervenció infantojuvenil amb Síndrome de Asperger i trastorn de l’espectre autista.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Tavern, 37-39 Ent. 4ª. Barcelona
93 200 56 85
http://www.idapp.es/

Serveis d’intervenció psicoeducativa

11

Educa’m

QUÈ ÉS?
Centre especialitzat en l’atenció i la intervenció amb infants i joves amb trastorns del
desenvolupament, trastorns generalitzats del comportament i autisme.

MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Rocafort 239,entl 2ºA. -Barcelona
932 101 558 http://educameducam.blogspot.com/
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El Dau

QUÈ ÉS?
El Dau és un centre de diagnòstic, tractament i assessorament en logopèdia i
psicologia infantil i de l'adolescència. Són un equip format per psicòlegs, psiquiatra i
logopedes, que treballen conjuntament en l'elaboració dels diagnòstics i en els
tractaments que cal abordar des d'aquests diferents àmbits.

MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Roger de Flor, 33, 1r 1a - 08401 Granollers
93 860 63 84
eldau@eldau.es
http://www.eldau.es/

Serveis d’intervenció psicoeducativa

13

Fundació Friends

QUÈ ÉS?
Entitat sense ànim de lucre creada amb la finalitat d’impulsar el suport als joves amb
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), especialment amb diagnòstic de Síndrome
d’Asperger, i/o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.
S’ impulsa un projecte innovador que consisteix en oferir suport psicoeducatiu adreçat
a tots aquells joves que vulguin obtenir els següents títols en educació a distància a
través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya):
• Graduat
• Batxillerat
• Cicles formatius de Formació Professional.
• Curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau
Superior.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Aragó, 227, pral. Barcelona.
93 487 55 44
fundaciofriends@gmail.com
www.fundaciofriends.org/
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Associació Mira’m

QUÈ ÉS?
Associació de psicoterapeutes especialitzats en Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i
Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD). Serveis en l’àmbit de:
- Intervenció conductual per a infants i joves
- Informació i assessorament a famílies.
- Intervenció terapèutica conductual a les escoles.
- Formació de professionals
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
935340885
info@miramautisme.cat
http://www.miramautisme.cat/

Serveis d’intervenció psicoeducativa

15

Yo crezco

QUÈ ÉS?
Centre d’ensenyament per a nens i adolescents amb TEA, mitjançant l’anàlisi aplicat
de la conducta, mitjançant la metodologia de conducta verbal.
Ofereix a cada alumne un aprenentatge individualitzat, construint un currículum
integral de treball que els permeti créixer en totes les àrees del desenvolupament, des
de la infantesa fins a la edat adulta.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Bac de roda, 163, 5º 1ª - Barcelona
centroyocrezco@gmail.com
http://www.facebook.com/centroyocrezcobarcelona
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Arasaac

QUÈ ÉS?
És el portal Aragonès de la comunicació alternativa i augmentativa. Ofereix recursos
gràfics i materials per facilitar la comunicació de les persones amb algun tipus de
dificultat en aquesta àrea.
Trobaràs més de 12.000 materials en paquets complerts de pictogrames, imatges,
vídeos i fotografies en llengua dels signes. També trobarà un seguit d’eines on line
que et faciliten l’elaboració de materials amb els recursos gràfics dels diferents
catàlegs d’ARASAAC. Molt útil per elaborar diferents agendes, pannells de
comunicació, generador de frases,etc.
Tots els materials estan en català i castellà.

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.catedu.es/arasaac/

Recursos pedagògics i de comunicació

17

Araword

QUÈ ÉS?
AraWord és una aplicació informàtica de lliure distribució, emmarcada dins d’una suite
d’eines per a la comunicació augmentativa i alternativa. Consisteix en un processador
de textos que permet la escriptura simultània de text i pictogrames, facilitant
l’elaboració de materials i adaptació de textos per a les persones que presenten
dificultats en l’àmbit de la comunicació funcional.
Incorpora la base de dades de pictogrames de Arasaac, tot i que en aquesta primera
versió no estan encara disponibles els més de 12.000 pictogrames del portal, que
encara s’estan processant per incorporar-los posteriorment.
MÉS INFORMACIÓ: http://blog.arasaac.org/2011/09/os-presentamosaraword-el-nuevo.html
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Pictoselector

QUÈ ÉS?
Picto Selector és una aplicació gratuïta per a Windows dissenyada per facilitar la
selecció i impressió de pictogrames. Els pictogrames procedeixen de Sclera.be,
ARASAAC i Straight-Street.com i estan traduïts, a l'espanyol i català. La mateixa
aplicació suporta també aquests idiomes.
Facilita les tasques de copiar, pegar i editar amb Word s'ha acabat. A la pantalla
principal es poden veure i afegir les fulles de pictogrames. Després, es pot imprimir
cada fulla. Els pictogrames es poden seleccionar fàcilment des d'una llista i citar-los
entre els pictogrames ja existents, el que fa modificar les fulles de pictogrames ja
existents extremadament fàcil.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.pictoselector.eu/

Recursos pedagògics i de comunicació
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Pictograma

QUÈ ÉS?
Pictograma és un llenguatge visual desenvolupat l'Institut de Necessitats Educatives
Especials (Suècia) per a persones amb dificultats cognitives. El sistema compta
actualment amb prop de 1.400 imatges.
Facilita l’elaboració de diferents materials i compta amb una versió ON-LINE de
pictogrames en castellà (no en català) a un cost de 80 eu any.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.pictogram.se/
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Widgit

QUÈ ÉS?
Widgit Software és una empresa britànica que ha creat diferents programes que
permeten a l’usuari crear textos amb símbols. Ofereix alguns recursos gratuïts com
les fitxes en format pdf, amb textos sempre acompanyats de símbols. Malgrat ser una
web en anglès, se’n pot treure molt partit als recursos gratuïts que ofereix sense
necessitat de conèixer gaire l’idioma. Es poden trobar:
• Contes o texts informatius
• Activitats diverses: seleccionar resposta correcta, comptar, mots encreuats,
sopes de lletres, endevinalles, dibuixos per acolorir etc.
• Recursos per treballar el vocabulari: flashcards (targetes que es poden utilitzar
per a jugar amb taulers, com lotos, o com “memory”), dominós i bingos etc.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.widgit.com/

Recursos pedagògics i de comunicació
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SPQR

QUÈ ÉS?
És una aplicació gratuïta creada per la Fundació Orange que consisteix en un sistema
simplificat d’accés a la informació. Utilitza els codis QR per ajudar en la interacció
amb l’entorn, a través de continguts digitals, augmentant l’autonomia de las persones
amb diversitat funcional.
Col·locant etiquetes de codis QR a l’entorn de l’usuari, aquest sistema pot facilitar el
reconeixement d’objectes, l’ ensenyament de la generalització i de la lectoescriptura,
constituir un accés simplificat a la informació, potenciar la autonomia i comunicació,
facilitar l’adaptació del lloc de treball, etc.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.specialqr.org/
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Azahar

QUÈ ÉS?
És un conjunt de 10 aplicacions creades per la Fundació Orange, de descarrega
gratuïta de comunicació, oci i planificació inspirades en la filosofia del programa
TEACCH per proporcionar una estructura visual clara.
Les aplicacions contenen pictogrames, imatge i sons que es poden adaptar a cada
usuari. Es poden fer servir, a més, altres pictogrames, fotos de las pròpies persones i
les seves pròpies veus, de cara a la màxima personalització de cada aplicació. Inclou
també la eina TUTOR per a configurar l’ordenador i/o dispositiu mòbil,
És compatible con el sistema operatiu Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
També hi ha una versió adaptada para dispositius mòbils Windows Mobile 5 y 6.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.proyectoazahar.org/azahar/loggined.do

Recursos pedagògics i de comunicació

23

e Mintza

QUÈ ÉS?
És un sistema personalitzable i dinàmic de comunicació augmentativa i alternativa
dirigit a persones amb autisme i creat per la Fundació Orange. És una aplicació de
descarrega gratuïta que presenta un taulell de comunicació amb pictogrames o
imatges i sons associats que permeten una comunicació directa i senzilla. El taulell es
personalitza pel que fa a la llengua, els textos, imatges, vídeos o sons, en funció de
las necessitats de l’usuari.
L’aplicació funciona sobre Windows, MacOS i en tablets amb Android a partir de la
versió 2.2. No està disponible encara per iPad.
MÉS INFORMACIÓ:
http://fundacionorange.es/emintza.html
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iAutism

QUÈ ÉS?
El blog iAutism està creat i mantingut per Francesc Sistach i Susana Vila, pares de la
Sara, una nena amb autisme, i membres d’Aprenem.
És un blog amb l’objectiu d’oferir una recopilació d’informació relacionada amb l’ús de
la tecnologia i aplicatius per a persones amb TEA en iPhone, iPod touch o iPad.
En els últims anys han aparegut moltes d’aquestes aplicacions, la majoria en anglès,
a uns preus que oscil·len entre 0 i 50 €. També hi ha milers d’aplicacions educatives i
d’oci no específiques per a persones amb TEA però igualment molt útils. El panorama
pot ser abrumador, per això aquest blog és molt útil ja que ens presenta les llistes
d’aplicacions ja filtrades i classificades en 14 categories.
A més, els creadors les aniran provant totes i publicant un anàlisis de cada una en el
propi blog. En paral·lel actualitzen de forma continua el llistat d’aplicacions. En
aquests moments hi ha recollides més de 400.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.iautism.info/

Recursos pedagògics i de comunicació

25

Jocs educatius on-line

QUÈ ÉS?
Us facilitem una selecció de pàgines amb jocs educatius d’utilitat d’acord amb les
informacions proporcionades per les famílies.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.educamigos.com/educamigos/sta/index.jsp
http://www.edu365.cat/
http://www.lamosqueta.cat/
http://www.pocoyo.com/games_web/game2/game.swf
http://www.helpkidzlearn.com/index.html
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Retadis

QUÈ ÉS?
És un projecte a nivell estatal per facilitar l’accés a les tecnologies a totes les
persones amb discapacitat. Hi ha un centre a cada comunitat autònoma amb
ordinadors adaptats i assessorament sobre tecnologia i discapacitat. Les famílies
poden contactar directament a cada un d’aquests punts si estan interessades en que
els seus fills siguin usuaris.
A Barcelona l’Associació Joc Viu és el punt d’atenció d’aquest projecte.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.retadis.es
www.jocviu.cat

Recursos pedagògics i de comunicació

Útils joguines i material pedagògic on line

27

QUÈ ÉS?
Us facilitem una selecció de pàgines de compra per internet de material pedagògic,
joguines adaptades i altres útils per a persones amb NEE que us poden ser d’utilitat
d’acord amb les informacions proporcionades per les famílies.
MÉS INFORMACIÓ:
www.ullets.com
http://www.hoptoys.es/
http://www.bj-adaptaciones.com/+
http://www.hermex.es/
http://www.wesco-group.com/
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Botigues especialitzades

QUÈ ÉS?
Us facilitem una selecció de botigues de material pedagògic joguines adaptades i
altres úitls per a persones amb NEE que us poden ser d’utilitat d’acord amb les
informacions proporcionades per les famílies.
MÉS INFORMACIÓ:
Paradise for educators: És una botiga especialitzada en materials educatius que
ofereix un nou concepte en eines per a l’aprenentatge.
Mallorca, 321 08037 Barcelona
934 581 274
http://paradiseforeducators.net/cat/
info@paradiseforeducators.cat
Llibreria especialitzada Lebon: Llibreria especialitzada en els àmbits de: logopèdia,
foniatria, llenguatge, lecto-escriptura, educació especial, dificultats d’aprenentatge,
tests-proves, psicopedagogia, psicomotricitat, quaderns de reforç i de recuperació,
material manipulatiu, programes informàtics, etc.
c/ Roger de Llúria, 93. Barcelona
93 487 70 09
http://www.lebon-libros.com/web_home.php

27-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

ÀMBIT DE SALUT

28-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

Serveis de diagnòstic

Unitat especialitzada en trastorns del desenvolupament (UETD) /
Autisme

1

QUÈ ÉS?
L'Hospital de Sant Joan de Déu disposa d’una Unitat Especialitzada en Trastorns del
Desenvolupament (UETD).
Aquesta unitat està constituïda pels serveis de neurologia i psiquiatria de l'hospital, i
composta per un equip de psicòlegs, psiquiatres i neuròlegs especialitzats en aquests
trastorns.
És important assenyalar que la UETD no assumeix el tractament dels pacients, és
una unitat diagnòstica La derivació pot tramitar-se a través dels CDIAPs, CSMIJs i
ABSs de zona pel professional metge de referència.
Les sol·licituds han de venir acompanyades d’una valoració cognitiva i/o de
desenvolupament i un informe actual de la situació i característiques del pacient. El
diagnòstic consisteix en :
•

•

La valoració cognitiva i de llenguatge, informació de la conducta a casa i a
l'escola, el seu nivell de conducta adaptativa global i la valoració específica
dels TEA a través de l'ADI-R i de l'ADOS en els casos que es considera
necessari.
Valoració neurològica per als pacients de la UETD sense control previ.

•

Possibilitat de valoració psiquiàtrica quan es consideri necessari.

•

Visita de resultats globals amb informe consensuat entre els diferents
professionals i recomanacions de tractament i assessorament a pares,
professionals externs (escola, centres de tractament, etc.).

És un servei públic sense cost.

DADES DE CONTACTE:
3ª planta Edifici Docent. c/ Santa Rosa, 3957. Esplugues de Llobregat (Barcelona)
93 280 40 00 ext 4333
uetd@hsjdbcn.org
Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 20.00h amb cita concertada prèviament
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Unitat de Paidopsiquiatria. Centre Mèdic Teknon

2

QUÈ ÉS?
És un servei de diagnòstic de salut mental infanto- j uvenil format per un equip
professional multidisciplinar integrat per especialistes en Psiquiatria i Psicologia
Clínica Infanto-Juvenil.
DADES DE CONTACTE:
Centre Mèdic Teknon. Consultoris Marquesa, despatxo 2 planta 1 Marquesa de Vilallonga 12, Barcelona
93 290 64 02
http://www.teknon.es/web/sasot/contacte-connosotros

Serveis d’intervenció psicoeducativa

3

Psyncron

QUÈ ÉS?
Psyncron és un centre orientat al diagnòstic i tractament del infants que presenten
dificultats en els seus aprenentatges, en la seva conducta o en la seva relació amb
els seus companys.
MÉS INFORMACIÓ I DADES DE CONTACTE:
Rambla, 172 - 08201 Sabadell
937 279 344
http://www.psyncron.com/
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Centres de diagnòstic
QUÈ ÉS?
Us facilitem una llista dels centres referenciats a l’apartat de Serveis d’Intervenció
educativa, que ofereixen també serveis de diagnòstic:
−
−

COADI
IDAPP
El Dau

DADES DE CONTACTE:
Consultar fitxes 9, 10 i 12 de l’àmbit educatiu d’aquest mateix catàleg.
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Xarxa de Centres de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

5

QUÈ ÉS?
El sistema públic de salut disposa d’una xarxa de centres de salut mental. Els CSMIJ
atenen a persones de 6 a 18 anys amb equips multidisciplinars formats per
psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.
El CSMIJ no disposa d’hores suficients com per realitzar la intervenció educativa
necessària amb infants i joves TEA, però és un recurs que pot ser d’utilitat en
determinats moments. Per exemple per donar pautes a les famílies, per fer el
seguiment de medicació en el cas que sigui necessària o per disposar dels informes
necessaris acreditats per un professional de la xarxa pública de salut.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_psiquiatrica_cen.htm
DADES DE CONTACTE:
Directori de centres
https://salut.gencat.cat/pls/catsalut/cawpk500.inici

Especialitats mèdiques

6

Consulta Dra. Isabel Paula

QUÈ ÉS?
Suport psico- terapèutic per a adolescents amb TEA sense discapacitat intel·lectual.
Es parteix de l´auto-coneixement del que implica el TEA en la vida de la persona com
a base per l´auto-acceptació i la motivació per aprendre noves estratègies, i es
promou l´aprenentatge de competències conductuals, cognitives i emocionals
mitjançant tècniques de millora de les habilitats socials, la resolució de problemes,
les funcions executives, les habilitats mentalistes, etc. El tractament no es basa
únicament en els dèficits i limitacions de la persona sino en el desenvolupament de
les seves potencialitats i capacitats.
DADES DE CONTACTE:
Avda. Diagonal, 491, 2-1B. 93 410 21 89
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Pediatria

QUÈ ÉS?
No hi ha pediatres especialitzats en TEA. Us heu d’adreçar al pediatra de referència
del vostre CAP.
Tanmateix, us facilitem el contacte del Dr. Emili Fortea, pediatra que visita com a
servei privat a Platja d’Aro i per la Seguretat Social al CAP de Girona II. Té molta
experiència en TEA i està elaborant, conjuntament amb un equip de professionals, un
manual sobre TEA per als pediatres.
MÉS INFORMACIÓ:
efortea1@gmail.com

Especialitats mèdiques

8

Neuropediatria

QUÈ ÉS?
És probable que necessiteu els serveis de neuropediatria per algunes proves. Us
facilitem les dades de professionals especialitzats en TEA recomanats per les
famílies.
DADES DE CONTACTE:
Dr. Josep Artigas
Psyncron
Rambla, 172 - 08201 Sabadell
937 279 344
http://www.psyncron.com/
Dr. Miguel Àngel Hernández Latorre.
Consulta de Neurologia.
Hospital de nens. Àrea de Consultes Externes
II. Roger de Flor, 153.
93 231 05 12
http://www.hospitaldenens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&I
temid=11
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Psiquiatria
QUÈ ÉS?
Més enllà dels serveis de psiquiatria oferts pel CSMIJ, us facilitem les dades de
professionals especialitzats en TEA recomanats per les famílies
DADES DE CONTACTE:
Dra. Amaia Hervàs
Unitat de Salut Mental Infanto-juvenil de l’Hospital Universitari Mútua de
Terrassa. Rambla d'Egara núm. 386-388 Planta 6 – Terrassa
93 736 5903
http://www.mutuaterrassa.com/assistencial/ca/assistencia/hospital/menu-salutmental/psiquiatria-infantojuvenil/centre-salut-mental-infantojuvenil-terrassa

Dra. Rosa Maria Calvo
Servei de psiquiatria i psicologia Infantil i Juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona.
Carrer de Villarroel 170, Escala 9-11 Planta 2 Barcelona
93 227 99 70
http://www.hospitalclinic.org/Assistencia/PsiquiatriayPsicologiaInfantilyJuvenil/tabid/93
0/language/ca-ES/Default.aspx
Dr. Jordi Sasot Llevadot
Unidad de Paidopsiquiatria. Centro Médico Teknon.
Consultorios Marquesa (despacho 2, planta -1)
Marquesa de Vilallonga, 12 -08017 Barcelona
932906202
sasot@dr.teknon.es
http://www.teknon.es/web/sasot
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Odontologia i ortodòncia

QUÈ ÉS?
Us facilitem un llistat dels centres amb professionals dentistes que, d’acord amb la
experiència de les famílies, han mostrat coneixement i adaptació de la seva
especialitat mèdica amb infants i joves amb TEA.
DADES DE CONTACTE:
Hospital de Nens de Barcelona
C/ Consell de Cent, 437 Barcelona
93 231 05 12
Hospital de Sant Joan de Deu
segona planta de l'edifici de consultoris. c/ Santa Rosa, 39-57
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
93 253 21 17
ortodoncia@hsjdbcn.org
Horari: dilluns al divendres de les 8,30 a les 14 hores
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15 a 19

Especialitats mèdiques

11

Oftalmologia

QUÈ ÉS?
Us facilitem un llistat dels oftalmòlegs que, d’acord amb la experiència de les famílies,
han mostrat coneixement i adaptació de la seva especialitat mèdica amb infants i
joves amb TEA.
DADES DE CONTACTE:
Dra. Galán
Tlf. 93 201 06 86
Barcelona
Hospital de Sant Joan de Deu
Tercera planta de l'edifici de consultoris. c/ Santa Rosa, 3957 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
93 253 21 26
oftalmologia@hsjdbcn.org
Horari: dilluns al divendres de les 8,30 a les 14 hores
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Pràctica esportiva

Programa “Per un esport sense barreres”

1

QUÈ ÉS?
L’ajuntament de Barcelona disposa d’un programa per garantir el dret a la pràctica de
l'esport a les persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida i
col·laborar en la consolidació d'una societat normalitzadora, integradora i respectuosa
amb la diversitat.
Amb aquest objectiu es porta a terme el programa "Per un esport sense barreres"
que ofereix els següents serveis:
-

Servei de suport al vestidor (Voluntari acompanyant de vestidor o Servei de
suport al vestidor gestionat per la Federació ECOM)
Servei de monitoratge de suport docent per a la pràctica esportiva en
poliesportius municipals
Servei d’assessorament pedagògic per a la inclusió esportiva

Tots els centres esportius municipals asseguraran l’obertura de totes les seves
activitats esportives, sigui quina sigui la modalitat, al col·lectiu de persones amb
discapacitat.
MÉS INFORMACIÓ:
Directori de temps lliure per a persones amb discapacitat:
http://bit.ly/yAfNul
Per un esport sense barreres:
http://w3.bcn.es/V25/Home/V25HomeLinkPl/0,2976,5004038_5184197_1,00.html
DADES DE CONTACTE:
Informació sobre el Programa
934023000
promocioesportiva@bcn.cat
Informació sobre els Serveis:
Responsable Joana Carbó
934023076
jcarbom@bcn.cat
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Lenoarmi
QUÈ ÉS?
Escola d’Educació Física Integral per a tota la família. Es tracta fonamentalment
d’activitats acuatiques o d’altres adaptades a les necessitats de cada persona. En
sessions grupals o individuals
MÉS INFORMACIÓ:
www.lenoarmi.com

DADES DE CONTACTE:
Dr. Roux 19-21. 08017 Barcelona
93 293 82 24

Pràctica esportiva

3

La Molina

QUÈ ÉS?
L’ estació de muntanya La Molina, amb la col·laboració de la Fundació Johann Cruyff,
està duent a terme un projecte d’esports i activitats dirigit a persones amb
discapacitat.
Aquest projecte està obert a totes les escoles d’esquí de La Molina, posant al seu
abast el material adaptat necessari perquè el puguin utilitzar per a l’ensenyament de
l’esquí alpí a persones amb discapacitats.
També hi ha monitoratge específic i amb formació per a infants i joves amb TEA.
DADES DE CONTACTE:
Responsable: Mariona Masdemosnt
Centre d’Esport Adaptat
Edifici Telecabina Alp 2500
17537 La Molina (Girona)
972 89 22 01
cea@lamolina.cat

38-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

Casals, activitats extraescolars i altres activitats de lleure

JOCVIU Associació

4

QUÈ ÉS?
És una associació que promou i potencia l’activitat física i l’esport, l’estimulació
sensorial i el lleure per a totes les persones amb discapacitat i sense. Prioritza la
participació de les persones amb greus discapacitats, vetllant per la seva integració
social i la millora de la seva qualitat de vida i impulsant sempre que és possible un fort
caràcter inclusiu en la oferta d’activitats.
Activitats que ofereixen:
• Taller d’aprenentatge motriu i sensorial
• Extraescolars: al local de Joc Viu (Taller d’aprenentatge motriu i sensorial, Ioga i
Taller d’expressió) i als centres que ho sol·licitin (Joc sensomotriu - Iniciació
esportiva - Esports - Gimnàstica esportiva - Relaxació/Ioga - Música o
musicoteràpia - Ritmes expressius - Tallers d'expressió - Taller de circ - Dansa Taller d'aprenentatge motriu)
• Mira Com Ballo! i Mira Què Fem!
• Programa Quedem: Organització i dinamització del lleure dels joves el cap de
setmana
• Campus i Estades d’estiu
MÉS INFORMACIÓ:
www.jocviu.cat

DADES DE CONTACTE:
C/Monturiol,27 29 baixos .08018 - Barcelona
933033982
jocviu@jocviu.cat
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Espai de mar

5

QUÈ ÉS?
És un equipament d’educació ambiental situat a la platja de la Barceloneta, que té
com a finalitat promoure la sensibilització i l’educació ambiental al voltant del litoral, a
través de la pràctica inclusiva de l'esport i del lleure.
Organitzen activitats de lleure, casals i esplais al voltant del mar i la platja. Els tallers
de lleure estan pensats per a casals i esplais i els nois i noies que hi participen el cap
de setmana. S’han ideat com a recursos lúdics per al temps de lleure d’infants i joves
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.espaidemar.cat/
DADES DE CONTACTE:
Porxos del Passeig Marítim,5 08003
Barcelona Tel.93 221 49 89
activitats@espaidemar.cat

Casals, activitats extraescolars i altres activitats de lleure

Associació Aprenem

6

QUÈ ÉS?
L’associació Aprenem en col·laboració amb Catalunya caixa ofereix a l’estiu
monitors/ores de suport per a que els infants i joves amb TEA puguin assistir a casals,
colònies, esplais o d’altres espais comunitaris “normalitzats”.
La continuïtat del programa està subjecte a la continuïtat del finançament.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.associacioaprenem.org
DADES DE CONTACTE:
Edifici Xifré- Arenys de Mar
93 180 89 26
info@associacioaprenem.org
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Esplai d’estiu Kitsch
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QUÈ ÉS?
Casal d’estiu. Faciliten monitoratge de suport i, generalment, amb formació en TEA.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.esplaikitsch.org
DADES DE CONTACTE:
Piular, 12. 08880
Cubelles 699216718

Casals, activitats extraescolars i altres activitats de lleure

Casal ludoteca Memory col

8

QUÈ ÉS?
Servei de ludoteca dilluns a divendres amb un horari de 16.00 a 20.00 hores, durant
tot el període escolar.
A les vacances de Nadal i Setmana Santa, s’organitzen casals de 9.00 a 14.00 hores,
amb activitats esportives, lúdiques i excursions. Estructures: un local de 400 m2.
Activitats d’estiu:
Casals d’estiu de 9.00 a 14.00 hores. Activitats dirigides d’esports i tallers. Excursions
a la platja, Port Aventura, txiqui park, piscina, etc.
Faciliten monitoratge de suport per l’Ajuntament i no hi ha inconvenient si la família
vol portar el seu propi professional de suport.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.aegracia.com
DADES DE CONTACTE:
Perill, 6. Barcelona
93 459 24 27
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Cre-Art
QUÈ ÉS?
És una associació amb infants i joves amb o sense discapacitat que organitza
activitats basades en la creativitat i en l’art.
Activitats que ofereixen:
• Tallers per a petits artistes
• Taller de teatre
• Taller de plàstica
• Taller de música i Taller de dansa
• Taller El Club
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.creartsants.org/
DADES DE CONTACTE:
c/ Galileu, 20 Barcelona
93 409 29 90
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Altres activitats de lleure familiar

10

QUÈ ÉS?
Us facilitem una llista d’espais que ofereixen condicions avantatjoses per a les
persones amb discapacitat d’acord amb la informació aportada per les famílies
−
−
−
−
−

DysneyLand París
PortAventura
Zoo de Barcelona
Tibidabo
Cosmocaixa

MES INFORMACIÓ:
DysneyLand París:
http://www.parisdisneyhotels.com/informaciondisneyparis.html
PortAventura:
http://www.portaventura.es/precio-entradas-portaventura-park.html
Zoo de Barcelona: http://www.zoobarcelona.cat/ca/vine-al-zoo/tarifesi-reserves/generals/
Tibidabo:
http://www.tibidabo.cat/ca/preus
Cosmocaixa:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/infoservicios_ca.html

43-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

Centres i activitats d’oci específiques

11

ACELL

QUÈ ÉS?
És la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics. Organitza activitats
esportives i de lleure. Organització de campionats esportius i de vacances.
Com a famílies us podeu adreçar directament a les seves instal·lacions per demanar
informació sobre les escoles esportives obertes en auqest moment, que són:
• Atletisme
• Natació
• Bàsquet
• Futbol Sala
• Tennis Taula
• Gimnàstica Esportiva Vela
• Esquí
• Gimnàstica Rítmica
• Handbol
• Tennis A
També es poden realitzar en el propi gimnàs de la Federació les activitats de :
• Preparació física
• Musculació
• Aeròbic Stretching
• G.A.B.C
• Steps
MES INFORMACIÓ:
www.federacioacell.org
DADES DE CONTACTE:
Poliesportiu Vall Hebron
Pg. Vall d'Hebrón, 171. 08035 Barcelona
Tlf. 93 428 27 50
Departament d'esports: esports@federacioacell
Polisportiu Mundet : poliesportiu.mundet@federacioacell.org
Gimnàs de la Federació
Gran Via, 645 9è. 08010 Barcelona
Tlf .93 274 98 10
Departament d'administració : administracio@federacioacell.org
Departament de lleure : lleure@federacioacell.org
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Associació Asperger Catalunya
QUÈ ÉS?

L’associació Asperger Catalunya ofereix un programa d'oci i temps lliure que inclou le
següents activitats:
•
•
•
•
•
•
•

Esplai.
Centres d'adolescents i adults.
Colònies
Casals
Campaments de treball
Convivències familiars.
Curs d'anglès a Dublín

MÉS INFORMACIÓ:
www.aspergercat.es

DADES DE CONTACTE:
Extremadura 11-13 9º 2ª . 08020 BARCELONA
933137624
aspergercat@yahoo.es
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Associació Obrir-se al mon
QUÈ ÉS?
És un centre de lleure específic per a persones amb autisme on es
desenvolupen activitats com musicoteràpia, art-teràpia i psicomotricitat
També ofereixen serveis de casal i colònies.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.obrirsealmon.org/
DADES DE CONTACTE:
Centre de lleure Obrir-se al
món Turina, 11, Sabadell
937480328
obrirsealmon@gmail.com

Centres i activitats d’oci específiques

14

Associació Encert
QUÈ ÉS?

És un associació que ofereix diferents activitats de pràctica esportiva per a nois i
noies amb discapacitat intel·lectual. També organitzen casals d'estiu i esplais, i
faciliten centres de reunió o club de joves, on els nois/noies poden reunir-se i
compartir jocs, i altres activitats proposades per ells que són les que qualsevol jove
pot realitzar: sortides al cinema, museus, sopars, teatre, bolera, concerts,
participació en festes populars...
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.encert.org/
DADES DE CONTACTE:
Pere Verges nº 1 Planta10 Despatx12 08020 - Barcelona
93 313 46 00
associacio.encert@gmail.com
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AENA
QUÈ ÉS?

AENA disposa d’un servei d’acompanyament i facturació directa (sense cues) als
aeroports per a persones amb discapacitat. Una persona del servei us acompanya en
els tràmits de facturació, control de seguretat i embarcament.
Es recomanable sol·licitar el servei al menys 48 hores d’antelació a través del
formulari de sol·licitud que trobareu en la web adjunta.
Un cop a l’aeroport cal dirigir-se al punt d’informació per a persones amb discapacitat
normalment ben senyalitzat i visible.
El servei no té cap cost.

MES INFORMACIÓ: http://www.aenaaeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1213017924001/
DADES DE CONTACTE:
902 404 704
91 321 10 00

Viatjar

16

Viajes 2000
QUÈ ÉS?
Descomptes especials pels associats d’Autismo España, també per a familiars
i treballadors/es de les entitats.

Es poden contractar a través de la pàgina web amb el codi promocional del col·lectiu:
AUTISMO (en majúscules).
MES INFORMACIÓ:
www.viajes2000.com
http://www.viajes2000.com/dondeestamos.html
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RENFE – Guia ATENDO
QUÈ ÉS?

RENFE disposa de la guia ATENDO que recull els serveis que s’ofereixen a viatgers
amb discapacitat o mobilitat reduïda i els procediments a seguir per a rebre
assistència en la realització del viatge.
El servei no té cap cost.
Amb discapacitat igual o superior al 65%, es pot obtenir la Targeta Daurada Renfe
amb validesa anual. Ofereix descomptes d’entre el 25 i el 40% en funció del tren
escollit i del día de la setmana en que realitza el viatge.
MES INFORMACIÓ:
http://www.renfe.com/empresa/RSE/guia/servicios.html

48-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

SUPORTS DIVERSOS
D’INTERÈS

49-

CATALEG DE SUPORTS PER A INFANTS I JOVES AMB TEA

Informació i orientació a les famílies

1

Associació Aprenem

QUÈ ÉS?
L’associació disposa d’un servei d’informació i orientació a les famílies. Pots trobar
informació i rebre assessorament en general en relació a allò que et preocupi, i en
particular sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Drets de les persones amb TEA
Inclusió educativa
Recursos i suports disponibles
Intervenció per a infants i joves amb TEA
Tramitació d’ajuts
Formació en TEA
Organització d’activitats d’oci i lleure

Pots trobar punts d’informació a Barcelona i Arenys de Mar.

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.associacioaprenem.org
DADES DE CONTACTE:
Barcelona
Centre Cívic Parc Sandaru
C. de Buenaventura Muñoz, 2108018 – Barcelona
693 77 98 06
Horari d'atenció: dimecres i divendres de 9:30 a 12:00 h
Cal concertar cita prèviament a evelasco@associacioaprenem.org
Arenys de Mar
Edifici Xifré
C. Auterive s/n 08350 – Arenys de Mar
93 180 89 26
Atenció telefònica: de dilluns a dijous de 10:00 a 14:00
Atenció presencial: cal concertar telefònicament cita prèvia.
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Col·lectivo papas de Alex
QUÈ ÉS?
És una entitat de famílies especialitzada en la defensa dels drets de les persones
amb discapacitat. Disposa d’un servei d’assessoria jurídica.
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.papasdealex.org/

DADES DE CONTACTE:
633 023 998
info@papasdealex.org

Informació i orientació a les famílies

3

Infoderechos TEA

QUÈ ÉS?
És un servei de la Confederación Autismo España que permet a les famílies adreçarse directament a través del correu electrònic per a la resolució de qualsevol dubte de
caire jurídic o de tramitació. En especial en relació a la llei de promoció de l’autonomia
i atenció a la dependència.
Correu electrònic: infoderechos-tea@autismo.org.es

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.autismo.org.es/
DADES DE CONTACTE:
Eloy Gonzalo, nº 34. C.P. 28010. Madrid (España)
91 591 34 09
confederacion@autismo.org.es
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Dincat
QUÈ ÉS?
És la Federació d’assocacions de Discapacitat Intel·lectual Catalunya. Disposa de
diversos serveis però, en particular, les families poden adreçar-se als serveis de:

• Servei d’atenció a consultes de persones amb DI i famílies. Consultes i
informació sobre centres i serveis dels diferents àmbits en totes les etapes del
cicle vital.
• Grups de pares i/o grups de germans
MÉS INFORMACIÓ:
www.dincat.cat

DADES DE CONTACTE:
C/Joan Güell, 90-92 Barcelona
93 490 16 88

Informació i orientació a les famílies

Psicoteléfono Fundació Nou Camí CatSalut
QUÈ ÉS?
Servei d’ajuda telefònica personalitzat, confidencial, anònim i gratuït. Dirigit a
persones que viuen situacions de crisi o que pateixen malalties mentals i als
seus familiars.
Ofereixen escolta, informació i orientació dels recursos socio-sanitaris. Atenen
professionals formats i assessorats per un equip d’experts.
DADES DE CONTACTE:
93 274 93 38
Horari: De dilluns a divendres de 8 a
22h Dissabtes de 9 a 14h
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Webs i portals autisme

QUÈ ÉS?
T’oferim una selecció de recursos per estar al dia sobre les novetats en tots els sentits
vinculades al món de les persones amb autisme:
WEBS:
Autismo en red
http://www.autismoenred.com/
Autismodiario
http://autismodiario.org/
Portal de les persones amb discapacitat
http://www.discapnet.es
Centro español de educación en discapacidad
http://www.cedd.net/es
AutismoABA
http://autismoaba.org/
Confederacion Autismo España
http://www.autismo.org.es/AE/default.htm

BLOGS:
http://autismoa-z.blogspot.com/
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
http://www.lasonrisadearturo.com/
http://hastalalunaidayvuelta.blogspot.com/
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QUÈ ÉS?
És una targeta editada per la generalitat de Catalunya que s’expedeix a totes
les persones amb discapacitat igual o superior al 33% que ho sol·licitin.
Permet acreditar de forma ràpida i àgil el grau de discapacitat. Dóna dret a un seguit
d’avantatges en els àmbits de cultura, esport, mobilitat, oci i lleure, que es van
actualitzant periòdicament i que podeu trobar a :
http://bit.ly/ytXcJx
Podeu tramitar la sol·licitud de targeta a :
http://bit.ly/zRO8mr
MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon d’informació general 900 300 500 i 012
Oficines de Benestar social i família
Punts d’atenció Ciutadana de Benestar Social i Família

Vida quotidiana i recursos comunitaris

8

Tallar el cabell

QUÈ ÉS?
Tallar-se el cabell pot ser una experiència complicada per a molts infants amb
autisme. Us oferim un llistat de centres on d’acord a l’experiència de les famílies,
existeix una especial sensibilitat i comprensió per les necessitats dels infants amb
TEA.
DADES DE CONTACTE:
Fashion Kids. Perruqueria exclusiva per a infants.
Centre Comercial Les Glòries. Barcelona
Informació i cita prèvia: 93 486 17 69
Horaris: De dilluns a dissabte: 10.00-22.00h
Diumenges d’apertura: 10.00-22.00h
http://www.fashionkids.es/
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QUÈ ÉS?
És un premi establert per la Fundación Mapfre, en que es poden guanyar 3
premis. Cadascun dels premis consistirà en un Viatge a Disneyland París per als 3
guanyadors del concurs i altres 29 persones designades per l’associació a la que
representa cadascun dels 3 dibuixos guanyadors.
QUI POT PARTICIPAR?
Poden participar tots els nens/es fins a 14 anys que pertanyin a associacions que
desenvolupin activitats amb infants amb discapacitat dins de l’àmbit nacional.
Cada participant podrà presentar un dibuix que haurà de ser original i inèdit i que
no hagi obtingut fins el moment cap altre premi en altres certàmens.
QUAN ES CONVOCA?
És un premi de periodicitat anual.
MÉS INFORMACIÓ: http://www.
fundacionmapfre.com Fundación
Mapfre
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid
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Premis

Premi Internacional de contes Fundación Anade per a persones
amb discapacitat o malaltia mental.

10

QUÈ ÉS?
És un premi establert per la Fundación Andade per fomentar la creació literària entre
el col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica, física, orgànica i sensorial o
malaltia mental. D’aquesta forma intentem ocupar el temps d’oci en temes creatius
que els permetin accedir al món de la cultura i integrar-se socialment en entorns
normalitzats
Per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual:
- Primer premi, placa i 600€
- Segon premi, diploma i 400€
Per al col·lectiu de persones amb discapacitat física, sensorial, orgànica o malaltia
mental:
- Primer premi, placa i 600€
- Segon premi, diploma i 400€
QUAN ES CONVOCA?
És un premi de periodicitat anual.
MÉS INFORMACIÓ:
www.fundacionanade.org

DADES DE CONTACTE:
Fundación Anade
c/ Clara Campoamor, 20 28400
Collado Villalba (Madrid) 91 851
89 24 – 610 53 47 89
fundacion@fundacionanade.org
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Premis

Concurs de fotografia INICO – Premi Fundación Grupo Norte

11

QUÈ ÉS?
És un premi establert per el Instituto Universitario de Integración en la Comunicdad
(INICO) per sensibilitzar sobre les persones amb discapacitat. Es pot presentar
qualsevol fotografia sota el tema “Les persones amb discapacitat en la vida
quotidiana”.
El premi té les següents dotacions:
- Primer premi, 1000€
- Segon premi, 500€
- Menció especial: 500€
QUAN ES CONVOCA?
És un premi de periodicitat anual.
MÉS INFORMACIÓ:
http://bit.ly/y3ZVEU

DADES DE CONTACTE:
INICO
Universidad de Salamanca
Avda. de la Merced, 109-131 - 37005 Salamanca
923 29 46 95
inico@usal.es
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AJUTS I PRESTACIONS
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Prestacions econòmiques

Prestació econòmica familiar per fills menors de 18 anys amb una
discapacitat igual o superior al 33%

1

QUE ÉS?
És un ajut que dóna la Seguretat Social pel fet de tenir un fill menor d’edat a càrrec
amb un grau de discapacitat reconegut superior al 33%.
La quantia del ajut es de 1.000€ anuals, independentment del nivell de renda i es rep
en dos pagaments.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Són beneficiaris de l’ajut el pare o mare o, en el seu defecte, la persona que
reglamentàriament s’estableixi, sempre que reuneixin els següents requisits:
• Edat màxima: 18 anys
• Grau discapacitat mínim: 33%
• Residir legalment en territori espanyol.
• No tenir dret, cap dels pares a altres prestacions d’aquesta mateixa natura en
qualsevol règim públic de protecció social.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Descarrega’t el model de sol·licitud a:
http://bit.ly/wX6KTE
Anar al Centre d’atenció i Informació de la Seguretat Social més proper i aportar
la següent documentació:
• Model de sol·licitud
• DNI del sol·licitant
• Certificat empadronament: original i còpia
• Llibre de família: original i còpia
• Certificat de discapacitat: original i còpia
QUAN ES SOL·LICITA?
Només cal sol·licitar- ho un cop i es reb la transferència periòdicament a partir
del següent trimestre de la data en que presenteu la sol·licitud.
Només es deixa de rebre si canvia la situació familiar i deixeu de complir algun
dels criteris que donen dret a l’ajut.
ON ES POT SOL·LICITAR?
Centres d’atenció i Informació de la Seguretat Social. Pots trobar l’oficina més propera
a:
http://www.segsocial.es/Internet_1/Oficinas/BuscadordeCercanos/index.htm?Cercanos=1
MÉS INFORMACIÓ A:
Telèfon Informació Seguretat Social:900 16 65 65
http://bit.ly/zfqt7m
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Prestacions econòmiques

Prestació econòmica per a assistència a l’entorn familiar. Llei de
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència

2

QUÈ ÉS?
És una prestació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. La seva
finalitat és que la persona amb necessitat de suports pugui ser atès a casa seva a
càrrec de cuidadors no professionals (pot ser la mare, el pare, l’avia, ....),
Consisteix en una quantitat econòmica que dependrà del nivell i grau de dependència
i capacitat econòmica del beneficiari/a. En aquests moments, les quantitats
establertes són:
• Grau III Nivell 2. Quantia 520,69 € màx.266,57 € mín.
• Grau III Nivell 1. Quantia 416,98 € màx. 181,26 € mín.
• Grau II Nivell 2. Quantia 337,25 € màx. 103,02 € mín.
• Grau II Nivell 1. Quantia 300,90 € màx. 70,70 € mín
És requisit imprescindible que la persona cuidadora és doni d’alta a la seguretat social
si no ho està ja. La quota a la seguretat social és de 162,49 €.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Qualsevol persona que tingui reconegut un grau de dependència mínim de Grau
II, nivell 1, i que incorpori aquesta prestació en el seu PIA.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Un cop feta la valoració del nivell de dependència, rebreu la visita d’un professional
de serveis socials per elaborar el Pla Individual d’Atenció (PIA). En aquest Pla has de
demanar aquesta prestació, ja que és gairebé la única a la que es poden acollir els
infants amb autisme.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment.
ON ES POT SOL·LICITAR?
Serveis Socials de la localitat de residència.
MÉS INFORMACIÓ
A: http://bit.ly/zsiyqN
Telèfon d’Atenció a la Dependència del Departament d’Acció Social i Ciutadania
900 300 500
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Prestacions econòmiques

Prestacions socials i econòmiques de la Lismi. Assistència
Sanitària i Prestació Farmacèutica (ASPF)

3

QUÈ ÉS ?
Dóna dret a la dispensació gratuïta de medicaments per a la persona amb
discapacitat que no sigui beneficiària de l’assistència sanitària i farmacèutica del
Règim general o Règims Especials de la Seguretat Social.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Cal complir els següents requisits:
• Residir legalment en territori de l'Estat Espanyol.
• Disminució en grau igual o superior al 33 %.
• No ser beneficiari/a o no tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i
finalitat, atorgada per un altre organisme.
• No tenir dret per qualsevol títol a les prestacions d'assistència sanitària, inclosa
la farmacèutica, al règim general o als règims especials del sistema de la
Seguretat Social.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Recollir l’imprès corresponent al lloc de tramitació o descarrega’l
a: http://bit.ly/yAoKEE
Aportar la següent documentació juntament amb el formulari:
• Fotocòpia compulsada del DNI, NIE vigent o passaport.
• Fotocòpia compulsada del volant de residència, si escau.
• Fotocòpia compulsada del DNI vigent del representant legal, si escau.
• Fotocòpia compulsada de l'acreditació de la representació legal quan signi
la sol·licitud una persona que no sigui la possible beneficiària.
• Certificat de convivència vigent.
• Certificat negatiu d'afiliació a la Seguretat Social de la persona amb disminució
i de totes les persones en edat laboral que constin al certificat de convivència.
• Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de disminució emès per
una altra Comunitat Autònoma.

QUAN ES SOL·LICITA?
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Heu de rebre resposta en un termini de 6 mesos des de la presentació de la
sol·licitud. Si passat aquest termini i no heu rebut cap notificació, s'entén que
la sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu.
Un cop es notifica la concessió, t’han d’abonar l'ajut des del primer dia del
mes següent al de la data del registre d'entrada de la sol·licitud.
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ON ES POT SOL·LICITAR?
Punt d'Atenció Ciutadana
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Girona
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Lleida Punt
d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Tarragona
Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Barcelona
Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de
l'Ebre Oficines de Benestar Social i Família
Vegeu adreces a
http://bit.ly/yOtTl2
MES INFORMACIÓ A:
Generalitat de Catalunya
http://bit.ly/Ai0vgD
Barcelona
Institut Català d´Assistència i Serveis Socials
Plaça Pau Vila (Palau de Mar) - 08039
Barcelona +34 934 831 000
Girona
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona
+34 872 975 000
Lleida
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Avda. del Segre, 5 - 25007 Lleida
+34 973 703 600
Tarragona
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Av. Andorra, 7 bis - 43002 Tarragona
+34 977 241 888
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
c/ Ruiz d´Alda, 33 - 43870 Amposta
34 977 706 534
IMSERSO
http://imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/prestaciones_lismi/index.
htm
Telèfons d’informació: 34 917 033 000, 901 109 899
Correu electrònic de consulta: areaprestaciones@imserso.es
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Prestacions econòmiques

Prestacions socials i econòmiques de la Lismi. Subsidi de
movilitat i compensació per despeses de transport (SMGT)

4

QUÈ ÉS ?
És un ajut periòdic destinat a atendre les despeses originades pels desplaçaments
fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat que tinguin greus dificultats
per utilitzar transports col·lectius. La quantia del subsidi és de 57,26 €, per dotze
pagues (687,12€/anuals).
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Cal complir els següents requisits:
• Ser major de tres anys d'edat.
• Tenir la nacionalitat espanyola i ser resident en l'Estat Espanyol o ser una
persona estrangera amb residència legal en territori espanyol.
• Estar afectat per una disminució que sigui igual o superior al 33 % i que superi el
barem de mobilitat.
• No trobar-se impossibilitat per efectuar desplaçaments fora del domicili
habitual, per raó de l'estat de salut o altres causes.
• No estar comprès en el camp d'aplicació de la Seguretat Social
per desenvolupar una activitat laboral.
• No rebre o tenir dret a una prestació anàloga per la mateixa finalitat, atorgada
per un altre organisme.
• No superar el nivell de recursos econòmics establert del 70 % en còmput anual
del salari mínim interprofessional (SMI) vigent per cada any (art. 32.1). Si de la
persona sol·licitant depenen persones al seu càrrec el límit del 70 % de l'SMI
s'incrementa amb un 10 % per cadascuna, sense que en cap cas es pugui
superar l'SMI.
• Quan la persona sol·licitant depengui de la seva família, el límit de recursos
s'incrementa en un 10 % de l'SMI per cada membre de la família, a excepció de
la persona beneficiària. En cap cas, aquesta unitat familiar pot superar el salari
mínim interprofessional.
• En cas que la persona amb disminució estigui en un centre en règim d'interinitat
pot percebre el subsidi si es desplaça fora del centre 10 o més caps de setmana
a l'any.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Recollir l’imprès corresponent al lloc de tramitació o descarregar-lo
a: http://bit.ly/yAoKEE
Documentació a adjuntar a la sol·licitud:
• Fotocòpia compulsada del DNI o NIE vigent de la persona amb disminució.
• Fotocòpia compulsada del DNI o NIE de la persona representant de la persona
amb disminució.
• Acreditació de la representació quan firmi la sol·licitud una persona que no sigui
la persona amb disminució.
• Fotocòpia compulsada o original del certificat de convivència.
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En cas de persones estrangeres: fotocòpia compulsada del passaport i de la
targeta, permís o justificant de residència a Espanya, referent tant a la residència
actual com als períodes que es declaren.
Persona divorciada o separada: Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la
separació i de la sentència de divorci o separació.
Persona amb disminució: Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la
disminució, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una
comunitat autònoma diferent de Catalunya.
Persona atesa en un centre en règim d'internat: Certificat emès per la direcció del
centre on és atesa la persona amb disminució que acrediti que aquesta surt més de
10 caps de setmana a l'any.
Documentació econòmica de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen
amb aquesta:
• Treballador/a per compte d'altri: Fotocòpia compulsada dels fulls de salari
de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
• Treballador/a autònom: Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals
d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual.
• Situació d'atur: Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de
treball de la Generalitat (OTG) on consti l'import que cobra mensualment i la data
prevista de finalització.
• Situació d'incapacitat temporal: Fotocòpia compulsada del certificat emès per
l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.
En el supòsit de no autoritzar a l'ICASS la verificació de les dades econòmiques
mitjançant les administracions tributàries, cal annexar la fotocòpia compulsada de la
declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o bé certificat negatiu
emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, corresponent a l'últim exercici.
QUAN ES SOL·LICITA?
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Heu de rebre resposta en un termini de 6 mesos des de la presentació de la
sol·licitud. Si passat aquest termini, si no s'ha rebut cap notificació, s'entén que
la sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu.
Un cop es notifica la concessió, t’han d’abonar l'ajut des del primer dia del
mes següent al de la data del registre d'entrada de la sol·licitud.
ON ES POT SOL·LICITAR?
Punt d'Atenció Ciutadana
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Girona
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Lleida Punt
d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Tarragona
Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Barcelona
Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de
l'Ebre Oficines de Benestar Social i Família
Vegeu adreces a
http://bit.ly/yOtTl2
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MES INFORMACIÓ A:
Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a
0/?vgnextoid=3ba609480f5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3b
a609480f5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Barcelona
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Plaça Pau Vila (Palau de Mar) - 08039
Barcelona +34 934 831 000
Girona
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona
+34 872 975 000
Lleida
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Avda. del Segre, 5 - 25007 Lleida
+34 973 703 600
Tarragona
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
Av. Andorra, 7 bis - 43002 Tarragona
+34 977 241 888
Institut Català d´Assistencia i Serveis Socials
c/ Ruiz d´Alda, 33 - 43870 Amposta
34 977 706 534
IMSERSO
http://imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/prestaciones_lismi/index.
htm
Telèfons d’informació: 34 917 033 000, 901 109 899
Correu electrònic de consulta: areaprestaciones@imserso.es
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Prestacions econòmiques

Ajudes a l’estudi del Ministerio de Educación y Ciencia per
alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

5

QUÈ ÉS ?
Són ajuts directes per finançar diferents suports per a que l’alumnat amb necessitats
educatives especials pugui seguir estudis reglats i postobligatoris. Hi ha dos tipus,
ajuts i subsidis. La quantia dels ajuts depèn del nivell d’ingressos i poden ser
demanats pels següents conceptes:
• Ensenyament: fins 797,00€ per curs
• Transport escolar: fins 571,00€ per curs
• Menjador escolar: fins 531,00€ per curs
• Residència escolar: fins 1.660,00 € per curs per curs
• Transport d’alumnes interns en CEE: fins 409,00€ per curs
• Transport urbà: fins 285,00€ per curs
• Llibres i material didàctic: fins 150,00€ per curs
• Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que s’acrediti com a necessària i
suficient, amb un límit màxim de 844,00€ per curs
La quantia dels subsidis no depèn del nivell d’ingressos però cal ser família
nombrosa. Es pot demanar únicament pels conceptes de transport escolar o urbà
(285€ per curs) i menjador (531€ per curs).
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Podran sol·licitar l’ajut l’alumnat que presenti unes necessitats específiques de suport
educatiu, sempre que hagin estat acreditades. L’acreditació es pot obtenir a través del
certificat de discapacitat (superior al 33%) o de la valoració del EAP de referència.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Si no t’han informat, al mes de juny demana els formularis a la Direcció del teu
centre escolar. Omple el formulari i ajunta la documentació requerida per cada tipus
d’ajut i lliura-la al teu centre educatiu. Ells són responsables de la seva tramitació.
QUAN ES SOL·LICITA?
La convocatòria es anual per curs. Es publiquen cada mes de juny al BOE (Butlletí
Oficial de l’Estat). En cas de concessió l’ajut no arriba habitualment fins a final de curs
(als voltants del mes de maig).
ON ES SOL·LICITA?
Centre on està escolaritzat l’alumne per al present curs
MÉS INFORMACIÓ A:
Trobareu més informació a l’adreça electrònica del Departament
d’Ensenyament http://bit.ly/l8d7hw
o del Ministeri d’Educació
http://bit.ly/knqXEc
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Prestacions econòmiques

6

Ajuts de menjador

QUÈ ÉS ?
Criteris per atorgar els ajuts A l’hora d’atorgar els ajuts, es tenen en compte les
condicions socioeconòmiques, geogràfiques i familiars de l’alumnat, i també
l’escolarització en centres d’atenció educativa preferent. En concret, s’atenen la renda
familiar disponible, el nombre de membres de la unitat familiar, la qualificació de
família nombrosa, la situació d’infant en acolliment, l’existència de membres de la
unitat familiar afectats per discapacitats psíquiques o físiques i la condició de família
monoparental.
Import econòmic i forma de pagament
El Departament d'Ensenyament fixa el preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador per al curs escolar 2010- 2011 dels centres educatius
dels quals és titular en la quantitat de 6,20 € per alumne/a i dia, IVA inclòs.
Aquest ajut es paga directament al centre escolar i pel nombre de dies lectius
amb servei de menjador corresponent al període pel qual es fa l’abonament.
(Imports per al curs escolar 2010-2011)
QUI HO POT SOL·LICITAR?
L’alumnat escolaritzat en centres de titularitat pública –d’ensenyaments obligatoris i
de segon cicle d’educació infantil– poden sol·licitar un ajut individual de menjador que
en cobreixi el cost total o parcial. Aquests ajuts estan gestionats pels consells
comarcals, llevat de la ciutat de Barcelona on els ajuts són gestionats pels serveis
territorials de Barcelona-I (ciutat) i el Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant
convocatòria pública.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Cal que els pares o tutors de l’alumne presentin la sol·licitud corresponent a la
direcció del centre docent on estan matriculats dins del termini de la
convocatòria dels ajuts
QUAN ES SOL·LICITA?
La convocatòria és anual i normalment a finals de juny.
ON ES SOL·LICITA?
Al vostre centre.
MÉS INFORMACIÓ A:
Consulteu l’adreça: http://www.gencat.net/educacio/beques/beq7.htm
Vegeu el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Resolució EDU/1645/2010, de 19 de maig, per la qual es determina el preu màxim de
la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del
Departament d'Ensenyament i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a
l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats
concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 20102011.
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Prestacions econòmiques

Ajuts d’atenció social per a persones amb discapacitat
PUA

7

QUÈ ÉS ?
Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al
desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física,
psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva
qualitat de vida i fomentar la seva integració social
1. Ajuts per a mobilitat i transport.
2.. Ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Podrán ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat
igual o superior al 33% i reuneixin les condicions i requisits especificats.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Reunir documentació
Descarregar formulari
http://bit.ly/jEwlCz
Presentar presencialment
QUAN ES SOL·LICITA?
El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de juny al 3 d'agost de 2011
ON ES SOL·LICITA?
Es pot presentar a diversos llocs:
•
Punt d'Atenció Ciutadana
•
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Girona
•
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Lleida
•
Punt d'Atenció Ciutadana del Servei Territorial de Tarragona
•
Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre
•
Centres d'atenció a persones disminuïdes
•
Centre d'Autonomia Personal Sírius
MÉS INFORMACIÓ A:
http://bit.ly/jEwlCz
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Prestacions en servei

8

Servei d’ajuda a domicili

QUÈ ÉS?
És un servei dirigit a persones dependents que permet tenir una persona de suport
per a tasques de cura durant una sèrie d’hores a la setmana.
Es aquests moments les quantitats establertes són:
• Grau III Nivell 2: 30 hores setmanals
• Grau III Nivell 1: 25 hores setmanals
• Grau II Nivell 2: 20 hores setmanals pendent confirmar
És compatible amb la prestació econòmica per assistència a l’entorn familiar (veure
fitxa 2 d’aquesta secció).
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Tenir reconegut un grau de dependència mínim de Grau II, nivell
1. Tenir elaborat el PIA incorporant aquesta prestació
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Un cop feta la valoració del nivell de dependència, rebreu la visita d’un professional
de serveis socials per elaborar el Pla Individual d’Atenció. En aquest Pla cal que hi
figuri la prestació.
QUAN ES SOL·LICITA?
En el moment d’elaborar el PIA.
ON ES POT SOL·LICITAR?
Serveis Socials de la localitat de residència.
MÉS INFORMACIÓ A:
http://bit.ly/zDcSSR
Telèfon d’Atenció a la Dependència del Departament d’Acció Social i Ciutadania 900
300 500
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Prestacions en temps

Reducció de la jornada laboral per tenir cura dels/de les fills/es
menors de 8 anys i de familiars dependents

9

QUÈ ÉS?
És un permís de reducció de la jornada laboral per atendre persones depenents, entre
les que es troben les persones amb discapacitat.
El sou es redueix en proporció a la part de la jornada en què no es treballa. Pots
reduir la teva jornada laboral com a mínim una vuitena part i com a màxim la meitat.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Qualsevol persona que treballi per compte aliena sempre que tingui la guarda legal
i la cura directa de la persona amb discapacitat.
S’hi podran acollir a la vegada tant el pare com la mare, si ambdós treballen.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Adreçat al teu centre de treball.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment.
El/la treballador/a té dret a decidir l’horari i la durada del permís, amb l’obligació
d’avisar l’empresa amb 15 dies d’antelació abans de reincorporar-se a la jornada
ordinària.

ON ES SOL·LICITA?
En el mateix centre de treball.
MES INFORMACIÓ A:
http://www.fanoc.org/?id=198
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Prestacions en temps

Excedència per a la cura de familiars directes

10

QUÈ ÉS ?
És un permís per tenir cura d’algun familiar directe no autònom per diferents motius,
entre ells les persones amb discapcitat.
Són familiars directes el pare, la mare, els/les germans/es, els/les fills/es, els/les
avis/es, els/les néts/nétes, el/la cònjuge, els/les cunyats/des o els/les sogres.
Durant l’excedència no tens dret a percebre un sou, però sí que et conservin el lloc de
treball durant el primer any de l’excedència i, posteriorment, a la reserva d’un lloc de
treball dins del mateix grup professional o categoria equivalent.
El temps que duri l’excedència computarà en l’antiguitat a l’empresa. També tens dret
a gaudir de cursos de formació professional i a gaudir d’aquesta excedència de forma
fraccionada.

QUI HO POT SOL·LICITAR?
Qualsevol persona que treballi per compte aliena.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Adreçat al teu centre de treball.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment.
L’excedència per a la cura de familiars directes té una durada de dos anys,
excepte que s’ampliï per negociació col·lectiva.

ON ES SOL·LICITA?
En el mateix centre de treball.
MES INFORMACIÓ A:
http://bit.ly/A4Solg
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Desgravacions impositives o fiscals

11

Desgravació familiar en l’IRPF
QUÈ ÉS ?
És una reducció de la base liquidable que et permet reduir el cost del teu IRPF.

La deducció mínima familiar per descendents i aplicable a qualsevol família depèn del
nombre de fills:
• Primer fill 1.836 €
• Segon fill 2.040 €
• Tercer fill 3.672 €
Quart fill i posteriors 4.182 €
Quan es convisqui amb descendents amb discacapacitat, a aquestes quantitats has
de sumar:
• Grau de discapacitat entre el 33% i el 64%: 2.316€.
• Grau de discapacitat superior al 65%: 7.038 €.
En els dos casos aquestes quantitats s’augmentaran, en concepte de despeses
d’assistència, en 2.316€ anuals quan acrediti necessitar ajuda de terceres persones o
mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Tothom subjecte a declaració de IRPF, amb descendents amb discapacitat que
convisquin en el nucli familiar i no tinguin ingressos superiors a 8.000 eu anuals.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Aplicar la deducció en la casella corresponent de la declaració de renda.
QUAN ES SOL·LICITA?
En el moment de fer la declaració de renda
ON ES SOL·LICITA?
Ho has de fer constar en el impresos de declaració de la renda.
MÉS INFORMACIÓ:
Centre d’Atenció Telefònica de Gestió Tributària: 901 200 345.
Servei d’Informació Tributària: 901 335 533.
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Desgravacions impositives o fiscals

Reducció del tipus impositiu en l’impost sobre transmissions
patrimonials per a l’adquisició de l’habitatge habitual per a
persones discapacitades

12

QUÈ ÉS ?
És una reducció de l’impost aplicable a la compra d’un habitatge, sempre que sigui
l’habitatge habitual d’una persona amb discapacitat o de la família amb qui conviu.
La reducció consisteix en una deducció del tipus impositiu, que passa de ser el 7%
al 5%. Només és aplicable en determinades situacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR?
Els requisits són:
• Grau de discapacitat superior al 65%
• Suma de les bases imposables totals, menys els mínims personal i familiars, de
tots els membres de la unitat familiar inferior a 30.000€.

COM HO PUC SOL·LICITAR?
Si compleixes els requisits anteriors, aporta la documentació necessària en el
moment de fer la compra-venda.
QUAN ES SOL·LICITA?
En el moment de fer la compra-venda.
ON ES SOL·LICITA?
En el moment de fer la compra-venda.
MÉS INFORMACIÓ:
Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i delegacions i oficines
liquidadores del mateix Departament.
http://www.gencat.cat/economia/tributs/index.htm http://www.etributs.cat/pt/ca/Tributs/Tributs/Transmissions+patrimonials/
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Desgravacions impositives o fiscals

Exempció de l'impost de matriculació de vehicles per a persones
amb discapacitat

13

QUÈ ÉS ?
Les persones amb discapacitat tenen dret a tramitar l'exempció de l'impost de
matriculació del seu vehicle
QUI HO POT SOL·LICITAR?

Persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat. El vehicle ha
d'anar a nom de la persona amb discapacitat.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Cal adreçar-se a la Delegació d'Hisenda que correspon al contribuent segons el seu
domicili. Aportant Certificat de reconeixement de la discapacitat.
QUAN ES SOL·LICITA?
Sempre previ a la compra.
ON ES SOL·LICITA?
Es pot anar a:
•
Ag. Tributària Colom
•
Del. Regional Especial Agència Tributà
•
Deleg. Provincial Ag. Tributària
•
Ag. Tributària Gràcia
•
Ag. Tributària Horta
•
Ag. Tributària Pedralbes-Sarrià
•
Ag. Tributària Poblenou
•
Ag. Tributària Sant Andreu
•
Ag. Tributària Sants-Les Corts

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.agenciatributaria.es
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Desgravacions impositives o fiscals

Reducció de l'IVA en l'adquisició de vehicles per transportar
persones amb discapacitat

14

QUÈ ÉS ?
Reducció en el tipus impositiu de l'IVA, passant del 18% al 4%, per l'adquisició d'un
vehicle per transportar persones amb discapacitat (en cadira de rodes o mobilitat
reduïda).
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Persones que adquireixen vehicles destinats al transport de persones amb
discapacitat (en cadira de rodes o mobilitat reduïda).
Si no és la primera vegada que el sol·licitant s'acull a aquesta reducció, han d'haver
passat quatre anys des de l'anterior (a no ser que el vehicle adquirit llavors estigui de
baixa definitiva).
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Adreçar-se a qualsevol oficina de l'Agència Tributària i omplir l'imprès model,
adjuntant la documentació corresponent segons el cas (apart del certificat de
reconeixement de discapacitat).
QUAN ES SOL·LICITA?
Sempre abans d’adquirir el vehicle
ON ES SOL·LICITA?
•
Ag. Tributària Pedralbes-Sarrià
•
Ag. Tributària Horta
•
Ag. Tributària Sant Andreu
•
Ag. Tributària Gràcia
•
Ag. Tributària Sants-Les Corts
•
Ag. Tributària Poblenou
•
Ag. Tributària Letamendi
•
Ag. Tributària Colom
MÉS INFORMACIÓ:
http://www.agenciatributaria.es
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Avantatges i descomptes

Targeta del servei públic de transport especial

15

QUÈ ÉS ?
Sol·licitud de la targeta que fa possible que el seu titular pugui demanar el servei, porta
a porta, de transport especial per a persones amb dificultats greus de mobilitat.
Per renovar la targeta cal contactar amb l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat. El servei s'ofereix en funció de la disponibilitat i recorregut a través de
microbús o taxi adaptats. Els viatges es poden fer per i entre els municipis de
Barcelona, Badalona, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
Per fer el tràmit cal aportar aquesta documentació:
•

Document de característiques específiques del tràmit.

•

Fotocòpia del certificat de discapacitat expedit per l'ICASS.

•

Fotocòpia del DNI del titular.

QUI HO POT SOL·LICITAR?
Pot demanar-la qualsevol persona amb una discapacitat greu de mobilitat
empadronada a Barcelona.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
1. Empleneu el formulari.
2. Adjunteu l’arxiu del document de característiques específiques del tràmit i resta
de documentació necessària.
3.

Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment
ON ES SOL·LICITA?
Ajuntament de Barcelona / Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
MÉS INFORMACIÓ
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=199700001
81
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Avantatges i descomptes

Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

16

QUÈ ÉS ?
Targeta personal i intransferible que permet als titulars disposar de certs avantatges a
l'hora d'estacionar el seu vehicle.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Per demanar la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat:
• Cal disposar del certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que
supera el barem de mobilitat.
• Poden ser titular de la targeta d'aparcament esmentada les persones amb
discapacitat que superin el barem de mobilitat i condueixen un vehicle. No
obstant això, s'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a
les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als
vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de 3
anys.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Empleneu el formulari i adjunteu la resta de documentació necessària.
• Fotografia en color tipus carnet del titular de la targeta.
• DNI.
• Certificat del Servei de Valoració i Orientació VIGENT que acrediti que supera
el barem de mobilitat Si el certificat no especifica aquestes condicions, no
és vàlid per a la seva presentació.
• Documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor
d'edat o incapacitat, i el representant no sigui el pare, la mare o el fill/a.
L’Ajuntament notificarà a l'interessat la resolució en el termini màxim de 4 mesos. En
el cas de no rebre notificació es. El termini de resolució és d'aproximadament 4
mesos. El termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb
discapacitat, encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment
ON ES SOL·LICITA?
Oficines atenció ciutadana
MÉS INFORMACIÓ
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=199700002
25
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Avantatges i descomptes

Targeta rosa per a persones amb discapacitat

17

QUÈ ÉS ?
Títol de transport que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o
a preu reduït. Dóna dret a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents
establiments adherits i identificats amb el distintiu "Targeta Rosa, fes-la servir aquí"
en els àmbits de:
• Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia
farmàcia.
• Habitatge: Manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar,
serveis jurídics.
• Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci, etc.
• Esports i Mobilitat
• Comerç de proximitat: Mercats municipals que porten la compra a domicili.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Qualsevol persona que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33% i
que estigui empadronada a Barcelona. La modalitat de targeta rosa a la que té dret
depèn del seu nivell d'ingressos.
• targeta rosa metropolitana gratuïta ingressos totals siguin inferiors o iguals a
l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM),
• targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda cal que els seus ingressos siguin
inferiors o iguals al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples
(IPREM),
Si la persona amb dret a sol·licitar la targeta rosa és menor d'edat ha de tenir
document nacional d'identitat.
Les persones que resideixen a altres municipis de l'Entitat Metropolitana del Transport
(EMT) han de tramitar la targeta rosa a l'ajuntament on estan empadronades.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Ompliu el full de sol·licitud de la targeta rosa i lliureu-lo a qualsevol registre municipal de
les Oficines d'Atenció al Ciutadà i adjunteu la documentació necessària.
Si ho preferiu, podeu enviar el full de sol·licitud i la documentació per correu postal a:
Apartat de correus 861 FD 08080 Barcelona.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment
ON ES SOL·LICITA?
Entitat Metropolitana del Transport
MÉS INFORMACIÓ
Tràmit:
http://bit.ly/ztodUA
Establiments i llocs adherits i tipus d'avantatges :
www.targetarosa.com
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Avantatges i descomptes

Passi metropolità d’acompanyant de persones amb discapacitat

18

QUÈ ÉS ?
Passi que permet que una persona acompanyi a una persona amb discapacitat en un
transport públic de la 1a corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sense
haver de pagar. El titular del passi és la persona amb discapacitat i l'acompanyant pot
ser qualsevol persona. En tot cas, l'acompanyant ha de viatjar amb la persona
discapacitada. El titular ha d'estar en possessió de qualsevol títol de transport vigent,
vàlid pel servei utilitzat, convenientment cancel·lat. El passi d'acompanyant no va lligat
a la targeta rosa, sinó que pot servir per acompanyar a una persona amb discapacitat,
independentment del títol de transport que utilitzi. El passi no és vàlid per a viatjar en
els Ferrocarrils de la Generalitat ni a RENFE.
QUI HO POT SOL·LICITAR?
Aquelles persones amb una discapacitat que impliqui la necessitat d'anar
acompanyat.
COM HO PUC SOL·LICITAR?
Empleneu l'imprès de sol·licitud que es pot demanar al telèfon gratuït 900 700 077,
o descarregar-lo des del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas dels
ciutadans de Barcelona, l'imprès també el poden aconseguir a l'Institut Municipal de
Persones amb discapacitat.
Adjunteu la documentació requerida i remeteu -la per correu postal a: Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) Apartat de Correus 861 FD 08080 - Barcelona.
• Una fotografia tipus carnet.
• Fotocòpia DNI (inclòs els menors de 14 anys).
• Certificat de l'ICASS on hi consti explícitament la necessitat d'acompanyament
de la persona amb discapacitat en un transport públic col·lectiu. Aquest
certificat es pot sol·licitar en el Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que li
correspongui.
• Imprès de sol·licitud complimentat i signat. Es pot demanar per telèfon,
descarregar-lo des del web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona o recollirlo personalment a l'Institut de Persones amb Discapacitat.
• En la sol·licitud ha de constar el segell i la signatura conforme el sol·licitant
està empadronat en un Ajuntament pertanyent a la 1a corona de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (pot presentar-se volant de residència enlloc del
segell posat a l'imprès. La data del volant no pot ser superior a tres mesos)
En cas de pèrdua, robatori o deteriorament s'ha de telefonar al 900 700 077.
QUAN ES SOL·LICITA?
En qualsevol moment
ON ES SOL·LICITA?
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat - Servei d'Atenció al Públic
Àrea Metropolitana de Barcelona - Àrea de Transport i Mobilitat
MÉS INFORMACIÓ:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=199700006
29
Telèfon Targeta Rosa: 900700077
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ANNEX 1. Llistat d’escoles amb USEE a Catalunya (a
data 1 de gener 2012)
MUNICIPI
Alcanar

TITUL.
P

TIPUS
ESC

NOM
Joan Baptista Serra

Alcanar
Alcarràs
Artesa de Segre
Badalona

P
P
P
P

INS
INS
INS
ESC

Sòl de Riu
d'Alcarràs
Els Planells
Alexandre Galí

Badalona
Badalona
Badalona
Badalona
Badalona
Badalona

P
P
P
P
P
P

ESC
ESC
INS
INS
INS
SIN

Jungfrau
Progrés
Badalona VII
Enric Borràs
La Llauna
SES de Badalona

Badalona

C

Badia del Vallès

P

ESC

La Jota

Badia del Vallès

P

INS

Federica Montseny

Balaguer

P

ESC

Gaspar de Portolà

Balaguer

P

INS

Ciutat de Balaguer

Banyoles

P

INS

Pla de l'Estany

Barberà del Vallès
Barberà del Vallès

P
P

ESC
ESC

Can Serra
Miquel Martí i Pol

Barberà del Vallès

P

INS

La Romànica

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

P
P
P
P
P
P
P

ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC
ESC

Antaviana
Auró
Barrufet
Carlit
Cervantes
Collaso i Gil
Concepción Arenal

Barcelona

P

ESC

Dolors Monserdà-Santapau

Barcelona

P

ESC

Eulàlia Bota

Sant Domènec Savio
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Barcelona

P

ESC

Ferran Sunyer

Barcelona
Barcelona

P
P

ESC
ESC

Jaume I
La Farigola del Clot

Barcelona

P

ESC

Mestre Enric Gibert i Camins

Barcelona

P

ESC

Mestre Morera

Barcelona
Barcelona
Barcelona

P
P
P

ESC
ESC
ESC

Pegaso
Ramon Llull
Vila Olímpica

Barcelona

P

I-E

Costa i Llobera

Barcelona
Barcelona
Barcelona

P
P
P

INS
INS
INS

Icària
Montserrat
Pablo R. Picasso

Barcelona

P

INS

Poeta Maragall

Barcelona

P

INS

Serrat i Bonastre

Barcelona

P

INS

Valldemossa

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

C
C
C
C

ETP El Clot
Guinardó
La Merced
La Salle Bonanova

Barcelona
Barcelona

C
C

Montserrat
Sagrada Família

Barcelona
Berga

C
C

Sant Gregori
La Salle-Berga

Bigues i Riells

P

ESC

El Turó

Blanes

P

ESC

Mossèn Joan Batlle

Blanes
Cabrils
Cabrils
Calafell

P
P
P
P

INS
ESC
INS
ESC

S'Agulla
L'Olivera
Cabrils
Santa Creu de Calafell

Calella

C

Cambrils

P

Escola Pia de Calella
ESC

Guillem Fortuny
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Canet de Mar

P

INS

Lluís Domènech i Montaner

Cardedeu
Castellar del Vallès

P
P

INS
ESC

El Sui
Joan Blanquer

Castellbisbal

P

ESC

Mare de Déu de Montserrat

Castellbisbal

P

INS

Castellbisbal

Castelldefels

P

ESC

Edumar

Castelldefels
Celrà
Centelles

P
P
P

INS
INS
ESC

Mediterrània
de Celrà
Ildefons Cerdà

Centelles
Cerdanyola del Vallès

P
C

INS
ESC

Pere Barnils
Ramon Fuster

Cerdanyola del Vallès

P

ESC

Turó de Guiera

Cerdanyola del Vallès
Cervera

P
P

INS
ESC

Gorgs
Mossèn Josep Arques

Cervera
Corbera de Llobregat

P
P

INS
ESC

La Segarra
El Corb

Cornellà de Llobregat

P

ESC

Ignasi Iglésias

Cornellà de Llobregat

P

ESC

Mediterrània

Cornellà de Llobregat

P

ESC

Suris

Cornellà de Llobregat

P

INS

Esteve Terradas i Illa

Cornellà de Llobregat

P

INS

Francesc Macià

Cornellà de Llobregat

P

INS

Miquel Martí i Pol

Cubelles

P

ESC

Vora del Mar

Cunit

P

ESC

Pompeu Fabra

Deltebre
El Masnou
El Masnou

P
P
C

INS
INS

de Deltebre
Maremar
Sagrada Família
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El Pont de Suert

P

INS

El Pont de Suert

El Prat de Llobregat
El Prat de Llobregat

P
P

I-E
INS

del Prat
Salvador Dalí

El Vendrell

P

ESC

Àngels Garriga

El Vendrell

P

INS

Baix Penedès

Esplugues de Llobregat

P

ESC

Folch i Torres

Esplugues de Llobregat

P

INS

Joanot Martorell

Esplugues de Llobregat

P

INS

Severo Ochoa

Figueres

P

ESC

Carme Guasch i Darné

Figueres
Gandesa
Gavà

P
P
P

INS
INS
ESC

Olivar Gran
Terra Alta
Salvador Lluch

Gavà

C

Gelida
Gelida
Girona
Girona

Inmaculada Concepción

P
P

ESC
INS
ESC
INS

Montcau
Gelida
Marta Mata
Carles Rahola i Llorens

Girona

P

INS

Narcís Xifra i Masmitjà

Girona
Granollers

C
P

ESC

La Salle
Escola Municipal Salvador
Llobet

Granollers
Granollers

P
P

ESC
INS

Pau Vila
Antoni Cumella

Granollers

P

INS

Celestí Bellera

Granollers
Hostalric

C
P

ESC

Escola Pia
Mare de Déu dels Socors

Hostalric

P

INS

Vescomtat de Cabrera

La Bisbal del Penedès

P

INS

Coster de la Torre

La Bisbal d'Empordà

P

INS

La Bisbal
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La Canonja
La Garriga

P
P

ESC
INS

La Canonja
Manuel Blancafort

La Llagosta
La Selva del Camp

P
P

INS
INS

Marina
Joan Puig i Ferreter

La Selva del Camp

C

La Sénia
La Sénia
La Seu d'Urgell

P
P
P

ESC
INS
ESC

Jaume I
de La Sénia
Mossèn Albert Vives

La Seu d'Urgell

P

ESC

Pau Claris

La Seu d'Urgell

P

INS

Joan Brudieu

L'Ametlla de Mar

P

INS

Mare de Déu de la Candelera

L'Arboç
L'Arboç
Les Borges Blanques

P
P
P

ESC
INS
ESC

Sant Julià
de L'Arboç
Joan XXIII

Les Franqueses del Vallès P
Les Masies de Voltregà
P

INS
INS

Lauro
del Voltreganès

L'Hospitalet de Llobregat

P

ESC

Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

P

ESC

Menéndez Pidal

L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat

P
P

INS
INS

Bellvitge
Santa Eulàlia

L'Hospitalet de Llobregat

C

Joan XXIII

L'Hospitalet de Llobregat

C

Pare Enric d'Ossó

L'Hospitalet de Llobregat

C

Sant Jaume de la FEP

Lleida

P

ESC

Joc de la Bola

Lleida

P

INS

d'Hoteleria i Turisme

Lleida
Lliçà d'Amunt
Lloret de Mar

P
P
P

INS
INS
ESC

Torrevicens
de Lliçà
Àngels Alemany i Boris

Manlleu
Manlleu

P
P

ESC
INS

Puig-Agut
Antoni Pous i Argila

Sant Rafael
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Manresa
Manresa

P
P

INS
INS

Lacetània
Pius Font i Quer

Manresa
Manresa
Masquefa

C
C
P

ESC

La Salle
L'Espill
Font del Roure

Masquefa

P

INS

SES de Masquefa

Mataró
Mataró

P
P

ESC
INS

Anxaneta
Josep Puig i Cadafalch

Mataró
Molins de Rei

C
P

INS

Escola Pia
Lluís de Requesens

Mollet del Vallès

P

ESC

Federico García Lorca

Mollet del Vallès

P

ESC

Sant Vicenç

Mollet del Vallès

P

INS

Vicenç Plantada

Montblanc

P

ESC

Les Muralles

Montcada i Reixac

P

ESC

Reixac

Montmeló
Montornès del Vallès

P
P

INS
ESC

Montmeló
Mogent

Montornès del Vallès
Olesa de Montserrat

P
P

INS
ESC

Marta Mata
Puigventós

Olesa de Montserrat

P

INS

Creu de Saba

Olot

P

ESC

Llar Lluís Maria Mestres i
Martí

Olot

P

INS

Bosc de la Coma

Palafrugell

P

INS

Frederic Martí i Carreras

Palamós
Parets del Vallès

P
P

INS
INS

de Palamós
de Parets del Vallès

Pineda de Mar

P

ESC

Mediterrània

Pineda de Mar

P

INS

Joan Coromines
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Polinyà

P

ESC

Pere Calders

Polinyà
Puigcerdà
Puigcerdà
Reus
Reus
Reus

P
P
P
P
P
P

INS
ESC
INS
ESC
ESC
I-E

Polinyà
Alfons I
Pere Borrell
Joan Rebull
Montsant
Pi del Burgar

Reus
Reus

P
P

INS
INS

Gaudí
Lluís Domènech i Montaner

Ripoll

P

ESC

Joan Maragall

Ripoll
Ripoll
Roquetes

P
C
P

INS
ESC

Abat Oliba
Vedruna
Mestre Marcel·lí Domingo

Roquetes
Roses

P
P

INS
ESC

Roquetes
Montserrat Vayreda

Roses

C

Rubí

P

ESC

25 de Setembre

Rubí

P

ESC

Ca n'Alzamora

Rubí

P

ESC

Mossèn Cinto Verdaguer

Rubí
Rubí

P
P

ESC
ESC

Pau Casals
Torre de la Llebre

Rubí

P

INS

Duc de Montblanc

Sabadell

P

ESC

Joanot Alisanda

Sabadell

P

ESC

La Romànica

Sabadell
Sabadell
Sabadell
Sabadell

P
P
P
P

ESC
ESC
ESC
INS

Nostra Llar
Pau Casals
Roureda
Agustí Serra i Fontanet

Sabadell
Sabadell

P
P

INS
INS

Les Termes
Miquel Crusafont i Pairó

Salou

P

ESC

Vora Mar

Empordà-San José
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Salt
Sant Adrià de Besòs

P
P

INS
ESC

Vallvera
Pompeu Fabra

Sant Adrià de Besòs

P

INS

Manuel Vázquez Montalbán

Sant Adrià del Besòs

C

Sant Boi de Llobregat

P

ESC

Ciutat Cooperativa

Sant Boi de Llobregat

P

ESC

Josep Maria Ciurana

Sant Boi de Llobregat

P

INS

Camps Blancs

Sant Boi de Llobregat

P

INS

Rafael Casanova

Sant Carles de la Ràpita

P

ESC

Carles III

Sant Celoni

C

Túrbula

La Salle Sant Celoni

Sant Climent de Llobregat P

ESC

Sant Climent

Sant Cugat del Vallès

P

ESC

Catalunya

Sant Cugat del Vallès

P

ESC

Ciutat d'Alba

Sant Cugat del Vallès

P

ESC

Gerbert d'Orlhac

Sant Cugat del Vallès

P

ESC

L'Olivera

Sant Cugat del Vallès

P

INS

Joaquima Pla i Farreras

Sant Feliu de Guíxols

P

ESC

L'Estació

Sant Feliu de Guíxols

P

INS

de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Llobregat

P

ESC

Arquitecte Gaudí

Sant Fruitós de Bages

P

ESC

Flama

Sant Pere de Ribes

P

ESC

Els Costerets

Sant Pere de Ribes

ESC

Mediterrània

Sant Pere de Ribes

ESC

Riera de Ribes

INS
INS

Can Puig
Montgròs

Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Ribes

P
P
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Sant Quirze del Vallès

P

INS

Sant Quirze del Vallès

Sant Sadurní d'Anoia

P

I-E

Institut Escola Intermunicipal

Sant Vicenç dels Horts

C

Santa Coloma de Farners

P

Santa Coloma de
Gramenet

CES Salesians
INS

de Santa Coloma de Farners

ESC

Fray Luis de León

Santa Coloma de
Gramenet

P

ESC

Les Palmeres

Santa Coloma de
Gramenet

P

ESC

Pallaresa

Santa Coloma de
Gramenet
Santa Coloma de
Gramenet
Santa Coloma de
Gramenet

P

INS

Can Peixauet

P

INS

Numància

P

INS

Ramon Berenguer IV

Santa Perpètua de
Mogoda
Seròs

P

INS

Rovira-Forns

P

ESC

Miquel Baró Daban

Seròs
Sitges

P
P

INS
ESC

Seròs
Esteve Barrachina

Sitges
Solsona
Solsona

P
P
P

INS
ESC
INS

Vinyet
Setelsis
Francesc Ribalta

Sort

P

ESC

Àngel Serafí i Casanovas

Sta Coloma de Gramenet

C

Tarragona

P

ESC

Cèsar August

Tarragona

P

ESC

de Pràctiques

Tarragona
Tarragona

P
P

ESC
INS

Serrallo
Antoni de Martí i Franquès

Tarragona

P

INS

Tarragona

Verge de les Neus
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Tarragona
Tarragona

C
C

Joan XXIII
Santa Teresa de Jesús

Tàrrega

P

ESC

Jacint Verdaguer

Tàrrega

P

INS

Manuel de Pedrolo

Terrassa

P

ESC

Bisbat d'Egara

Terrassa
Terrassa
Terrassa

P
P
P

ESC
ESC
ESC

Les Arenes
Ponent
Serra de l'Obac

Terrassa
Terrassa
Terrassa

P
P
P

INS
INS
INS

de Terrassa
Mont Perdut
Nicolau Copèrnic

Terrassa

P

INS

Torre del Palau

Terrassa
Torroella de Montgrí
Tremp
Tremp
Vacarisses

C
P
P
P
P

INS
ESC
INS
ESC

Escola Pia
Montgrí
Valldeflors
de Tremp
Font de l'Orpina

Vallirana

P

ESC

Pompeu Fabra

Valls
Valls

P
P

ESC
ESC

Eladi Homs
Eugeni d'Ors

Valls
Vic
Vielha e Mijaran

P
P
P

INS
ESC
ESC

Narcís Oller
Andersen
Garona

Vielha e Mijaran
Viladecans
Viladecans

P
P
P

INS
ESC
ESC

d'Aran
Can Palmer
Miquel Martí i Pol

Viladecans

P

INS

Josep Mestres i Busquets

Viladecans

C

Vilafranca del Penedès

P

ESC

Mas i Perera

Vilafranca del Penedès

P

INS

Eugeni d'Ors

Vilafranca del Penedès

P

INS

Milà i Fontanals

Sagrada Família
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Vilanova del Camí

P

ESC

Joan Maragall

Vilanova i la Geltrú

P

ESC

El Margalló

Vilanova i la Geltrú

P

ESC

Llebetx

Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú

P

INS
INS

Baix a mar
Dolors Mallafrè i Ros

Vilanova i la Geltrú

P

INS

Francesc Xavier Lluch i
Rafecas

Vilanova i la Geltrú

P

INS

Manuel de Cabanyes

Vilanova i la Geltrú

C

Vila-seca

P

El Cim
ESC

Mestral
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