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Tenim 30 anys d’història i la voluntat de tenir-ne molts més. 

30 anys amb la finalitat de millorar l’experiència vital i educativa dels nostres usuaris al Mas i a 

la residència de Banyoles. 30 anys amb la voluntat d’acompanyar pares i famílies de persones 

amb Trastorn d’Espectre Autista. Un trastorn que fa trenta anys quasi era desconegut, mal 

explicat i encara pitjor comprès. També, 30 anys amb un treball important de divulgació i 

col·laboració en la recerca en el camp del TEA. 

El 2009, el Comitè Executiu i el Patronat de la Fundació, van creure oportú obrir una etapa de 

reflexió per enfocar amb eficàcia el futur. D’allà en va néixer el I Pla Estratègic (2009-2014). Ens 

va servir per plantejar-nos nous reptes i millorar en les actuacions en curs. Van ser la línia mestra 

de la nostra actuació durant aquell període. L’experiència va ser prou satisfactòria com per 

endegar, el 2015, el II Pla Estratègic (2015-2019).  

En aquests 10 anys hem aprés que la millor manera de caminar és, abans de posar-nos en marxa, 

tenir clar “on volem anar” i “quin camí” hem de seguir. 

Ara, ja no sabem treballar sense aquest mapa i aquesta brúixola que signifiquen els Plans 

Estratègics. 

Per aquesta raó, mentre acabem de desgranar el 2019 i encetem el 2020, el Comitè Executiu ha 

posat en marxa el III Pla Estratègic 2020 – 2025. Hem tornat a utilitzar la metodologia dels dos 

darrers plans. Una metodologia que vam aprendre de l’estimat Sr. Francesc Xavier Palom, 

membre del Consell Assessor i a qui volem agrair les hores que ens va dedicar. 

Hem analitzat de nou l’acompliment dels reptes del II Pla i hem tornat a posar la Fundació sota 

les lents de la lupa amb un exhaustiu “quadre de Febleses i Fortaleses”. D’aquesta anàlisi, ens 

hem marcat el nostre full de ruta amb els reptes i objectius estratègics per aquests propers anys. 

Aquest cop però, l’anàlisi i les propostes han tingut una millora qualitativa de la qual ens en 

sentim molt orgullosos. Hem volgut que tot l’equip humà de Mas Casadevall hi participés si així 

en tenia ganes. Pensem que d’aquesta forma, amb les aportacions dels qui cada minut de la seva 

vida professional viuen el Mas de forma més directa, els reptes seran més propers a la realitat i 

alhora tothom se’ls podrà fer més seus. 

Pla Estratègic rere Pla Estratègic n’anem aprenent i esperem que aquest sigui encara millor que 

el que acabem de concloure i que ens sigui útil per fer de Mas Casadevall una institució amb el 

millor grau d’excel·lència. 

       Mas Casadevall, 30 març de 2020 

 

 

INTRODUCCIÓ 
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La missió és la finalitat última per la qual treballa i s'esforça la FUNDACIÓ AUTISME MAS 

CASADEVALL. La missió la formulem de la següent manera com ja proclama l'article segon dels 

seus estatuts. 

"És finalitat principal de la Fundació, ser un sòlid projecte per dotar de llocs de vida i treball, 

durant tot el cicle vital, a les persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA), per atendre 

les seves necessitats de tractament mèdic, sanitari, educatiu i laboral, així com l'assistència 

legal, amb la màxima cura de les seves possibilitats personals i socials. " 

La missió encomanada pels Fundadors té així, una condició bàsica: AMB LA MÀXIMA CURA A les 

POSSIBILITATS DELS RESIDENTS O USUARIS. És a dir, millorant la seva autonomia i 

independència, d'aquí, la divisa que acompanya el centre: "EDUCANT UNA CONDUCTA 

INDEPENDENT" . 

 

Per a això, la Fundació, es dotarà de recursos materials i humans necessaris perquè aquestes 

persones puguin desenvolupar la seva vida amb la màxima plenitud, procurant pel seu benestar 

físic i vetllant per la seva autonomia i independència, des d'edats més primerenques fins a la 

vellesa.  

 

També amb aquesta finalitat, la Fundació, dins del marc de la societat civil catalana, espanyola i 

internacional, crearà o s'associarà amb grups de persones que amb els seus coneixements i 

influència puguin ajudar a que aquests objectius esdevinguin importants per als governs i la 

societat en general. 

 

De forma específica col·laborarà, en la mesura de les seves possibilitats, en la recerca mèdica en 

el camp de l'autisme perquè futures generacions puguin tractar i diagnosticar aquest trastorn 

amb major eficàcia. 

 

 

La Fundació Autisme Mas Casadevall vol ser un referent, en el món del TEA, amb el seu treball 

rigorós, per millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA, les seves famílies i els seus 

professionals, donant respostes de futur, generant confiança i apostant per la recerca i 

investigació, la formació continuada i la innovació, avaluant contínuament l’impacte que 

generen les nostres accions. 

IDENTITAT 

MISSIÓ I FINALITAT 

VISIÓ 
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L'expressió de la identitat de la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL no s'esgota en la 

formulació de la missió, sinó que inclou altres referents, entre d'altres la declaració de valors 

que han de guiar l'actuació de la Fundació com a institució i la conducta dels diferents 

professionals que la formen. 

 

PRINCIPIS 
 

En la formulació dels valors estan recollits el conjunt de conviccions profundes i opcions 

fonamentals que manifesten la identitat de la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, i que 

generen una cultura institucional pròpia i diferenciada.  

 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, s'adhereix a la Carta de drets de persones amb autisme 

adoptada pel Parlament Europeu el 9 de maig de 1996, així com a la Convenció sobre els drets 

de les persones amb discapacitat i el seu Protocol Facultatiu, que van ser aprovats en la seu de 

l'ONU a Nova York el 13 de desembre l'any 2006, ratificats per Espanya el 23 de novembre de 

2007, i publicats al BOE del 21 d'abril de 2008.  

 

La seva activitat  s’assenta i  es legitima en els següents principis: 

RECONEIXEMENT DE LA IDENTITAT PRÒPIA I  DIGNITAT DE LES PERSONES AMB TEA 

Els TEA es defineixen en base a unes característiques específiques que es manifesten de manera 

variable en les persones que els presenten.  

Així, les persones amb TEA mereixen respecte per la seva dignitat inherent, pròpies de la 

diversitat humana.  

LES PERSONES AMB TEA SÓN CIUTADANES AMB DRETS I DEURES  

Cada persona amb TEA, com a ciutadà té dret a: 

1. La vida  

2. La salut  

3. L'educació continuada al llarg de la vida  

4. El treball i ocupació  

PRINCIPIS I VALORS 
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5. L'oci  

6. La protecció social i el gaudi d'una qualitat de vida adequada  

7. Un igual reconeixement com a persona davant la llei, així com l'accés a la justícia  

8. La llibertat i seguretat personal  

9. La protecció contra tractes inhumans o degradants, l'explotació, la violència i l'abús  

10 La protecció de la seva integritat personal  

11 La llibertat de desplaçament, i la mobilitat personal  

12. Viure de forma independent i ser inclòs en la comunitat  

13 La llibertat d'expressió, opinió i accés a la informació  

14. La privacitat i el respecte de la llar i de la família 

15. Drets polítics i civils 

 

DRET A LA INCLUSIÓ SOCIAL 

Les persones amb TEA no han de ser discriminades per la seva diferència i tenen dret a la 

participació i inclusió plenes i efectives en la societat, en qualsevol dels seus àmbits. 

 

DRET A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Les persones amb TEA, tenen dret a gaudir de les mateixes oportunitats que qualsevol altre 

ciutadà. 

Les mesures específiques de discriminació positiva que s'adoptin per aconseguir la igualtat 

d'oportunitats de les persones amb TEA no es consideren discriminatòries. 
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VALORS 

El col · lectiu humà que forma part de FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL i, en especial els 

professionals que treballen a la FAMC, són el bé més preuat de la organització, la seva qualitat 

humana, la competència professional i la seva actitud personal són d’una importància cabdal i 

volen que la seva actuació es basi en els següents valors: 

 

CONFIANÇA 

Les relacions entre les persones que formen part de la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVAL, 

des de la Direcció fins a cada un dels professionals, ha d'estar basada en una àmplia confiança, 

manifestada pel fet que tots perseguim la mateixa finalitat i uns interessos que han de ser 

comuns. Confiar entre nosaltres proporcionarà un bon clima de treball. 

ÈTICA 

Entesa com aquella conducta de comportament que beneficia a tots, ha de presidir totes les 

actuacions dins del Mas i respecte al nostre entorn (famílies, administració, personal tècnic, 

proveïdors, clients, usuaris ...) 

VOCACIÓ 

Les persones que formem part de Mas Casadevall, a part de bons professionals, hauríem de 

tenir, en el nostre treball, una autèntica VOCACIÓ de servei cap a les persones, especialment en 

relació als nostres usuaris. 

ESTIMACIÓ 

Com a grup humà que persegueix l'excel·lència, ha d'existir un respecte mutu entre les persones. 

A Mas Casadevall, de manera especial, L'ESTIMACIÓ ha de presidir la nostra actuació en relació 

als beneficiaris del nostre treball, que són en definitiva la raó del nostre esforç i de la nostra 

feina. 

IL·LUSIÓ 

A Mas Casadevall volem, tot i les dificultats quotidianes, treballar cada dia amb IL·LUSIÓ 

renovada. Aquesta IL·LUSIÓ i entusiasme evitaran caure en el desànim i la rutina que podria 

afectar negativament el Mas i als seus usuaris. 

MOTIVACIÓ 

Cal ajudar-nos els uns als altres per mantenir un alt nivell de MOTIVACIÓ i és responsabilitat de 

la Direcció proposar accions i polítiques perquè aquesta motivació arribi a totes les persones 

que col·laboren amb la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL. 
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LIDERATGE 

El LIDERATGE, entès com l'ajuda a les persones per aconseguir cada dia objectius més valuosos 

i exigents, ha de ser una de les formes d'actuació tant de l'equip directiu com de totes les 

persones amb responsabilitat encara sigui sobre una tasca senzilla. D'aquesta manera 

aconseguirem optimitzar l'esforç de tots els que formem FUNDACIÓ AUTISME MAS 

CASADEVALL. 

FORTALESA 

Hem de desenvolupar la capacitat d'augmentar la nostra FORTALESA personal i la nostra 

FORTALESA institucional davant de les adversitats del dia a dia ja que la nostra tasca es 

desenvolupa sovint en un entorn complicat per les característiques dels nostres usuaris i 

escassos èxits visibles a curt termini . 

QUALITAT 

La QUALITAT, entesa en el seu sentit més ampli, ha estat sempre motiu de preocupació i també 

d'orgull  a Mas Casadevall. Per tant, hem de afavorir el valor del treball de qualitat com a eina 

de satisfacció personal i professional que acabarà repercutint en la QUALITAT de vida dels 

nostres usuaris. 
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Les polítiques principals de la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, són el marc de referència 

de les nostres actuacions i de les decisions que prenguin les persones que en formen part. 

MARC JURÍDIC 

Per ser fidels a la nostra finalitat i missió hem de mantenir una independència en la gestió de 

tots els nostres recursos. El marc jurídic de FUNDACIÓ PRIVADA ha de preservar-se, ja que, ara 

per ara, és el que millor garanteix aquesta independència.  

La resta del nostre marc jurídic seran totes les normes i legislacions locals, catalanes, estatals i 
internacionals, en especial la Declaració de Drets Humans de la ONU. També són d’important 
rellevància l’acompliment de normes més específiques com les de Qualitat (UNE 2001:2015) i 
les del Pla d’Igualtat i Prevenció de les conductes d’Assetjament Sexual de les quals, la FAMC 
n’ha fet Declaració Institucional. 
 

GESTIÓ I OBTENCIÓ DE RECURSOS  

Per raó de la finalitat i missió de FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, hem de exigir-nos 

sempre per una administració rigorosa i exemplar en les nostres finances, tant en inversions 

com en despeses, afavorint la supervisió pública i la rendició de comptes dels resultats que obté.  

La nostra institució, per la seva naturalesa i tenint clar que l'objectiu primer i primordial és el 

que s'ha expressat en la MISSIÓ (atendre els nostres usuaris), basarà la gestió econòmica en la 

filosofia d'autofinançament. Considerem que no cal generar endeutament per fer-nos càrrec de 

les despeses corrents ni l'estructura habitual de funcionament. Aquests s’han de poder 

sustentar amb els ingressos procedents dels Concerts o Acords amb les administracions amb les 

que tenim pactat el servei d'atenció als usuaris i amb les quotes que els familiars aporten perquè 

la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL pugui prestar la seva atenció. Aquest 

autofinançament ens ha de permetre la pervivència de FAMC independentment de la 

conjuntura econòmica del moment.  

Les decisions sobre inversions i els endeutaments associats han de significar una millora en 

l'atenció i/o un increment en el nombre de places d'usuaris. Aquestes decisions es prendran 

valorant la utilitat i la capacitat de retorn, procurant que els endeutaments siguin assumibles 

pels pressupostos i mai puguin posar en perill el funcionament ordinari.  

Per poder aconseguir millors resultats en una altra de les FINALITATS de FUNDACIÓ AUTISME 

MAS CASADEVALL, que és col·laborar en la investigació mèdica i la diagnosi en el camp de 

l'autisme, establirem mecanismes per poder optimitzar la captació de fons, tant de la societat 

civil - per via de donacions d'empreses, fundacions i particulars- com de l'administració pública, 

així com de Fons Europeus i de programes de les Nacions Unides. 

POLÍTIQUES GENERALS 
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RECERCA  

 

La col·laboració en la investigació és primordial en la nostra institució, per això, a més a més dels 

programes i activitats internes que promogui el Comitè Clínic, posarem els mitjans necessaris 

per estar a prop de les institucions catalanes, espanyoles, europees i mundials que lideren la 

investigació del Trastorn de l'espectre Autista. En especial amb el MIND INSTITUTE de Califòrnia 

amb qui, els darrers anys ja hi ha hagut una col·laboració molt intensa. 

Promourem i col·laborarem en el desenvolupament d’infraestructures, serveis i formació per a 

professionals que millorin l’estat actual en el diagnòstic i la intervenció precoç del Trastorn de 

l’Espectre de l’Autisme (TEA).  

També promourem accions de recerca que impulsin millorar el coneixement dels processos 

d'envelliment de les persones amb TEA, especialment amb discapacitat intel·lectual. 

 

RELACIONS EXTERNES I COMUNICACIÓ  

La FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL vol estar oberta a entitats similars i oferir les nostres 

experiències amb generositat.  

La importància dels objectius de Mas Casadevall fan necessari que les seves activitats, èxits i 

nous objectius siguin divulgats i coneguts no només per institucions sanitàries i el Govern. És 

important la implicació de la societat civil. Posarem en marxa, per aconseguir aquest objectiu, 

un programa de relacions externes i de presència en els mitjans de comunicació i xarxes socials 

que ha de servir per donar a conèixer i augmentar la consciència de la nostra societat cap a la 

problemàtica de l'autisme i que tindrà un retorn a la nostra Fundació.  

POLÍTICA DE PERSONAL  

L'èxit de FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL depèn, en la seva gran part, de la feina de totes 

les persones que en formen part. Per això, és primordial, en seleccionar el personal, promoure i 

realitzar canvis si és necessari en els estaments de presa de decisió del centre: Patronat, Comitè 

Executiu, Direcció, E. Tècnic, Comitè Clínic, Consell Assessor i altres. Cal assegurar que les 

persones que conformen aquests organismes tenen capacitat professional, la predisposició i la 

vocació que són elements primordials de la FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL.  

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

La FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL és especialment sensible als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i promourà, en les 

seves actuacions, valors ecològics i de sostenibilitat 
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Dels objectius marcats en el II PLA ESTRATÈGIC 2015-2019 en podem veure el seguiment i el 

grau d’acompliment en els quadres següents: 

FINANÇAMENT 

FINANÇAMENT Responsable AVALUACIÓ 

Formació específica en captació de 
fons públic o privat 

D 1ªformació Director 4T2015 
2ªFormació 2T2016  
3ªFormació Abril 2017 

Estudiar les diferents subvencions 
que oferta l'administració pública  

D Formació Programa Voluntari de 
Compensació: Gencat. 
Presentació 2017 Dipusalut renovació 
bugaderia 

Estudiar les diferents subvencions 
que oferta el sector privat i 
entitats financeres 

D 1ªformació Director 4T2015. 
2ªFormació 2T2016 

Incloure a la web aspectes que 
milloren la puntuació en l'obtenció 
de subvencions públiques 

D  
Resultats renovació concert RSD2017 
Concert STO Juliol 2015 

Incloure informació a la web 
aspectes sobre donacions i llegats 
per intentar incrementar els 
recursos per aquesta via 

D Fet 2019 

Potenciar accions via subhastes, 
exposicions artístiques, concerts i 
altres actes socioculturals 

CE+D+RT+C Diferents accions durant el 
2015/2016/2017/2018/2019 

Trobar finançament  per poder dur 
a terme la II Conferència sobre 
avenços en la Detecció Precoç del 
TEA 

D Presentat a l'Obra Social de la Caixa 
Projecte Bio-CREA 
Consecució Parcial (veure apartat 
següent)  

Realitzar un estudi econòmic i de 
viabilitat de la creació de Diagnosis 
Precoç 

P+CE+D Realitzat maig 2017 

Podem concloure que els objectius primordials de Sostenibilitat econòmica s’han acomplert de 

forma molt satisfactòria, tenint en compte una situació econòmica global incerta i que no ha 

millorat fins als darrers exercicis del període. Els tancaments anuals en positiu dels comptes 

d’explotació i una situació de tresoreria suficient, encara que ajustada, ho corrobora. La gestió 

ANÀLISI 

ACOMPLIMENT P.ESTRATÈGIC 2014-2019 
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de la Direcció, acurada i realista amb les despeses, ha permès mantenir aquest rigor i alhora no 

deixar de fer cap actuació que la situació econòmica permetés. 

També les incerteses econòmiques i polítiques del nostre entorn proper han estat elevades, 

especialment amb el nostre principal finançador, la Generalitat de Catalunya. Malgrat aquesta 

situació, els pagaments acordats s’han acomplert i, per tant, el servei s’ha mantingut amb un 

bon nivell de qualitat. 

S’han obtingut un elevat nombre de Subvencions i Donacions que han permès millorar l’atenció 

als nostres usuaris. Moltes d’elles finalistes que han millorat també algunes de les 

infraestructures. Malgrat aquest èxit, no ha estat fins a finals del 2019 que s’ha posat en marxa 

un procés de canvi en l’estructura de Direcció per sistematitzar aquests protocols de sol·licituds 

de Subvencions i Donacions que s’havien previst en el II Pla Estratègic. S’hauran d’acabar 

d’estructurar en el proper Pla. 

El programa de Beques Mas Casadevall al MIND INSTITUTE de Califòrnia s’ha acomplert fins a la 

fase 2, amb un becari que ha realitzat el programa complert. La Tercera Beca, que havia estat 

aprovada, a causa de les demores i els canvis d’objectius en el que es va anomenar Centre de 

Diagnosi Infantil, no s’ha portat a terme. En aquest cas no ho considerem un incompliment sinó 

un canvi estratègic en el projecte. 

També s’han obtingut recursos i captació de fons significatius per via de subhastes, exposicions, 

concerts i altres actes socioculturals. 

MÀRQUETING 

MÀRQUETING Responsable AVALUACIÓ 

Millorar i consolidar la comercialització de 
productes elaborats al Servei de Teràpia 
Ocupacional de la FAMC 

CE+D   

Establir un pla de publicitat CE+D Pla de Màrqueting 

Crear a la web l'espai de "la botigueta" D Realitzat. Falta ampliar-ho 

Incrementar els acords  amb organitzacions 
que duguin a terme esdeveniments esportius 

D Organitzem la Cursa Mas 
Casadevall 2016 

Augmentar la difusió de la targeta d'amics de 
la FAMC 

CD+D Resta pendent un pla de 
difusió d’aquesta targeta. 

Estudiar la possibilitat de comercialitzar 
productes no elaborats a la FAMC però amb 
la marca " FAMC " 

CE+D  PENDENT 

Potenciar acords amb empreses i cadenes 
comercials sensibles a la responsabilitat 
corporativa 

D Acord amb Ou de l'Estany i 
Caprabo 

Desenvolupar el II Pla de Màrqueting CE+D Revisió en Continu 

 

Dels objectius de Màrqueting se n’ha obtingut un resultat prou satisfactori. 
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El taller de ceràmica n’ha estat el destacat. Durant aquests exercicis, Mas Casadevall ha estat 

qui ha elaborat per a la Fundació “la Caixa”, l’obsequi del Programa INCORPORA d’aquesta 

Institució. Amb el disseny del membre del nostre Consell Assessor  Sr. André Ricard, el taller de 

ceràmica ha obtingut uns ingressos elevats. Durant el 2019 també el Sr. André Ricard ha fet un 

nou disseny per a la Fundació “la Caixa” per uns nous premis que ha d’atorgar, amb la qual cosa, 

podem garantir una comercialització garantida d’aquest taller per als propers anys. 

Tenim en funcionament al web una nova eina de comercialització dels productes dels nostres 

tallers. 

També hem obtingut ingressos procedents d’esdeveniments esportius com la Cursa Mas 

Casadevall a Banyoles. Que, a part dels ingressos, en donen a conèixer de forma més intensiva 

en el nostre entorn més immediat. 

S’ha iniciat, a través de la RSC de Caprabo i Ous Estany una col·laboració significativa. 

Manca implementar la comercialització de productes amb la “marca” Mas Casadevall encara 

que no siguin elaborats al Mas. 

Manca acabar de perfeccionar el Pla de Publicitat dins d’un Pla de Màrqueting més complert. 

 

INVESTIGACIÓ 

INVESTIGACIÓ Responsable AVALUACIÓ 

Creació d'un CENTRE DE DIÀGNOSTIC PRECOÇ P+CE  PENDENT 

Tancar acord amb l'Institut MIND de 
Califòrnia (EEUU) per la creació del centre de 
Diagnòstic Precoç 

P+CE  EN CURS 

Negociar amb la Fundació "la Caixa" per la 
concessió de la II Beca Mas Casadevall 2015-
2016 

P+CE Realitzat. Valoració Positiva 

Concedir una beca per un any a l'Institut 
MIND a un becari 
 ( psiquiatra) 

P+CE Realitzat. MIND no accepta 
Psiquiatra i enviem Psicòleg 
amb Màster de Clínica 

Concedir una beca per un any a l'Institut 
MIND a un becari 
 ( neuropediatra) 

P+CE Pendent resolució Beca 

Negociar acord amb la Fundació "la Caixa" per 
a l’esponsorització del centre de Diagnòstic 
Precoç 

P+CE  PENDENT 

Aconseguir complicitats amb altres 
institucions similars a la FAMC per promoure 
la investigació especialment per la creació del 
Centre de Diagnòstic Precoç 

P+CE Realitzat: 
MIND Institute Califòrnia. 
Sant Joan Déu.  
Fac. Blanquerna i CRG 
(Centre for Genòmic 
Regulation) 
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Encarregar al Comitè Científic l'elaboració 
d'un programa / documents que permeti fer 
latent el lideratge de la FAMC en investigació 

P+CE 1ª Fase Formació 1T 2018 

Oferir una conferència a Barcelona en relació 
als avenços actuals en la detecció Precoç del 
TEA 

P+CE+D Realitzat. Valoració Positiva 

Oferir un curs Bàsic a Barcelona sobre el 
Mètode: ESDM - Mètode Denver 

P+CE+D Realitzat. Valoració Positiva 

Oferir un curs Avançat a Barcelona sobre el 
Mètode : ESDM - Mètode Denver 

P+CE+D Realitzat. Valoració Positiva 

Crear protocols entre Comitè Científic i Centre 
de Detecció Precoç 

P+CE Pendent execució 

 

En aquest apartat, els objectius marcats només s’han aconseguit de forma parcial. Malgrat tot,  

s’han realitzat avenços importants en la fixació i definició del repte definitiu.  

Ha quedat clar, durant aquest PE 2014-2019, que la FAMC pot impulsar projectes i cercar 

complicitats per participar en projectes d’investigació però mai el lideratge en investigació que 

correspon als estaments i institucions científiques. 

Pel que fa al Centre de Diagnosi infantil, les negociacions entre els diversos socis en el projecte 

ha estat difícil ja que hi ha implicades institucions grans amb dinàmiques pròpies. Malgrat tot, 

totes elles mantenen a finals del 2019, la voluntat de participar-hi. També la Fundació “la Caixa”, 

el principal finançador. Estem pendents, durant el 2020, d’acabar de tancar aquest finançament 

i les negociacions amb la resta de socis en el projecte (Hospital Sant Joan de Déu, Universitat – 

Facultat Blanquerna, Fundació “la Caixa” i MIND INSTITUTE  de Califòrnia). El projecte avui es 

denomina Projecte CARE Mas Casadevall. 

De la col·laboració amb aquestes institucions n’ha sorgit una nova proposta en el camp de la 

investigació que ha significat que Mas Casadevall col·labori en el projecte BIO CREA 

d’investigació en el camp de l’autisme. Aquest projecte, liderat per Centre de Recerca Genòmica, 

s’ha presentat a les beques d’investigació de la Fundació “la Caixa” el 2019. No l’ha obtingut. Es 

compta tornar-se a presentar a la propera convocatòria. 

Aquest darrer any 2019 s’han posat en marxa de forma estructurada els cursos del mètode 

DENVER en col·laboració amb el MIND INSTITUTE. L’èxit és absolut. Els anys anteriors se n’han 

realitzat a Barcelona i la demanda va ser tant elevada que ha provocat la necessitat d’organitzar-

ne de forma recurrent.  

D’altra banda, des de la Creació del Comitè Clínic el 2017, aquest ha estat molt actiu en la 

divulgació d’Investigació i Recerca fetes a Mas Casadevall:  

- Presentacions de 2 Poster a Congressos 

- Conferència de TEA a Osca 

- Projecte: “Envelliment Actiu. Programa d’Estimulació Cognitiva amb el 

Programa GNPT de l’Institut Guttmann. 

- Participació dels projectes d'envelliment promoguts per CEA. 
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Manca encara acabar d’establir els protocols de funcionament entre el Comitè Clínic i altres 

estructures del Mas (Patronat, Comitè Executiu, Consell Assessor, etc.). 

Manca també valorar el paper que ha de jugar el Comitè Clínic en el projecte CARE - Mas 

Casadevall  - si és que hi ha de participar o si tant sols, ja és important l’intercanvi de sinèrgies 

provocades per la participació de membres del Comitè Clínic en el projecte CARE. 

 

RELACIONS EXTERNES I COMUNICACIÓ 

RELACIONS EXTERNES I COMUNICACIÓ Responsable AVALUACIÓ 

Revisar la presentació de la memòria de la FAMC D+RT+C Presentada memòria del 

2015/16/17/18 

Remodelar la web de la FAMC D 1ª Fase de Formació 

realitzada 

Inici segona Fase Formació 

4T2017 

Creació d'un equip formal i permanent de 

Comunicació 

D+CE PENDENT de COMENÇAR A 

TREBALLAR. Dissenyada 

l’estructura 

Incrementar la implicació en el territori (incloure 

alcalde Serinyà al Consell Assessor) i altres 

institucions locals i comarcals 

D+P+CE PENDENT 

 

Tenim la WEB ja remodelada i actualitzada en diversos aspectes, entre els quals podem remarcar 

els temes de formació que ha aportat el Comitè Clínic, molt actiu, des de la seva constitució el 

2017.  

La WEB hem d’assumir que és una eina dinàmica i que demana una permanent actualització. 

Tenim, cada any, una memòria completa del funcionament del Mas en tots els seus aspectes. 

A les darreries del 2019 s’ha dissenyat el que ha de ser l’equip de comunicació amb una persona 

a temps parcial que ja ha format part de l’equip de Mas Casadevall que ajudarà a Direcció en les 

tasques i feines de Comunicació. Es compta que els primers mesos del 2020 comenci a funcionar 

a ple rendiment. 

Manca encara la remodelació del Consell Assessor i incloure més representants d’institucions 

locals (alcalde de Serinyà) i comarcals i així incrementar l’espectre polític. 
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ORGANITZACIÓ INTERNA 

ORGANITZACIÓ INTERNA Responsable AVALUACIÓ 

Renovar el Consell Assessor P+CE PENDENT 

Remodelar el Comitè Científic P+CE+D Fet. Creat el Comitè Clínic. Maig 2017 

Cursos de formació per 

Organitzacions sense ànim de lucre 

per Direcció i Comitè Executiu 

D+CE PENDENT parcialment. Direcció ha fet 

formació en aquest tema. Pendent que 

membres de C.E. El facin 

 

Durant la vigència del II Pla Estratègic s’ha reorganitzat de forma eficient el Comitè Científic. Se 

li ha donat un contingut més lligat al funcionament ordinari del Mas i se li ha canviat el nom. Ara 

és diu COMITÈ CLÍNIC. 

Des de la seva creació el Comitè Clínic ja ha fer diverses actuacions: 

- Formació TEACCH 

- Formació PECS 

- Formació Denver 

- Impuls i assessorament per a noves línies d'investigació que han acabat amb la 

presentació de 2 Poster a congressos nacionals i 1 conferència a Osca. 

 

Manca encara acabar de fer una remodelació del  Consell Assessor i redefinir-ne la finalitat. 

Direcció ha fet Formació en molts aspectes. Manca que membres del Comitè Executiu facin 

cursos d’organització i gestió per a Institucions sense ànim de lucre. 
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Poca implicació d'algun membre
Motivació, estima i implicació de la majoria de membres amb 

projecció a llarg termini

Poca comunicació del Patronat cap a Pares i Personal del Centre Bona simbiosi entre Patronat i Comitè Executiu

Poca definició de funcions i responsabilitat de cada membre Voluntat d'anar mes enlla que l'atenció als nostres usuaris

Manca de canals de comunicació periódica i informació amb els 

membres del patronat que no  formen part d'altres organismes del 

Centre

Format majoritàriament per familiars directes

Manca de diversificació dels origens dels membres del Patronat 

(manca d'alguns membres NO familiars)

Persones amb projecció temporal en graus diversos i relleu 

generacional

Manca de gent jove (2a i 3era generació) 20/30 anys Unanimitat en la presa de decisions importants

Establiment línies estratègiques Bona Harmonia

Quantitat de membres correcte

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Manca de temps per didicar-hi Bona motivació, Estima, Experiència, Voluntat i Implicació

Poc contacte entre nosaltres amb la distància física com a element 

de dificultat afegida
Arrelament a Territori i alhora, diversificació territorial.

Poca distribució de funcions. Necessitat de funcionar més per àrees 

específiques i comissions. Optimització de les reponsabilitats per 

resoldre temes fora de les reunions

Constituit per familiars directes i la participació del Director com un 

membre més. Voluntat de permanència a mig termini.

Reunions poc eficients: massa temps dedicats a transmissió de 

informació versus temps dedicats a debat i presa de decisions

Persones amb projecció temporal en graus diversos i relleu 

generacional

Pendent incorporació  2a i 3a generació (persones vinculades a 

FAMC de 20/30 anys)
Heterogeneitat: experiències en diversos camps

Portar al comités executiu els resultats i decisions importants preses 

fóra del Comitè Executiu
Diferents punts de vista però decissions unanimes. 

No consta com a ORGAN FORMAL en el ESTATUTS (no existeix 

legalment)
Coneixement molt directe FAMC

Voluntat innovació de serveis i metodologies

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Poc coneixement per part dels membres del Consell Assessor del 

MC. Pocs canals de comunicació periòdica amb els membres del 

Consell Assessor per mantenir-los informats de les principals notícies 

de FAMC

Presidencia honorifica de una institució coneguda i respectada

Dificultats a la renovació Sense perfil politic

Presidencia externa a MC i poca visibilització del Consell fóra de Mas 

Casadevall

Persones i professionals molt reconeguts i valorats, procedents 

diferents ambits,  que ens donen visions variades

Una convocatòria anual no convida a una implicació real. Poc 

seguiment per part de Patronat/C. Executiu del grau d'implicació 

dels membres del C.E.

Visió externa i fresca del que ha de ser una institució rellevant

Manca d'un Secretari Executiu que revitalitzi el funcionament del C. 

Assessor
Otorgar a Mas Casadevall un prestigi institucional

Manca de contingut (manca definir QUÈ, QUI, PER A QUÈ) Predisposició per ajudar

Aprofitar més la vàlua dels membres del Consell assessor Membres amb capacitat d'influència

No s'impliquen perquè nosaltres no sabem motivar-los

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Poca sinèrgia/implicació entre C. Clínic i organs rectors de FAMC 

(Patronat/ C. Executiu). Poca experiència com a Grup

Professionals de gran competencia amb perfils professionals amb 

gran formació i joventut

Lideratge questionat per algun membre (cal reforçar-lo) per una 

manca de definició de contingut i tasques del Comitè Clínic (QUÈ, 

QUÍ, PER A QUÈ). Confusió per part dels Educadors de Funció del CC i 

funció Psiquiatra

Potencial per transmetre un prestigi de coneixement técnic de MC 

(Marca MC). Vinculació amb MC en diferents aspectes.

Poca autonomia respecte al patronat Bona motivació, encara que per diferents motius

Traspàs de coneixemenets i expertesa a l'equip professional de MC Arrelament al territori

Poc coneixement del Comité Clínic per part de la comunitat de Mas 

Casadevall
Vinculacions amb àmbits clínics especialitzats i de referència.

Visibilitat externa, fora de MC

Estructura de la FAMC no te´recursos x donar resposta a les 

iniciatives del CC.

PUNTS FEBLES I PUNTS FORTS

ANÀLISI INTERNA:  ESTRUCTURA DIRECTIVA

PATRONAT

COMITÈ EXECUTIU

CONSELL ASSESSOR

COMITÈ CLÍNIC



 

 
19 

 

 

 

 

 

 

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Poc suport per tasques no propiament directives (administratives i 

de gestió)
Gran Implicació i motivació

Poc temps que obliga a sobrededicació. Gran càrrega laboral. Gran dedicació

Poca delegació de funcions. Manca definició d'un equip directiu Bon coneixement del MC

Lideratge únic. Figura molt present del Director vers Equip Directiu Gran experiencia

Manera en que es deleguen les funcions. Els coordinadors no 

decideixen sense el vist-i-plau del Director
Compartir objectius amb la Fundació

Equipació i aplicacions tecnologiques per tasques administratives Visió de futur

Comunicació Referent en el món de l'atenció a les persones amb TEA

Gran coneixedor del Territori

Estima per la institució 

Lideratge

Dedicació exclusiva amb el que això comporta

Membre del Comitè Executiu

Residència prop del Mas Casadevall

Relació de confiança amb CE i patronat

Tracte Humà 

Continuada recerca de recursos

Estil de Direcció. Escolta activa

Capacitat d'acceptació del desacord

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Riscos per incompliment de terminis de pagament per part de la 

GENCAT. Tensions de tresoreria puntuals

Contracte amb la GENCAT que permet estabilitat financera i 

ingressos recurrents per finançar quasi la totalitat de les despeses.

Manca de definició de com finançar el circulant (pagament 

proveïdors, nòmines...): endeutament vs mantenir saldo tesoreria
Suport econòmic per part de la majoria de familiars

Manca de Recursos Propis en  el Balanç (possible incompliment amb 

Protectorat Fundacions)- eixugar pèrdues anys anys anteriors del 

balanç

Endeutament feble (eixugant-se a curt termini) i amb estructura 

correcte a curt i llarg. Capacitat d'endeutament per afrontar noves 

inversions

Manca de pla financer que ens permeti saber quin grau 

d'endeutament ens podem permetre tant a curt (circulant) com a 

llarg (inversions) i també el % de les despeses finançades per 

ingressos no recurrents (Subvencions i donacions variables 

irregulars).

Financiació irregular per inversions (vehícles)

Saber trobar i participar en moltes convocatòries i de diferents 

entitats per subvencionar projectes. Recerca constant recursos 

econòmics per part del Director

% molt alt dependència de l'administració pública Iniciativa per obrir i/o ampliar recursos de centres: nous serveis

Manca de temps als membres del Comité Executiu i Patronat, i 

Direcció per buscar donacions d'empreses i particulars i de la Figura 

de un buscador de financiació i subvencions.

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Manca de dedicació de professional de marqueting que elabori un 

projecte.
Imatge de la FAMC positiva

Implementar i redefinir el Pla de Marqueting ja establert ens Plans 

Estratègics anteriors
Acompliment de compromisos

Comunicació i publicitat del nostre producte i del nostre Centre com 

a referent en TEA

Marca molt arrelada i coneguda al territori ( aparador can pons, 

fires, cursa popular, trofeus locals i comarcals)

Aprofitar sinergia del nostre producte de fort component social amb 

la necessitat de moltes empreses de fer visible la seva 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Liders en el treball específics d'adults amb TEA

Producció terapèutica vs Producció per comercialitzar - Podem 

vendre producte no elaborat al Mas amb la nostra Marca?

Presència en altres organismes/entitats: Taula de discapacitat, CAE, 

Federació Catalana d'autisme, autisme Europa

Definició clara de producte
Informació / Xerrades a Instituts. Organitació de taules rodones amb 

altres entitats. Jornades de Capacitats

Dificultats per a cohesionar demandes i linea terapeútica

Som un Centre Obert, l'ensenyem sense problemes amb la única 

restricció de no pertorbar el normal funcionament i intimitat dels 

usuaris

Coordinació en la informació en les XXSS

Manteniment del web

ANÀLISI INTERNA:  FINANÇAMENT / INVERSIONS / INFRASTRUCTURES

FINANÇAMENT

Circulant

Estructura Finançament

Inversions

MARQUETING

EQUIP DIRECTIU
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Financiació puntual i inconstant amb dependència de subvencions 

per dur-les a terme
Programa de renovació infraestructura

Envelliment de infraestructura Col.laboradors habituals en aquest finançament

Places limitades degut a llars (també Banyoles) amb limitacions 

d'espai.

Colmpliment de tots els compromisos anteriors i properament nova 

capacitat de finançament de noves infrastructures

Manca d'un Pla de Noves Infrastructures i Manteniment vinculat a 

possibilitats de finançament (càlcul d'endeutament possible) i 

voluntat de saber "fins on" volem créixer (usuaris + nou personal) i 

"per on" volem créixer. Saber les necessitats de places de les nostres 

característiques que fan falta en el nostre entorn.

Tenim molt espai per noves infrastructures amb entorn tranquil i 

relaxant en un enton natural excepcional ampli i divers

Manca d'un equip dins del Patronat/Comitè Executiu que lideri el Pla 

de Noves Infrastructures fins on volem créixer i quines 

infrastructures són verdaderament importants. 

Noves infrastructures: Sala d'estimulació, Sala Fisioterpia, Caldera 

Biomassa, Aïllament dels tallers, Reformes elèctriques, Renovació 

Vehicles, Sala Reunions Banyoles, adaptabilitat dels Wc de la llar de 

Banyoles, Guany Nou espai darrere talers

Els arranjaments, quí ho decideix i qui controla les obres

Magatzem per als productes del STO

Conexió internet molt lenta

Sala infermeria inadaptada pels usuaris/es de la Rsd i CO

Sala menjador obsoleta: barreres arquitectòniques, problema per 

hipersensibilitat o hiposensibilitat, iluminació artificial

Oficines amb barreres arquitectòniques

Sala reunions amb barreres arquitectòniques 

Manca espai tancant comú Llar 1 i Llar 2: Espai de relaxament

Renovació il·luminació per leds de baix consum.

Manca il·luminació. Masia, parking botigueta , parkins tallers i 

parking llars

Cal renovació de llençols i tovalloles

Asfaltat dels camins del Mas

WC de tallers

Granja molt deteriorada

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Mes esforç d'organització per tal de no perdre qualitat. 
Augmentar les persones ateses - Servei a la societat-Ajuda a més 

famílies

Esforç econòmic Amortització del credit el 2020

Limitació de places (centre relativament petit)

Sinergies de les economies d'escala - Els increments d'usuaris no han 

de ser proporcionals als increments de personal ni tampoc les 

despeses

Manca d'un Pla de Noves infrastructures i Creixement
Capacitat tècnica suficient per ampliar sempre que tinguem el 

suport financer necessari.

Manca d'un grup de treball permanent dins Patronat o C. Executiu 

que elabori/proposi/segueixi el Pla de noves infrastructures i 

Creixement

Manca estudi de les necessitats de noves places en el nostre entorn. 

Gencat diu que no tenen demanda.

INFRASTRUCTURES 

ACTUALS/

 NOVES INFRASTRUCTURES

AMPLIACIÓ PLACES
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Horaris. Manca reforç educadors a les llars, de 5 a 9. i els caps de 

setmana

Augment de dedicació tecnica i d'atenció directe. Molt present 

objectiu dirigit a persones amb TEA

Acomodació degut a protocols rutinaris i anys d'experiència.
Simplificació organigrama. Centre petit facilita l'agilitat de maniobra 

i actuació. Bon ambient de treball.

Falta de recursos per fer augments salarials. Racionalització Horaris de les llars

Avaluació de les formes de millorar les carreres professionals

Implicació, estima, vocació i equip ben cohesionat. Llarga 

experiència i coneixement del centre. Responsabilitat i estima del 

Personal envers els Residents.

Gran part de la plantilla , sobretot Llars, no tenen horari complert Mantenir el ISO vigent

Equips tancants, resistència al canvi i a les innovacions. Formació continuada i permanent dels treballadors

Manca de presencia d'usuaris en els espais participatius del centre. Increment de RRHH

No implementació del programa de voluntariat Increment Activitats terapèutiques i d'Oferta Lúdica

Dificultats en el traspàs d'informació entre serveis Reunions calendaritzades dels EE facilitadores de dinàmiques positives

Organigrama : Equip Directiu versus Lideratge per part del Director Millora horari de la reunió de STO (CO)
Vetllar pels drets humans i aspectes ètics sobre les tasques que es 

porten a terme
Bona definició de les funcions dels professionals

Manca de gratificacions Pla d'Igualtat

Manca de substitucions per baixes curtes a STO (CO) Capacitat d'escolta per part del Director

Selecció del personal
Estructura fixa dels nous horaris del servei de Residència ( llar 1 i llar 

2)

Formació en període de pràctiques Reforç educador/a de Llar Banyoles ( 8 a 9 mati)

Informació de les noves incorporacions ( Personal Atenció Directa) Reforç educador/a a les tardes a les llar1 i llar 2

Molta feina en RRHH recauen sobre el Director. 

Informació a les noves incorporacions  (PAD) . Caldria manual o 

document similar

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Cal definir millor els objectius Bona dedicació i professionalitat. Implicació.

No limitar-se a medecina asistencial i passar a prioritzar la prevenció Recursos suficients per tasques actuals

Millorar la comunicació amb les famílies
Coneixement directe i personalitzat dels usuaris de MC. Bones 

sinèrgies amb els Educadors

Millorar els registres d'actuacions
Predisposició i Escolta activa del referent tan als usuaris com als 

professionals

Servei de consultes / Atenció externes 

Ubicació i estructura sala infermeria

El control en la preparació i administració de medicació no és 

suficient

Cladria millor coordinació entre psiquiatra i educadors. 

Figura amb manca de capacitat de gestió i decissió en el procés 

FAMC- exterior

Manca de formació específica del referent d'aquest treball

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses
No manteniment de periodicitat de reunions Gran coneixement de la FAMC

Inexistència de Funcions Equip Tècnic Compromís

Dificultats en el traspàs d'informació entre serveis Capacitat autocrítica

Cohesionar les decisions de l'equip tècnic contemplant el trasllat cap 

als educadors i com les demandes o necessitats dels EE es traslladen 

a l'E.T. Dificultats en el traspàs d'informació entre serveis 

Actitud possitiva d'emprenedoria i d'avaluació de les propies 

accions.Interés de millora

Definició de pautes d'intervenció general (reactives/proactives)

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Rotació i canvi de personal Bon treball d'equip. Equips cohesionats. Equip humà

Manca d'informació als nous professionals. Manca d'informació 

general

Implicació, motivació i bona disposició. Coneixement i experiència. 

Responsabilitat

Espais pels traspassos Increment personal a les tardes

Definició de pautes d'intervenció general. Definir pautes 

reactives/proactives 

Desconeixement del treball social 

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Rotació i canvi de personal Bon treball d'equip. Equips cohesionats. Equip humà

Manca d'informació als nous professionals. Manca d'informació 

general

Implicació, motivació i bona disposició. Coneixement i experiència. 

Responsabilitat

Espais pels traspassos Increment personal a les tardes

Definició de pautes d'intervenció general. Definir pautes 

reactives/proactives 

Desconeixement del treball social 

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Traspasos. Manca d'espai comú sense usuaris/es Bon treball d'equip. Equips cohesionats. Equip humà

Temps per omplir registres i informes
Implicació, motivació i bona disposició. Coneixement i experiència. 

Responsabilitat

Treball productiu dificulta l'atenció als usuaris/es Increment personal a les tardes

Puntualitat Capacitat organitzativa

EQUIP EDUCATIU LLAR 1

EQUIP EDUCATIU LLAR 2

EQUIP EDUCATIU STO

ORGANTZACIÓ CENTRE

HORARIS

POLÍTIQUES DE PERSONAL

EQUIP 

MÈDIC/FARMACEUTIC

EQUIP TÈCNIC

ANÀLISI INTERNA:  ORGANITZACIÓ / EQUIPS DE TREBALL / PERSONAL
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Musicoterapia activitat molt repetitiva: poca variabilitat Increment d'activitats

No poden participar tots els usuari/es Millora en la capacitació dels professionals que porten l'activitat

Coordinació de les activitats amb l'equip Tècnic-Desconeixement obj-

resultats-activitats
Interès de millora i diversitat de les activitats

Bona acollida per part dels usuaris/es

Ratios molt baixes facilita assolir objectius activitats

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses
Equip de neteja no té referent clar quan no hi ha el Director Coneixement dels usuaris/es control de roba

Manca responsable quan no hi ha la responsable de Neteja Control material de neteja

No poder engegar les dos rentadores industrials a la vegada Responsabilitat i implicació per part de la titular del servei

Espai de la Bugaderia. Armari per màquina de cosir Feina ben feta
Gran Volum de feina- roba - Externalització del servei

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses
Coneixements de Ofimàtica: word-acces i excel Implicació

Poca iniciativa a l'hora de fer tasques repetitives Flexibilitat en l'horari

Disponibilitat
Capacitat de treball i responsabilitat

E. ACT. TERAPEUTIQUES

 (hipoteràpia-

musicoteràpia-teràpia amb 

animals)

EQUIP NETEJA

SECRETARIA
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Hem de innovar (no tenim referents) Tenim molta experiencia

Tornem a ser pioners amb el risc d'equivocar-nos. Possibilitat de 

teràpies alternatives als tallers, Amb reducció de jornada i 

complementada amb altres activitats

Som referent en el sector

Ens ocupa molt de temps dels nostres professionals participem amb grups de treball amb altres centres i organitzacions

Manca de recursos per dur-los a terme o dependència de les 

subvencions
Fem enfocs multidisciplinars

Manca incloure en el Pla Estratègic el Pla d'Envelliment detallat 

(projectes, necessitats, finançament, etc..)

Volem mantenir els usuaris a "casa seva". Els usuaris mai sortiran de 

Mas Casadevall, s'adaptaran a la seva majoria d'edat lentament

Repte  de donar cobertura a l'envelliment encarat amb il·lusió

Els nostres treballadors són capaços d'innovar

El nostre espai natural afavoreix l'envelliment

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Millorar els traspasos Alta implicació del PAD

Massa traspàs informació en les reunions PAD i poc treball en relació 

a la metodologia
Metdologia de treball adeqüat pels usuaris/es

Manca de temps per realiztar tasques tenint en compte la dinàmica 

de la llar
Atenció a les necessitats individuals dels usuaris/es

Comunicació amb la Coordinadora Higiene dels usuaris/es

Comunicació amb la Psicòloga Participació molt alta en activitats d'oci i/o culturals

Manca d'equip per canvis en personal PAD

Manca de seguiment pels punts tractats  a les reunions

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Espai del menjador reduït Lluminisitat de les llars

Complexitat menjador residència els difernets ritmes de menjar Pati interior

No poder tenir habitacions individuals per a tots els usuaris/es Wc molt adaptats

Manca de llum al parquing i espai per vehicles PAD

Asfaltatge entrada llars

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Manca de temps per realiztar tasques tenint en compte la dinàmica 

de la llar
Espai de la nova llar ( ubicació i d'estructura)

Millorar els traspasos Sala de tutories

Massa traspàs informació en les reunions PAD i poc treball en relació 

a la metodologia

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Espai exterior  poc íntim molt a prop del carrer. Llar nova amb adaptacions recents

Ben situada geograficament

Espai de la nova llar ( ubicació i d'estructura)

Sala de tutories

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Mobiliari ergonòmic Productes originals i adaptats a la demanda del client

Pics de producció relació amb ceres roura

Poc temps per organitzar i pensar les tasques per usuaris/es Atenció als usuaris/es. Bon amnient de treball

Poc temps per poder complimentar documentació ( Diari, informes) Implicació al grup

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral
Molt organitzat. Sap trobar equilibri entre producció i cura dels 

ususaris/es

Experiència

Poc cost matèria primera

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses
Mobiliari ergonòmic Excel·lent professional

Pics de producció Adaptació i fragmentació de tasques admirables

Poc temps per organitzar i pensar les tasques per usuaris/es Atenció als usuaris/es aportant en cada moment el que necessiten

Poc temps per poder complimentar documentació ( Diari, informes) Constant renovació d'idees i treball. Molta creativitat

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Experiència i Implicació molt altes

Poc cost matèria primerenca

Taller molt actiu que permet molta participació per part dels 

usuaris/es

Equilibri entre treball i atenció als usuaris/es
Ambient molt relaxat 

ADAPTACIÓ SERVEIS

NOUS SERVEIS

ENVELLIMENT USUARIS

RESIDENCIES LLAR 1 I 2

ASPECTES TÈCNICS

RESIDENCIES LLAR 1 I 2

INFRASTRUCTURES

RESIDÈNCIA BANYOLES

ASPECTES TÈCNICS

RESIDÈNCIA BANYOLES

INFRASTRUCTURES

TALLER ESPELMES

TALLER MANIPULATS

ANÀLISI INTERNA:  SERVEIS / ACTIVITATS/ METODOLOGIES
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Necessitat de demanar ajuda a l'hora de passar el tractor. Tractor 

propi

Atenció individualitzada als usuaris/es. Molt respectuós amb els 

usuaris/es

Aïllament, espai molt retirat dels tallers Oferir al mercat un producte de molta qualitat

Horari d'estiu no adaptat a l'horari solar Professionalitat de l'educador: Molta experiència a l'hort

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Treball a l'aire lliure

Diversitats de tasques permet la participació de molts usuaris/es

Equilibri entre treball i atenció als usuaris/es

Marca de producte ecològic

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Mobiliari ergonòmic Equilibri entre treball i atenció als usuaris/es

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Adaptació de les tasques a diferents usuaris/es

Manca de coneixment tècnic en ceràmica de l'educador Formació continuada i ganes d'apendre tècnica ceramista

Demandes puntuals que poden bloquejar el taller Atenció i coneixement dels usuaris/es 

Tasques concretes i específiques que dificulten la participació dels 

usuaris/es
Ambient molt relaxat

Manca d'un nou forn d'alta cocció
Molt bon company de treball, sempre disposat a ajudar als 

educadors/es

Dificultat d'organitzar les comandes previstes per comandes 

puntuals i no planificades

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Manca d'espai càlid i comfortable per a estones de descans Teràpia amb els animals

Manca d'espai per inclemències metereològiques Oferir un producte de qualitat

Mal estat de la tanca dels xais Professionalitat de l'educador, molta experiència en la granja

No cobertura a Internet Capacitat de l'educador de reaprofitar els recursos

Manca de PC per poder fer la documentació necessària Atenció als usuaris/es

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral treball a l'aire lliure

Treball amb diferents animals implica diferents atencions

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Mobiliari ergonòmic Equilibri entre treball i atenció als usuaris/es

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Bona dedicació als usuaris/es

Equip de treball molt difícil Possibilitat d'efectuar proves sense incrementar costos

Taller compartit per tres educadors/es Valor adicional del producte

Elements de treball vells Acollida dels usuaris/es del taller

Ritme de treball adaptar als usuaris/es

Exigència mesurada i real

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Dificultat per que els usuaris/es puguin participar en determinades 

tasques
Implicació de l'educador

Diferents espais d'actuació. Molta mobilitat facilita la dispersió dels 

usuaris/es

Professional i coneixedor de molts aspectes tècnics específics en 

relació al manteniment de la finca

Reducció de la jornada. Necessitat de més hores per donar resposta 

a la demanda diària
Resposta immediada a qualsevol demanda

Molta feina i poca consciència del treball que es fa Diversificació dels treballs

Manca de formació de l'educador específica en TEA
Treball preventiu facilitat la reducció de les despesa directa de 

reparacions

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Possibilitat d'atendre a una gran part d'usuaris/es

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Especialització d'algunes tasques limita la participació dels Ratio educadors molt bo

Necessitat immediata del producte final Necessitat immediata del producte final

Presència del client Presència del client

Gestionar els excedents del menjar Identitat pròpia del producte

Ingerències: excès de confiança des de l'exterior Innovació

Confondre taller ocupacional per a persones amb TEA amb un 

restaurant  ( espai públic) . Dificultat d'entendre les necessitats 

d'hipersensibilitat dels nostres camarers 

Formacio voluntària per part dels educadors/es

Especilitació de l'educador/a dificulta el seu funcionament 

continuat, davant problemes com baixes de llarga durada
Diversitat de tasques

El servei pot passar per davant de l'objectiu terapeutic. Gestió de les reserves 

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses
Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Molta professionalitat de l'educadora

Espai molt petit en estades quan la metereologia és adversa Molta dedicació als usuaris/es

Diferents ritmes dels usuaris/es dificulta la feina Respecte a la diversitat  

Neteja i ordre

Coneixement del medi

Coneixement dels usuaris/es

Equilibri entre treball i atenció als usuaris/es

Respecte per l'entorn
Capacitat d'adaptació

TALLER CERÀMICA

TALLER GRANJA

TALLER PAPER

TALLER MANTENIMENT

TALLER RESTAURANT

TALLER RECICLATGE I 

JARDINERIA

TALLER HORTA
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Atenció directa bona part del temps de la jornada laboral Implicació dels educadors/es

Sobrecàrrega de feina quan només hi ha un educador/a durant la 

setmana dificultant la tasca educativa
Molt bon ambient

Millorar alguna infraestructura per a la manipulació Respecte a la diversitat

Molta responsabilitat en l'elaboració del dinar diari dels usuaris/es
Esforç per convertir qualsevol tasca en una acció educativa i 

terapéutica

Estrès per part dels educadors/es del taller de cantina Capacita d'adaptació

Preparar el menjar del cap de setmana i festius per les llars Neteja i ordre

Cuina mancada de material professional i infraestructura Innovació

Creixemente dels usuaris/es a nivel personal

Tenir dos educadors/es en moments puntuals

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

No poder portar-ho a terme tots els usuaris/es de  la FAMC
Molt bona feina de la psicòloga , tant en les taques directa com en 

tota l'elaboració d'informes, proves i documentació

Manca de proves d'avaluació psicològica adaptades Impliació

Dificultat en la realització de les proves a les llars per la seva 

dinàmica
Professionalitat

Manca de priorització per part dels professionals d'estimulació 

cognitiva
Coneixement de l'usuari/a

Atenció individualitzada

Programa NPT

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

No poder portar-lo a terme a tots els usuaris/es de la FAMC Molta implicació de l'educadora referent

Necessitat constant d'inversió Formació de l'educadora referent

Sessions molt curtes Bones instal·lacions

Atenció amb ratis 1:1 facilita molt el treball

Increment del servei

Millora per part dels usuaris/es en molts aspectes emocionals que 

faciliten una millora en la qualitat de vida

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

No poder portar-ho a terme a tots els usuaris/es de la FAMC Implicació

Adaptar més l'espai Coneixement de la matèria

Adquisició de nou material Atenció individualitzada

No aplicar les propostes de la professional en el dia a dia dels 

usuaris/es.  Manca mobiliari ergonòmic a tallers i llars
Transmissió de coneixements

Relació de la professional amb els usuaris/es
Increment del servei

TALLER CANTINA

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

ESTIMULACIÓ SENSORIAL

FISIOTERÀPIA
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PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Falta un professional en comunicació i Relacions Externes 

"contractat" per portar: Revista, WEB, Xarxes Socials, Mitjans de 

Comunicació... I "vendre" Mas Casdevall en el Pla de Màrqueting

Bona imatge externa de MC

Ocupa molt de temps a la direcció
Bona feina de Patronat, C. Executiu, Direcció, Personal i Consell 

Assessor pel que fa a la imatge de la FAMC

Manca de versió anglesa en la web Força activisme en les xarxes socials

Falta un professional de Comunicació i Rerlacions Externes que ajudi 

a Direcció en la captació i gestió de subvencions
Molt ben valorats i coneguts a la comarca

Potenciar la presencia de MC als medis com a centre referent en 

Autisme

No fem Newsletter

Potenciar la presencia de MC als medis com a centre referent en 

Autisme

No fem Newsletter

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Relació de vegades de subordinació
Bons contactes i relacions amb les institucions politiques del territori 

a nivell tècnic

Centres de decissió allunyats del territori Inspeccions superades per sobre de la mitjana del nostre sector

Decissions molt condicionades politicament i presupostariament Valoració de MC com una entitat sostenible i eficaç

Volatilitat politica Intervenció al territori fora de la massificació de Barcelona

Institucions excessivament burocratizades

Supeditació a la inestabilitat econòmica en temps de crisi

Falta d'un professional de Comunicació/Relacions Públiques que 

ajudi a Patronat/C. E./Direcció

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

No definició de politica de cerca de finançament Imatge de MC

Manca d'actualització llei regulatòria i de millores fiscals per 

donacions
Arrelament al territori i al sector

Col.laboracions de molt de temps

Saturació laboral de l'equip directiu Trajectoria coneguda

Falta d'un professional de Comunicació/Relacions Públiques que 

ajudi a Patronat/C. E./Direcció
Marca de MC molt reconeguda i valorada

Els donants/Subvencionadors són sempre els mateixos Presentació de projectes específics i fàcilment quantificables 

Cal mimar als donants
Qualitat i tasca ingent per part de Direcció per aconseguir 

Subvencions

Estancament del Amics Mas Casadevall

PUNTS FEBLES -  Amenaces i Debilitats PUNTS FORTS - Fortaleses

Problemes interns d'aquestes institucions Ens donen visibilitat pública

Absorveixen molts recursos, sobretot de temps de dedicació Ens donen relacions en altres àmbits territorials

Grans entitats d'estructures fortament piramidals Podem endegar projectes en comu amb altres institucions

Perill de no unificar criteris ni objectius degut a interessos propis Visibilitat d'un trastorn amb una incidència cada cop major

Motors futurs de canvi

Enxarxar altres realitats i donar a conèixer projectes propis

S'ha liderat i participat en llocs rellevants, durant temps, en aquestes 

institucions.

ANÀLISI EXTERNA I D'ENTORN

COMUNICACIÓ I 

RELACIONS EXTERNES

POLÍTIQUES 

D'INSTITUCIONS 

PÚBLIQUES

POLÍTIQUES AMB ACTUALS 

DONANTS I 

SUBVENCIONADORS

RELACIONS AMB SOCIETAT 

CIVIL

RELACIONS AMB 

FEDERACIONS D'AUTISME 

(AUTISMO ESPAÑA, 

AUTISME CATALUNYA, 

AUTISME EUROPA)
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D1 A1

D2

D3

D4 A3

D5

D6 A4

D7 A5

D8

D9 A6

D10 A7

D11 A8

A9

A10

F1 O1

F2 O2

F3 O3

F4 O4

F5 O5

F6 O6

F8 O8

F9 O9

F10

F11

F12 O11

O12

O13

O14

DAFO III PLA ESTRATÈGIC FAMC - 2020 - 2025

DOTAR A DIRECCIÓ DE PERSONAL DE COMUNICACIO I 

CAPTACIO FONS 

DEFINIR QUÈ, QUI  I PER QUÈ DEL CONSEL ASSESSOR, 

COMITÈ CLÍNIC I EQUIP TÈCNIC

TENIR MEMBRES DEL PATRONAT I DE DIRECCIO A: 

FEDERACIÓ CATALANA AUTISME, CAE I AUTISME EUROPA

A2

FORTALESSES FAMC OPORTUNITATS FAMC
IMPLICACIÓ COMITÉ EXECUTIU I PATRONAT TREBALLAR LLEI MECENATGE

IMPLICACIÓ I PROFESSIONALITAT DEL PERSONAL OBTENCIÓ DE NOUS RECURSOS ECONOMICS

 IMPLICAR MEMBRES CONSELL ASSESSOR REFERENT EN EL SECTOR

EXPERIÈNCIA I LIDERATGE EN EL SECTOR INCREMENT I PRESÈNCIA EN EL TERRITORI

SUPORT INVESTIGACIÓ EN LA DETECCIÓ DEL TEA SENSIBILITAT SOCIAL AMB EL TEA

F7

IMPLICACIO FAMILIES

AMPLIACIÓ DE PLACES DE SERVEI DE CENTRE DE DIA

RELACIÓ INSTITUT MIND-EEUU

ESTRUCTURA FINANÇERA ESTABLE SENSE ENDEUTAMENT

O7

DELEGAR FUNCIONS PER PART DEL DIRECTOR

AMPLIACIÓ DE PLACES DE SERVEI DE RESIDÈNCIA

O10

MANCA FUNCIONS EQUIPS DE TREBALL

MANCA FUNCIONS COMITÈ CLÍNIC

COMUNICACIO ENTRE EQUIPS I SERVEIS ENTRADA PAD SENSE PERIODE DE PRACTIQUES

INCREMENT EN LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTES DELS TALLERS PRODUCTES DE TALLERS

DESCONEIXEMENT DEL SECTOR PER PART DE LA SOCIETAT

RESPOSTA A LES PROPOSTES DEL COMITÈ CLINIC

RELACIÓ ADMINISTRACIONS TERRITORI INCLOURE ALTRES FAMILIARS ÒRGANS EXECUTIU 

RELACIÓ AMB LA FUNDACIÓ "la Caixa" ESTABLIR PLA MANTENIMENT PER INFRAESTRUCTURA

VALOR AFEGIT D'UN PRODUCTE ELABORAT TROBAR PRODUCTORS EXTERNS A LA FAMC PER 

REFERENTS EN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ODS

MOLT CARREGA DE TREBALL A DIRECCIO EDAT USUARIS/ES DE LA FAMC

COMUNICACIÓ EQUIP TÈCNIC

INFRAESTRUCTURA DE LA FAMC EDAT DELS FAMILIARS MÉS IMPLICATS

DELEGACIÓ INVERSA PER PART DEL PAD PERDRE VENTA D'ALGUNA COMANDA DELS 

TENSIONS I CONFLICTES PERSONALS PATRONS I/O PROFESSIONALS

DESCONEIXEMENT ACCIONS PER PART FAMILIES

CANSAMENT PROFESSIONAL DEL DIRECTORPOCA CIRCULACIO COMUNICACIO A LES FAMILIES -ACCIONS

DEBILITATS FAMC AMENAÇES POSSIBLES FAMC
CAPACITAT D'AUTOGESTIÓ ECONÒMICA DEPÈNDENCIA CONCERT DE LA GENERALITAT

MANCA FUNCIONS ÒRGANS DE GOVERN
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El finançament forma part nuclear del funcionament de la FUNDACIÓ MAS CASADEVALL i 

aquests recursos són els que han de permetre portar a terme la MISSIÓ PRINCIPAL de la 

Fundació i de les seves polítiques en tots els àmbits. Bàsicament s’ha de garantir: 

1.- El funcionament ordinari dels serveis que s’ofereixen als Residents i que de moment està 

cobert amb el Conveni/Concert amb el Departament d’Afers Socials de la Generalitat de 

Catalunya i amb les aportacions obligatòries que els residents i/o els seus familiars fan a la 

Fundació. 

2.- Els serveis addicionals que incrementen l’atenció de qualitat als Residents i Usuaris de la 

FAMC. Aquests, de moment, estan garantits amb dues vies de finançament. Per una part les 

aportacions voluntàries de la Fundació Prevenció i Tractament Autisme Mas Casadevall que es 

nodreix, al seu torn, d’aportacions i donatius diversos especialment d’aportacions voluntàries 

de familiars de residents i usuaris. Per altra part, de les Subvencions i Donacions d’entitats, 

empreses i institucions a les quals la Fundació es presenta amb projectes específics de millora. 

3.- Recursos suficients per poder plantejar inversions en noves infraestructures i projectes. Ja 

sigui mitjançant l’obtenció de donacions importants per aquestes noves infraestructures per 

part d’empreses o institucions o ja sigui per recursos propis obtinguts tant per excedents de 

l’activitat ordinària com per endeutament amb un objectiu definit i concret. El retorn d’aquest 

endeutament (sempre endeutament a llarg termini) ha de ser possible i viable amb els recursos 

obtinguts amb l’activitat ordinària i sense que aquesta es vegi afectada per aquest endeutament. 

4.- Tresoreria suficient (Circulant) que permeti fer front tant als pagament ordinaris als 

proveïdors amb la menor demora possible, com a possibles imprevistos tant per alguna 

circumstància sobrevinguda com a possibles demores o incompliments per part del nostre 

principal pagador, la Generalitat de Catalunya. 

5.- El Màrqueting dels productes elaborats a Mas Casadevall i la seva comercialització. Aquesta 

ha d’estar sempre supeditada a la principal finalitat del Mas que és la producció terapèutica. 

 

Per tal d’obtenir aquest funcionament i millorar el finançament ens marquem aquests 

objectius i criteris: 

1- El cost dels serveis bàsics als residents i usuaris sempre ha d’estar cobert pels ingressos 

procedents del conveni/concert amb la Generalitat de Catalunya. Els serveis addicionals 

que puguin incrementar la qualitat i no puguin estar coberts amb els ingressos anteriors, 

ho han d’estar mitjançant subvencions o donacions específiques per a aquests serveis i 

mai per endeutament i no poden ser serveis troncals ja que una pèrdua d’aquesta 

subvenció ens impediria eliminar el servei. El cost d’aquests serveis addicionals, no 

coberts per l’Administració i els ingressos recurrents de les quotes dels pares,  no haurien 

superar el 10% del cost total. 

1 - FINANÇAMENT (Inversions, Circulant i Màrqueting) 
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2- Tenir com a tresoreria (disponible en compte corrent) com a mínim dues mensualitats 

de les despeses ordinàries (dos cops l’import de la factura que es genera cada mes a 

l’Administració). Això s’implementarà (a partir de la situació actual –un mes de 

facturació de tresoreria disponible-) incrementant, cada any d’aquests 5 anys del Pla 

Estratègic, un 20% aquest import. 

 

3- Ja que l’Administració ens paga la factura dels serveis prestats amb 2 mesos de retard, 

reduirem el temps de pagament als nostres proveïdors també a aquests 2 mesos  màxim. 

Això ens donarà més credibilitat entre les empreses de les quals rebem serveis i alhora 

ens permetrà, en algun moment de necessitat, poder negociar altres terminis. 

 

4- Per tal de complir amb els requeriments de Recursos Propis de la legislació de 

Fundacions i el Protectorat d’aquestes, es prendran les decisions comptables 

necessàries per tal d’eliminar del Balanç la partida d’endeutament amb la Fundació 

Prevenció i Tractament Autisme Mas Casadevall, ja que és una partida d’endeutament 

que no es retornarà i ens servirà per eixugar la partida de pèrdues d’anys anteriors i 

conseqüentment incrementar els Recursos Propis. Es prendran les decisions tant en una 

com en l’altra Fundació per tal que aquest deute sigui una Donació definitiva i també 

que, a partir d’ara, les aportacions de la FPTAMC siguin donacions definitives i 

irrevocables. Es demanarà l’assessorament tècnic necessari. 

 

5- Durant el 2.020 un equip format pel Tresorer Joaquin Bruned, el Director de Mas 

Casadevall Pep Mendoza i per Pep Ventura elaboraran un Pla Financer per saber quin 

endeutament la Fundació es pot permetre a llarg termini amb la finalitat de fer noves 

inversions en infraestructures i projectes. Per fer aquest estudi es tindrà en compte que 

aquest 2.020 i 2021 s’acaba el pagament dels crèdits que es van sol·licitar en el seu 

moment per la reestructuració del deute. També la conveniència o no de preveure 

finançament a curt termini pel circulant en cas de demores en els pagaments per part 

de l’Administració i mentre no s’assoleixin els objectius de tresoreria marcats més 

amunt. Aquest Pla també inclourà un estudi sobre quin tipus de finançament és més 

adient pel parc de vehicles i la seva renovació periòdica. 

 

6- Es mantindrà i, en la mesura que sigui possible, s’incrementarà la possibilitat de 

continuar captant fons per la via de subhastes, exposicions, concerts i altres actes 

socioculturals que, a part de les aportacions econòmiques que generen, ens  donen a 

conèixer en l’entorn. 

 

7- Es mantindrà operatiu el grup de Treball amb els membres del Comitè Executiu, Miquel 

Serra i Pep Ventura i presidit pel President de la Fundació José-Luis Bruned per tal 

d’avaluar els impactes econòmics i les sinèrgies que els projectes CARE i d’Investigació 

puguin tenir amb el funcionament econòmic ordinari de la FAMC. 
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8- Es revisarà i elaborarà, per part del tècnic col·laborador de Direcció (que s’esmenta en 

el punt següent) i amb la supervisió de Direcció, el III Pla de Màrqueting que reculli les 

propostes vàlides i encara no vigents dels Plans Estratègics anteriors, tot tenint en 

compte: 

i. Es buscaran productes no elaborats a Mas Casadevall però que siguin 

coherents amb la seva línia productiva i que es puguin comercialitzar 

amb el “segell” Mas Casadevall, arribant a acords amb grans 

empreses/cadenes comercials sensibles i amb RSC (Responsabilitat 

Social Corporativa) 

ii. Augmentar difusió de la “Targeta d’Amics de Mas Casadevall” 

iii. Acabar de perfeccionar la comercialització dels productes elaborats als 

tallers de Mas Casadevall 

iv. Mantenir i incrementar els acords amb organitzacions que duguin a 

terme esdeveniments esportius tal com s’ha vingut fent fins ara. 

v. També es preveurà la promoció i gestió de cursos sobre el TEA impartits 

pels tècnics de la Fundació Autisme Mas Casadevall i pels becaris 

formats al MIND INSTITUTE, dirigits principalment a la vessant de 

l'atenció i intervenció en edats primerenques i en l'etapa adulta i de 

l'envelliment. 

 

9- Es dotarà a Direcció d’un col·laborador/tècnic (que pot complementar altres funcions 

que s’establiran als objectius estratègics d’ORGANITZACIÓ) que tindrà com a tasca: 

i. Encarregat de buscar Subvencions i Donacions, fer-ne el Seguiment i 

Preparar-ne la documentació. 

ii. Implementar el Pla de Màrqueting, buscant fer compatible el nostre 

producte i les empreses que volen fer visible la seva RSC, tot posant en 

marxa campanyes comercials per donar-lo a conèixer i mantenir els 

impactes a les xarxes socials i mantenir actualitzat el nostre web. 

iii. Mantenir actualitzat el Document “Presentació de Mas Casadevall” i el 

nostre web en col·laboració amb el tècnic de Comunicació que aquest 

Pla Estratègic també preveu dotar com a staff de Direcció. 
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El mateix nom de la FUNDACIÓ porta incorporat el nom de la llar dels nostres residents i usuaris: 

MAS CASADEVALL. Queda palès, en aquest petit fet, la rellevància de les infraestructures i 

instal·lacions per portar a terme la MISSIÓ PRINCIPAL de la Fundació: “...dotar de llocs de vida i 

de treball....”. 

Aquest Pla Estratègic ha de preveure les reformes i els projectes necessaris tant perquè les 

instal·lacions actuals que donen servei als nostres usuaris siguin les mes adequades en cada 

moment (no podem oblidar l’envelliment d’unes instal·lacions que ara ja tenen 30 anys), com 

per noves instal·lacions que millorin encara més els seus llocs de vida i de treball.  

Tampoc podem oblidar plantejar-nos si els recursos esmerçats ens aquestes o en noves 

infraestructures i en general en tota l’organització de la Fundació, podrien donar servei, tot 

optimitzant-los, a noves places de residents i usuaris. Segurament d’aquesta forma també 

donaríem un servei a la societat oferint nous llocs on afectats per TEA puguin ser atesos. 

Per totes aquestes raons ens marquem aquests objectius immediats:  

1-Pla d’adequació i Manteniment  

Crear de forma immediata (primer semestre 2.020) una Comissió dins del Comitè Executiu 

formada pel President del Comitè Executiu Lluís Desoi, el Director del Mas Casadevall, Pep 

Mendoza, en Miquel Serra i en Pep Ventura que es podria anomenar Comissió de Adequació 

d’Infraestructures i Manteniment. Aquesta Comissió seria l’encarregada d’elaborar un Pla de 

Adequació i Manteniment (lligades a les possibilitats de finançament) sobre les inversions i les 

prioritats de les mancances detectades i d’altres que apareixeran; establin prioritats i urgències 

en funció de la necessitat, el cost i la oportunitat de finançar-ho 

 Magatzem per productes dels STO. 

 Millorar les connexions d’internet. 

 Reformar la Sala d’infermeria inadaptada per usuaris/es de les 

Llars i CO. 

 Plantejar una reubicació de la Cantina (Menjador) que avui té 

barreres arquitectòniques, il·luminació deficient i genera 

problemes de híper/hiposensibilitat. 

 Adequació del actual espai dedicat a Cantina per nous usos. 

 Oficines i Sala de Reunions amb barreres arquitectòniques. 

 Manca d’espai comú de relaxament  per Llars 1 i 2. 

 Plantejar pintura a les columnes de les Llars. 

 Arranjament dels Camins i espais per vehicles interns del Mas. 

 WC de Tallers. 

 Afegir Marquesina davant de Tallers. 

 Renovació Banys Llars 1 i 2. 

 Renovació de llençols, tovalloles i altres utensilis d’ús diari. 

 Millora de les instal·lacions de la Granja. 

 Adequar un Espai per les visites de les famílies a usuaris. 

 Canvi sistema cloració aigua piscina (Cloració Salina). 

 Cloració Automàtica aigua potable. 

 Valorar obligatorietat tanca perimetral a la Granja. 

2 - NOVES INFRAESTRUCTURES I AMPLIACIÓ DE PLACES 
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2-Pla de Noves Infraestructures per a Noves Places  

Durant el 2.020/2.021 un equip format per les mateixes persones encarregades 

d’elaborar el Pla de Millores i Manteniment de l’apartat anterior elaboraran un Pla de 

Noves Infraestructures per a Noves Places amb les següents finalitats: 

 

i. Fer un càlcul de les necessitats de noves places en un centre com el 

nostre tot obtenint informació i estadístiques de persones que en 

poguessin ser usuàries potencials. 

ii. Cal tenir en compte que probablement les noves necessitats de 

residencia provinguin principalment dels 8 usuaris que a dia d’avui 

atenem com a centre de dia donat que tan ells com llurs familiars van 

complint anys. En funció dels resultats de l’estudi anterior i de les 

conclusions del Grup que elaborarà el Pla Financer esmentat en 

l’apartat anterior (amb membres coincidents), valorar la possibilitat de 

crear una nova llar,  i/o una ampliació de places de Centre de Dia tot 

ampliant les instal·lacions actuals de tallers o creant-ne de nous. 

iii. En funció de les necessitats detectades i les possibilitats al nostre abast, 

valoraríem la ubicació mes convenient de aquesta nova llar i/o tallers. 

iv. Hem de procurar que les noves incorporacions de persones que 

atenem provinguin de la sortida de l’edat escolar el que ens permetrà  

que Mas Casadevall doni servei a usuaris amb un espectre més ampli 

d’edat i això repercuteixi en la millora de atenció a tots els usuaris. 

 

3- Seguir avançant en la millora de la eficiència energètica de les nostres estructures tot 

i cercant la economia de manteniment de les instal·lacions i l’augment de confort per 

les persones que en gaudeixen. 

i. Renovació de la il·luminació amb LEDS de baix consum tot millorant la 

manca d’il·luminació en diversos espais: Masia, Pàrquings de 

botigueta, de tallers i pàrquing de llars. 

ii. Valorar la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i aprofitar les 

hectàrees de terreny del Mas per instal·lar un Hort Solar. 

iii. Projecte de Plaques solars per la millora dels circuits d’aigua calenta 

(Convocatòria BBVA-Objectius Sostenibles). 

iv. Seguir amb millorar l’aïllament tèrmic i acústic dels diferents espais. 

v. Avançar en la instal·lació de sistemes de control solar que impedeixin 

el sobreescalfament a l’estiu i afavoreixin la irradiació solar a l’Hivern. 

vi. Estudiar fins a quin punt es factible i ens aportaria valor explotar de 

manera sostenible i periòdica la massa forestal que tenim dins la finca 

de MC. 

 

4- Cercar finançaments específiques per cadascun d’aquests projectes ja siguin els de 

adequació de les infraestructures actuals com el de Noves Infraestructures, implicant 

no només la persona adjunta a Direcció que portarà aquestes tasques sinó, en la 

mesura del possible, a totes les persones vinculades a la Fundació, especialment als 

membres del Consell Assessor.   



 

 
34 

REFLEXIONS PRÈVIES 

Qualitat de Vida 

Aquesta reflexió vol ajudar a plantejar-nos nous reptes i marcar uns objectius pels propers cinc 

anys en relació a l’adaptació dels serveis, plantejar-nos la creació de nous serveis i treballar 

amb l’objectiu de facilitar la vida familiar i laboral dins de les possibilitats que ofereix un servei 

de Residència. Aquest reptes han d’anar dirigits a millorar la Qualitat de Vida dels nostres 

usuaris/es i les seves famílies.  

Envelliment i Salut 

És molt important centrar-nos en l’adaptació dels serveis dirigits a donar cobertura a un 

envelliment Actiu i Sà.  

 

 

Davant les necessitats que presenten els nostres usuaris/es i el treball portat a terme per 

l’elaboració del DAFO amb col·laboració de tots els professionals de la FAMC sorgeixen uns punts 

forts i punts febles que ens poden donar oportunitats de millora i defineixen la necessitats de 

consolidar serveis i la creació de nous serveis, metodologies i re-organització de l’equip de 

professionals. 

 

ACCIONS A DESENVOLUPAR en relació a PUNTS FORTS i PUNTS FEBLES: 

ACCIÓ 1 

1.PFEBLE: Manca de presència d’usuaris/es en els equips participatius del Centre 

ACCIONS PUNT FEBLE 1: 

1-Incloure  a la reunió de participació de centre un grup d’usuaris que en pugui esdevenir un 

grup de portaveus dels seus companys i companyes. 

La llei 12/2007 de l’11 d’octubre, dels serveis socials , ens aporta el repte de transformar les 

nostres institucions amb l’increment en la participació de les famílies i els usuaris/es. Fins a data 

d’avui la participació al CPC ha estat per part de les famílies i la valoració és molt positiva però 

cal introduir als nostres usuaris/es atenent les seves característiques especials per introduir-los 

en els processos de presa de decisions.  

 

3 - ADAPTACIÓ DE SERVEIS, NOUS SERVEIS (Envelliment), 

      PERSONAL I HORARIS 

Veure Annex 1 on es detalla la forma d’entendre la QUALITAT DE VIDA, L’ENVELLIMENT I 

SALUT EN TEA a Mas Casadevall. 
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ACCIÓ 2 

2.PFEBLE: Dificultat en el traspàs de la informació entre serveis : RSD i STO 

És una demanda molt reiterada i cabdal per millorar el servei de Residència i STO de la FAMC. 

S’esdevé en un objectiu prioritari  i plantejar-nos com a equip de treball ( Comitè Executiu- Equip 

Tècnic) com millorar la comunicació dels dos Serveis. La desaparició de l’eina Wikispaces ha 

dificultat molt la comunicació entre serveis. 

ACCIONS PUNT FEBLE 2: 

2-Millorar el sistema de comunicació entre els serveis de Residència i STO 

2.1 :Incloure el sistema de comunicació S3i : Fi4 

S3i és un sistema de informació, intuïtiu e integral per a les entitats socials que treballen amb 

usuaris / es i necessiten una visió 360º dels mateixos Aquest objectiu donarà resposta al punt 

feble presentat pels professionals d’atenció directa: 2bis.PFEBLE: Temps per omplir registres i 

informes. 

ACCIÓ 3 

3.PUNTS FORTS: 

- Enfocs multidisciplinaris en l’adaptació de serveis i/o creació de nous 

serveis. 

- Experiència i coneixement dels professionals de la FAMC 

 

4. PUNT FEBLES: 

- Millorar els registres de les actuacions 

-Ubicació i estructura sala infermeria 

-Caldria millor la coordinació entre psiquiatra i educadors/es 

-Manca de formació específica per dur a terme el treball d’Acompanyament 

Mèdics 

 

Aquest punts forts esdevenen l’eix vertebrador per poder OFERIR I GARANTIR l’ADAPTACIÓ dels 

serveis a les noves necessitats així com la NECESSITAT d’OFERIR NOUS SERVEIS. I consolidar 

d’altres iniciats en el II Pla Estratègic 2015-2019. 

ACCIONS PELS PUNT FORT 3 i  PUNT FEBLE 4: 

3- 

i. -Incorporar una educadora/educador el Juliol del 2021 aprofitant la jubilació de 

dos professionals, incrementant el 50% de jornada al 75% de jornada.  

ii. -Consolidar el taller de fisioteràpia. Incrementar el seu horari a partir del 2021 en 

un 5% 

iii. -Consolidar el taller d’Estimulació Cognitiva. Incrementar el 2020 amb dos 

educadors/es amb 5h per setmana . Consolidar l’ampliació el 2021. Incrementar 

en 5 hores setmana a dos educadors/es el febrer del 2023 

iv. -Consolidar l’educador d’acompanyament mèdic, facilitant-li l’horari pels 

desplaçaments a Barcelona o a proves de salut especials. 
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v. -Consolidar l’educador de transport de centre de dia diari i el transport quinzenal 

a Barcelona. 

vi. -Aprofitar el treball amb diferents professionals per incloure a la Fisioterapeuta i 

l’Infermer/a dins de l’estructura de l’Equip Tècnic. El treball multidisciplinari haurà 

de millorar l’atenció que donen als nostres usuaris/es. 

vii. -Dotar al centre de la figura d’Infermer/a per poder donar el servei de qualitat 

necessari dins del projecte d’ Envelliment i TEA. 

viii. -Per tal de millorar els processos de Registres i Metodologia, aplicar el mètode de 

iQualitat de Autismo España. 

 

ACCIÓ 4 

 6 .PUNT FORT: Aprofitar les sinèrgies de la Federació Catalana d’Autisme per la creació de 

nous serveis. 

Aprofitar la presència del Director a la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Autisme  en la 

taula de treball encarregada per Gencat en el projecte de la creació de la figura del professional 

que d’assistència personal  a les persones amb TEA i crear un servei que la FAMC pugui oferir la 

figura de l’assistent personal per a persones amb TEA.  

ACCIONS DEL PUNT FORT 6: 

4- 

i. - Definició de l’assistent personal. 

ii. - Funcions de l’assistent personal. 

iii. -Perfil i requisits de la població atesa. 

iv. -Formació específica sobre les persones amb TEA. 

v. - Oferir una cartera de professionals del perfil d’assistents personals per a persones 

amb TEA. 

Es treballarà amb el grup de formació i COMITÈ CLÍNIC per definir el Currículum necessari per 

oferir la formació a professionals d’assistència personal per a persones amb TEA. 

ACCIÓ 5 

En l’anàlisi intern: organització, equips de treball, personal un punt feble: 

7 PFEBLE :   

- Formació en període de pràctiques  

- Informació de les noves incorporacions (Personal Atenció Directe de 

Residència) 

 

ACCIONS PUNT FEBLE 7: 

5- Es conforma un grup de treball format pel director, els coordinadors i tres 

educadors/es. Amb l’objectiu de l’elaboració del quadern de benvinguda o bones 

practiques en l’acolliment dels professionals. 
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5.1-  Creació del grup de treball  ( el grup estarà format pel Director y tres 

educadors de Residència ( 2 Mas Casadevall II i 1 de Mas Casadevall I) 

5.2- Elaboració de la Guia i/o Quadern de Benvinguda5.3- Anomenar a un tutor 

de pràctiques a cadascun dels serveis. 

5.4- Dotar d’un numero determinat d’hores alls tutors per poder dur a terme 

la seva responsabilitat fora del seu horari d’atenció directa. 

 

 

ACCIÓ 6 

Dins del pla d’acció per millorar l’horari laboral del servei de residència i arrel dels comentaris i 

posterior anàlisis de l’elaboració dels DAFO:  

8.PUNT FEBLE: Re-estructurar horari de Mas Casadevall I . Reducció d’hores d’atenció directa. 

Es crearà un grup de treball format pel Director, un enllaç i un educador de Mas Casadevall I per 

dur a terme les següents accions: 

ACCIONS PUNT FEBLE 8: 

6- 

6.1- Estudiar les possibilitats d’adaptar els horaris de Mas Casadevall I a l’estructura 

de Mas Casadevall II 

6.2- Renovació dels horaris de Mas Casadevall I 

 

 

ACCIÓ 7 

9. PUNT  FEBLE: Reforç d’educadors/es a la Residència de Mas Casadevall II 

ACCIONS PUNT FEBLE 9: 

7.- 

7.1- Estudiar la viabilitat econòmica per introduir un educador/a 75% de jornada a la 

Residència de Mas Casadevall II 

7.2- Establir un horari estructurat per donar reforç a la Residència Mas Casadevall II 

principalment a les tardes.  

7.3- Crear l’espai d’educador de Bugaderia 

 

 

ACCIÓ 8 

Es fa necessari donar suport als nostres usuaris/es per gaudir de les seves vides, a ser més 

independents. Recordem el nostre lema “educar una conducta independent” i, per tant, per 

poder dur a terme una vida normalitzada, cal incidir en la preocupació per part dels professionals 
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d’atenció directa i de l’equip Tècnic a millorar les pautes d’intervenció general. Sobretot en els 

moments que apareixen trastorns de conducta. Es fa necessari dotar a la persona amb TEA del 

recolzament necessari i especialment, recolzament també, a la persona d’atenció directa. 

10  PUNT FEBLE: Definició de pautes d’intervenció general ( Reactives i Proactives) 

ACCIONS PUNT FEBLE 10: 

8.- 

8.1- Dirigir formació específica al Suport Conductual Positiu dins de l’Equip Tècnic  

liderat per la Psiquiatra de la FAMC i la Psicòloga 

8.2- Dissenyar de plans de recolzament conductual positiu específics per cada usuari/a 

, si escau. 

8.3- Avaluar els plans de recolzament conductual positius dissenyats 
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La comunicació i les relacions externes avui en dia son una peça fonamental de qualsevol  

institució o activitat que pretengui sobreviure i avançar en les seves finalitats. Es per això que 

ho valorem com una peça fonamental en la nostre institució. 

Actualment ja tenim diferents sistemes de comunicació. També tenim múltiples relacions 

externes amb institucions tant públiques com privades, amb professionals i amb la societat en 

general, però ens exigeixen un gran esforç per part de l’equip directiu que fa que no arribi a tot 

arreu. És per això que cal millorar i integrar aquest esforç en una veritable política de 

comunicació i relacions externes. 

L’OBJECTIU: 

Es tracta de ser coneguts i reconeguts no solament com a institució dedicada a la atenció de 

persones amb  TEA, sinó com a referent en aquest camp. Aquest reconeixement ens permet 

aconseguir amb més facilitat col·laboracions i aportacions d’entitats, institucions, professionals 

i públic en general. 

Per avançar en aquest reconeixement hem de implementar una sèrie d’ACCIONS: 

1-Millorar i organitzar els sistemes tant de comunicació interna, entre els professionals, els 

òrgans de direcció, els assessors i els òrgans tècnics, com la comunicació de la fundació cap a 

la societat. 

  

2-Caldria tenir un professional integrat a la estructura de MC que es responsabilitzi d’aquest 

tema. Ha de ser un professional que domini les diferents tècniques i mitjans de comunicació i 

a l’hora que conegui les interioritats i les activitats del MC. 

2.1-Procurar un conveni amb Departament de Comunicació de la Universitat 

de Girona per tal que un alumne faci les pràctiques col·laborant amb aquest 

professional. 

3-Es molt important, per mantenir el flux de la informació, tenir-la permanentment 

actualitzada a les xarxes social i als mitjans de comunicació. Reservant les publicacions 

periòdiques (Revista Aixada) per aquelles informacions mes de reflexió o de reivindicació. 

 

4-Cal tenir una relació molt pròxima amb els mitjans de comunicació, per aconseguir la seva 

atenció quan necessitem comunicar alguna informació. 

  

4 - COMUNICACIÓ / RELACIONS EXTERNES I POLÍTIQUES 

DE TRANSMISSIÓ  D’EXPERTESA ( Model Mas Casadevall) 
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5-Hem d’establir una línia política de relacions amb institucions, entitats, empreses i 

professionals, clara i definida però a l’hora flexible per adaptar-nos a cada una de les 

circumstàncies i necessitats. 

  

6-Tambè hem de aprofundir en la participació associativa amb entitats que comparteixin algun 

dels nostres objectius i seguir influint en aquestes associacions. 

  

7-Es molt important fer-nos presents a les xarxes socials i a la web, hem de tenir la web en 

versió anglesa i incorporar-hi reculls de premsa, tan escrita com electrònica, també un 

calendari d’activitats. 

  

8- implementar una eina de comunicació molt àgil com es la Newsletter, publicant les diferents 

activitats i notícies en el moment de produir-se. 

 

9- Incloure en el web una Bústia de Suggeriments. Sempre és important rebre inputs externs 

que ens ajudin a millorar. 

 

MODEL MAS CASADEVALL 

La transmissió d’expertesa es una altra de les funcions que creiem que mantindrà a MC com a 

punta de llança en el nostre àmbit, creiem que fem les coses prou be com per explicar-les a 

altres professionals. 

A l’hora, això ens estimularà com a col·lectiu per treballar cada dia millor, cercant la millora 

continua. 

També ens podria permetre conèixer experiències alienes i per tant enriquir-nos com a institució 

a l’hora que millorem als nostres professionals i expandim el “Model Mas Casadevall” 

Aquesta transmissió d’expertesa es pot dur a terme des de dos àmbits, l’investigador-científic i 

des de la practica diària o experiència acumulada. 

El primer cas ja hem iniciat el camí amb professionals integrats en el nostre comitè clínic, la 

col·laboració amb el MIND INSTITUTE i compartir professionals amb institucions sanitàries de 

reconegut prestigi. 

Les Accions i Objectius immediats d’aquest apartat s’han incorporat a les Accions i Objectius de 

FORMACIÓ del punt 6-OBJECTIUS CLÍNICS, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ. 
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INTRODUCCIÓ 
Mas Casadevall neix gràcies a la iniciativa d'un grup de pares i mares que buscaven un futur 
digne per als seus fills amb el Trastorn de l'Espectre Autista. Estem parlant d'una època on amb 
prou feines se sabia diagnosticar amb precisió aquesta "condició" inherent a la persona, i on els 
ajuts assistencials, mèdics i de cobertura social eren pràcticament inexistents. En aquest context 
de desemparament, calia unir-se i trobar un espai de vida i de treball adaptat a les necessitats 
dels joves i on les famílies poguessin sentir-se acompanyades i recolzades. Com a font 
d'inspiració, el centre francès de La Bourguette-Grand Réal, una entitat que també va néixer des 
de la iniciativa privada de diversos pares i que parlava d'un espai de vida i no d'un centre 
assistencial, on el contacte amb el món rural era un aspecte cabdal per al desenvolupament i 
estimulació dels seus usuaris.  
 
La Fundació Autisme Mas Casadevall neix i es desenvolupa tenint molt present aquest context 
familiar però com ja s'apuntava en el darrer Pla Estratègic 2015-2019, .... "L'èxit de FUNDACIÓ 
AUTISME MAS CASADEVALL depèn, en la seva gran part, de la feina de totes les persones que en 
formen part".  
 
 
Diversos òrgans rectors configuren l'estructura de la FAMC. Tots ells tenen la seva raó de ser i 
cadascun és important per uns aspectes que els fan necessaris.  
 
És un repte que el Patronat, el Comitè Executiu (CE), l'Equip Directiu (ED), el Comitè Clínic (CC) i 
el Consell Assessor (CA), sàpiguen excel·lir en les seves responsabilitats i tinguin la visió de saber 
transmetre i disseminar allò pel qual van ser creats i siguin generadors de noves dinàmiques de 
treball interrelacionals.  
 
Com aconseguir aquestes "connexions"  i millores entre els òrgans rectors?. Cal imaginar FAMC 
des de la transversalitat. A pesar dels òrgans que la regeixen i que són responsables d'àrees molt 
específiques, imaginar que des del CC, per exemple, també es poden donar a conèixer iniciatives 
que busquin altres vies no habituals de finançament. 
 
 
 

PATRONAT vs. COMITÈ EXECUTIU (CE): 
 
El bon govern de la Fundació Autisme Mas Casadevall (FAMC) descansa, en bona mesura, en el 
correcte funcionament de la relació entre el Patronat i el Comitè Executiu (CE). L'enfocament 
que li correspon al Patronat és el de determinar la vessant més institucional del centre, el de la 
supervisió de l'àrea executiva del CE i el de l'aprovació de temes rellevants. Per la seva banda, el 
CE vetlla per assegurar el seguiment permanent d'algunes àrees d'especial importància per al 
bon govern de la institució. 
 
 

5 - ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA FUNDACIÓ 
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Accions de millora interrelacionals entre ambdós òrgans: 

1.1- Com a comissió delegada del Patronat, els membres del CE seran revisats 
periòdicament. Per a ser membre del CE no és imprescindible ser membre 
patró.  

1.2- Fer arribar les actes de les reunions del CE als membres del Patronat i informar 
al Patronat regularment de tot allò que sigui noticiable. 

1.3- En casos d'excepcionalitats, ho quan ho cregui convenient, el CE demanarà el 
parer al Patronat i alhora, aquest, ha de poder donar el seu parer sobre 
qualsevol tema que el CE estigui valorant. 

1.4- En el cas del CE, funcionar per grups de treball específics i si s'escau, buscar la 
complicitat de determinats membres del patronat o d’altres persones que es 
considerin oportunes que puguin col·laborar en aquestes àrees de treball. 

1.5- El Patronat informarà de les notícies i esdeveniments al voltant de les 
relacions existents entre altres organismes que lluiten per garantir els drets 
de les persones amb TEA (Autismo España, Federació catalana Autisme, 
Autisme Europa, altres).  

 
PATRONAT vs. CONSELL ASSESSOR (CA): 
 
Segons la web de Mas Casadevall, el CA " vetlla per la realització i millora del projecte, fa una 
feina prospectiva de noves activitats laborals per a la Institució, crea relacions i lligams entre 
aquesta i la Societat i ofereix una perspectiva i opinió sobre el que es fa, no mediatitzada per la 
proximitat o dedicació directa al problema" .  
 
Existeix però una manca d'implicació d’alguns dels seus membres. Cal repensar què esperem del 
CA. Segurament, entre d’altres: 
 

- Visibilitat. 
- Relacions Institucionals amb l'entorn més o menys immediat. 
- Posicionament 
- Establir noves relacions a través de noves incorporacions. 
- Prestigi 

 
Propostes de com dinamitzar el CA i com implicar més els seus membres: 
 

2.1- Des del CE s’elaboraran unes propostes per veure com renovar el CA i com 
millorar-ne la seva implicació. (Llistar-ne els seus membres i del llistat, aquells que no 
es comprometin, estudiar-ne cada cas). 
2.2-Designar un secretari executiu del CE encarregat de la dinamització del CA sota el 
vistiplau del President P. Sebastià Bardolet. 
2.3-Proposar l’alcalde de Serinyà Josep Antoni Ramon que s’uneixi al CA. 
2.4- A través d'una newsletter, fer partícip els membres del CA dels esdeveniments 
especials (concerts benèfics per exemple). 
2.5- Aprofitar la reunió anual del CA per mostrar-los les darreres creacions dels tallers 
i les obres de millora de les instal·lacions que s'hagin pogut produir. 
2.6- Fer arribar la memòria (de la Fundació i la memòria del Comitè Clínic). 
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Com podria el CA ajudar a la FAMC: 

2.7- Fer-los sentir ambaixadors de la FAMC. Fer-los més visibles aprofitant Xarxes 
tot vinculant-ho a la seva RSC. 

2.8- Sempre que sigui oportú, aprofitar els seus canals de comunicació per publicar 
notícies sobre FAMC. Link de FAMC a les seves WEB’s (visibilitat de la seva RSC)  

2.9- Col·laborar en la recerca de vies de finançament a través de subvencions, 
Premis, convocatòries de concursos, esdeveniments socials, visibilitat, etc. 

 

PATRONAT vs. Comitè Clínic (CC): 
 
El Comitè Clínic, és un òrgan que ha estat renovat amb professionals que treballen per la FAMC 
des d'un coneixement molt directe dels usuaris del centre i amb professionals vinculats amb 
l'entorn de l'atenció i investigació del Trastorn de l'Espectre de l'Autisme i de la salut en el nostre 
territori. 
Es considera molt important que hi hagi una estreta relació de confiança i de comunicació entre 
aquest òrgan i la resta de comitès i consells de la FAMC (Patronat, CE, CA, Equip Directiu i Equip 
tècnic), pel que s'estableixen les següents accions: 

3.1- El CC informarà de les accions realitzades en una breu "memòria" anual que 
serà presentada presencialment o electrònicament a la resta d’estaments de 
la FAMC. 

3.2-El CC mirarà de col·laborar amb els continguts de la nova newsletter de la 
FAMC amb una certa regularitat, especialment amb els avenços mèdics i clínics 
rellevants, notícies i jornades formatives que es facin o que el CC hi participi, al 
voltant del TEA. 

 

 
 
COMITÈ EXECUTIU (CE) vs. EQUIP DIRECTIU (ED): 

 
La relació entre ambdós òrgans és constant doncs el Director és integrant del CE. La relació entre 
el President del CE, i també del President del Patronat, amb el director de l'ED, és molt fluïda. Es 
basa en la confiança i no existeixen problemes de comunicació doncs aquesta és constant. 
 

4.1- El CE funciona com un òrgan que dóna suport al director de l'ED i que, 
quan és necessari, es coresponsabilitza, a través de decisions consensuades, 
amb el Director i l'ED. 
4.2- Les persones involucrades en les estructures organitzatives de la 
Fundació han d'actuar com a portaveus de FAMC i representen de manera 
unitària la institució.  
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EQUIP DIRECTIU (ED): 

 
És de vital importància, quan un equip està format per més de dues persones, definir, dotar de 

funcions i redactar objectius: 

5.1- Definir Equip Directiu 

5.2-Funcions de l’Equip Directiu 

5.3-Objectius de l’Equip Directiu 

5.4-Establir i respectar el calendari de reunions setmanals 

 
 
 

EQUIP TÈCNIC (ET): 

 
L’Equip Tècnic, de nova creació, prové de molts canvis des del 2018, i caldrà que és consolidi i 

sigui el referent pels professionals d’atenció directa de la FAMC. 

Per assolir aquest objectiu necessitem:  

 

6.1-Definir Equip Tècnic 

6.2-Funcions de l’ET 

6.3-Objectius de l’ET 

6.4-Composició de l’ET 

6.5-Establir i respectar el calendari de reunions setmanals. 

 
 

FAMÍLIES: 

 
És important que les famílies es sentin partícips del FAMC. Ara, aquestes són informades 

semestralment de les activitats que es porten a terme en la FAMC i anualment cada família té 

una entrevista amb els diferents membres del ET i/o ED i s’informa personalment de qualsevol 

canvi que es valorat com a necessari per les famílies. Alguns membres de les famílies participen 

en el Consell de Participació de Centre. 

És voluntat de la FAMC que les famílies, no només siguin informades en els espais que ara hi ha 

establerts sinó que ho siguin de forma puntual i continuada.  

Com a objectius de millora es proposa: 

7.1-Elaborar una enquesta (diferent a la de Qualitat de servei) per detectar 

quines necessitats i quines preocupacions tenen actualment les famílies, així 

com les necessitats de informació i formació adaptades a cada família. 

7.2-Possiblement caldria retornar a engegar les comissions de les Llars d’anys 

anteriors 

7.3-Establir una nova eina informàtica (estil TOKAPP) per transmetre la 

informació puntualment a les famílies a mesura que es vagi produint. 
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REFLEXIONS PRÈVIES 

Aquesta reflexió vol ajudar a plantejar-nos nous reptes i marcar uns objectius pels propers cinc 

anys en relació  als objectius clínics, la investigació, la formació i la millora en l’atenció dels 

nostres usuaris/es en relació a la resposta que oferim a les seves necessitats clíniques així com 

treballar en la formació contínua dels professionals de la FAMC. Aquest reptes han d’anar dirigits 

a millorar la Qualitat de Vida dels nostres usuaris/es i les seves famílies.  

En els darrers 3 anys les accions relacionades amb la formació, la millora de l’atenció clínica dels 

usuaris i les iniciatives en investigació vinculades a la pràctica diària de Mas Casadevall han estat 

liderades per l’actual Equip Tècnic i Comitè Clínic, amb l’estreta col·laboració de tots els 

professionals de la FAMC. 

Paral·lelament, i liderat pel Patronat i en especial aquests darrers anys pel seu President José 

Luis Bruned (i també, en els primers anys pel Vicepresident Primer Manel Ventura), s’ha 

continuat treballant en una idea que ja va néixer ara fa 30 anys amb el naixement de la FAMC, 

que és la necessitat de col·laborar i promoure iniciatives i projectes d’investigació per millorar 

la detecció primerenca i actuació immediata del TEA. Aquesta idea, ha anat evolucionant amb 

el temps i avui s’ha convertit en els projectes CARE (0-4) i el projecte BIO-CREA que la FAMC té 

sobre la taula i que també formen part d’aquest P.E. 2020-2025. Aquests propers 5/6 anys seran 

decisius per l’evolució d’aquests dos projectes. 

 També serà interessant aprofitar les sinèrgies entre FAMC, MIND INSTITUTE i el “CLUSTER de 

Projectes de Sanitat”.  

Punts FEBLES i Punts FORTS 

En aquest sentit destaquem els següents punts del DAFO que seran la base per desenvolupar les 

Accions que ens proposem per aquest Pla Estratègic: 

Punts FEBLES 

1 : Poca sinèrgia/ implicació entre CC i altres òrgans rectors de FAMC 

2:  Confusió professionals atenció directa entre CC i Psiquiatra 

3: Poca autonomia respecte al patronat 

4: Poc coneixement del Comitè Clínic per part dels òrgans de la FAMC 

5: Poca visibilitat externa 

6:  Traspàs del coneixements i expertesa a l’equip professional de la FAMC 

 

Punts FORTS 

1: Marca Mas Casadevall 

2: Arrelament al territori 

3: Vinculació amb àmbits clínics especialitzats i de referència 

6 - OBJECTIUS CLÍNICS, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ 
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Aquest anàlisis ens porta a definir les següents ACCIONS com oportunitats de millora: 

ACCIO 1 
En relació als Punts Febles 2 i 4 referents a la poca sinèrgia entre el Comitè Clínic i altres òrgans 

rectors de la FAMC i el poc coneixement del Comitè Clínic ens plantegem la següent acció:  

 

1-Definició de les funcions i objectius del Comitè Clínic i de la relació d’aquest amb la resta 

d’òrgans i membres de la FAMC. 

 

Veure Annex 4 on el Comitè Clínic, Direcció i Equip Tècnic, en veure aquesta mancança, han 

estat treballant paral·lelament a la elaboració d’aquest Pla Estratègic, per Definir, marcar els 

Objectius i les Funcions del Comitè Clínic. Per la seva rellevància, com un dels òrgans 

importants de funcionament de la FAMC, ho afegim com a annex a aquest P.E. 

 

 

ACCIO 2 
 

FORMACIÓ 

2-Acabar amb la implementació i consolidació del Pla de Formació de la FAMC que inclou 

accions formatives dirigides als següents àmbits: 

a. Formació per professionals d’atenció a persones adultes amb TEA. 

b. Formació per a professionals d’atenció precoç i de la primera infància de 

persones amb TEA. 

Aquest Pla estarà impulsat per l’equip tècnic, basant-se amb les necessitats formatives dels 

professionals, usuaris i familiars de la FAMC, en relació al Model d’Atenció de la FAMC i amb 

l’assessorament i aprovació del Comitè Clínic i Patronat.  

DETALL DEL PLÀ DE FORMACIÓ DE LA FAMC 

La FAMC impulsarà des dels diferents òrgans i membres dues línies principals de formació per a 

professionals que atenen a persones amb TEA. 

Aquest pla estarà impulsat i liderat per l’equip tècnic i rebrà el suport i aprovació dels diferents 

òrgans de la FAMC. 

 

2.1.-ATENCIÓ A PERSONES ADULTES AMB TEA 

2.1.1-Formació per professionals de la FAMC i altres institucions que atenen a 

persones adultes amb TEA i DI.  

i-Consolidació de formació pel personal d’atenció directa 

ii-Formació en models d’atenció basats en les Bones Pràctiques clíniques 

iii-Formació específica sobre el TEA, models d’atenció i d’altres aspectes 

necessaris i específics de la FAMC utilitzant el recurs de FUNDAE- Fundació 

Tripartita. 

2.1.2-Supervisió de la formació pels futurs professionals de la FAMC inclosos en la 

formació del període de pràctiques. Supervisar el quadern de bones pràctiques : “Guia 

de Benvinguda a la FAMC” , ja proposat en aquest Pla Estratègic. 
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2.1.3-Oferir un punt de formació específica sobre Trastorn de l’Espectre Autista al 

Servei d’Ocupació de Catalunya// Família professional SOC SERVEIS SOCIOCULTURALS 

I A LA COMUNITAT//PROMOCIÓ E INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB PERSONES 

AMB DISCAPACITAT  

i-Atenció dels pràcticums dels diferents graus vinculats amb els rols 

professionals que existeixen a la FAMC (psicologia, educació social, integració 

socials, entre altres) 

 

2.2.-ATENCIÓ PRIMERENCA A PERSONES AMB TEA 

i-Promoció i organització de cursos basats en el Model Denver d’atenció 

primerenca al TEA, oferint la formació Introductòria i Avançada d’aquest model, 

en vinculació amb el MIND Institute, del qual, en aquest moment tant sols hi ha 

una persona qualificada a l’Estat Español per donar formació en aquest mètode 

i forma part del nostre Comitè Clínic (Maria Díez-Juan). Aquests cursos es 

podrien oferir, per ampliar-ne la difusió, a Sant Joan de Déu. 

 

 

 

ACCIO 3 
 

3-Disseny de millora del model d’atenció de als usuaris de la FAMC, liderat per l’equip tècnic, 

amb l’assessorament del Comitè Clínic i la implicació de professionals i famílies de la FAMC. 

 

Necessitat de Nous Serveis 

Es fa necessari donar suport als nostres usuaris/es per a que puguin gaudir de les seves vides de 

forma plena, autònoma i independent, recordem el nostre lema educar una conducta 

independent, per poder dur a terme una vida normalitzada, cal incidir en la preocupació per part 

dels professionals d’atenció directa i de l’equip Tècnic a millorar les pautes d’intervenció general 

i sobretot en el moments que apareixen trastorns de conducta. Es fa necessari dotar a la persona 

amb TEA del recolzament necessari i sobretot del personal d’atenció directa. 

Des de l’equip tècnic es proposa impulsar l’atenció als usuaris de la FAMC des del Model de 

Suport Conductual Positiu. 

El Suport Conductual Positiu és una eina que ofereix procediments i estratègies que permeten 

treballar les conductes problemàtiques que sorgeixen en el tracte amb les persones amb 

discapacitat intel·lectual i que són un repte important per als professionals i les seves famílies. 

Aquest enfocament parteix de dos supòsits centrals per al tractament de les conductes 

problemàtiques, que són (J. Font, SUPORTS vol. 5, núm. l. p. 44-54, primavera de 2001) : 

1. Cal modificar I ‘entorn abans que aparegui la conducta problemàtica.  

2. L’estratègia més efectiva per disminuir les conductes desadaptades consisteix a 

ensenyar habilitats adequades i/o alternatives. 
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3.1-Proposta d’implantació a la FAMC del MODEL DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU 

1. Aprovació de la decisió per implantar aquesta metodologia de treball. 

2. Importància de lideratge de l’Equip Tècnic amb l’assessorament del Comitè Clínic. 

3. Elaboració d’un cronograma per la introducció progressiva del model. 
4. Promoció de vincles amb centres que treballin amb aquest model, poder anar a 

veure’ls i compartir l'experiència. 
5. Formació de totes les professionals que atenen als usuaris de las FAMC. 

Necessari formació cíclica per tal de fer el reciclatge dels professionals i per 
introducció a la metodologia dels nous professionals.  

6. Promoció d’investigació en relació a aquest canvi de model. 
 

 

 

 

 

ACCIO 4 
 

4-Consolidació de les línies d’investigació impulsades per membres de la FAMC. Projecte CARE 

(0-4) MAS CASADEVALL i projecte BIO-CREA 

 

Malgrat que aquests darrers anys, des de la Salut Pública s’han fet avenços tant en la detecció 

com en l’atenció, des de la FAMC creiem que aquests encara no són suficients i per aquesta raó 

volem fer la nostra aportació en aquest camp especialment amb quests dos projectes: 

 

4.1- Projecte CARE (0-4) MAS CASADEVALL 

 

S’adjunta a l’ANNEX 2 la descripció i Resum Executiu del Projecte 

 

Aquest projecte, nascut de la voluntat expressada en la missió de la FAMC, d’impulsar 

la recerca en el camp del TEA i la seva actuació primerenca, s’ha anat gestant aquests 

darrers anys de vigència dels dos darrers Plans Estratègics. Junt amb els nostres 

“partners” , Hospital Sant Joan de Déu, Universitat Blanquerna i el MIND INSTITUTE de 

Califòrnia té pendent, per a la seva posta en marxa definitiva , el seu finançament. Això 

ha significat modificacions rellevants dels terminis i estratègies de posta en marxa. Es 

preveu que aquest 2020 es pugui obtenir el finançament necessari amb la col·laboració 

de l’Obra Social de “la Caixa”. 

 

4.2-Projecte BIO-CREA MAS CASADEVALL 

 

S’adjunta a l’ANNEX 3 la descripció del Projecte i Objectius 

 

Aquest projecte, un projecte molt ambiciós d’investigació no ha pogut gaudir del 

finançament en el concurs que es va presentar el 2019. Els investigadors impulsors estan 

convençuts que quan el projecte CARE-MC estigui en marxa, serà més probable obtenir 

el finançament ja que aquesta investigació està molt lligada al funcionament d’aquest. 
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ACCIO 5 
 
Altres accions relacionades amb la INVESTIGACIÓ i la INNOVACIÓ: 
Dins de les accions relacionades amb la investigació i la innovació, des de la Fundació Autisme 

Mas Casadevall s’impulsen i es promouen diversos projectes: 

 

5.1- Projectes d’investigació resultants de la pràctica en els serveis assistencials 

de la FAMC. 

i. Projecte “ENVELLIMENT ACTIU. PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ 

COGNITIVA AMB EL PROGRAMA GNPT DE L’ INSTITUT GUTTMANN” 

 

S’adjunta a l’ANNEX 5 la Definició del Projecte: “ENVELLIMENT ACTIU. PROGRAMA 

D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA (GNPT) de l’Institut GUTTMANN 

 

ii. Projecte AMPLIACIÓ I CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE “ENVELLIMENT 

ACTIU. PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA AMB EL PROGRAMA 

GNPT DE L’INSTITUT GUTTMANN”. (2019-2025) 

iii. Participació en congressos nacionals i internacionals. 

 

  



 
 

                                                       III PLA ESTRATÈGIC 2020-2025 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART III 
SEGUIMENT PLA ESTRATÈGIC 

 2020 - 2025 
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L1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1 CE+D 2020-2025                            -   € D1 A1
F1/F3/F6/F8/F10

/F12
O1/O2/O12/O13

L1.1 D En continu                            -   € 

L1.1 D En continu                            -   € 

L1.2 D 2020-2025                            -   € 

L1.3 D 2021                            -   € 

L1.4 D 2020                            -   € 

L1.5 D+ (J.B.+P.V.) 2020                            -   € 

L1.6 D+CE En continu  a Determinar 

L1.7 D+(J.L.B+M.S.+P.V.) En continu                            -   € 

L1.8 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1.8 D + CE 2020 - 2021  a Determinar D8 A5/A7 F2/F4/F8/F9/F10 02/O3/O5/O9

L1.8.1 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.2 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.3 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.4 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.5 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.6 D + CE En continu  a Determinar 

L1.9 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1.9 D + CE 2020  a Determinar D10/D7 A8 F1/F2/F10 O10/O11

L1.9.1 D En continu  a Determinar 

L1.9.2 D 2020-2021  a Determinar 

L1.9.3 D En continu  a Determinar 

2-Implementar el Pla Màrqueting (segons apartat anterior)
3-Mantenir actualitzat - junt el tècnic de Comunicació- Document 

"Presentació i Memòria de Mas Casadevall"

1- FINANÇAMENT (Inversions, Circulant i Màrqueting)

Desenvolupar el III Pla de Màrqueting (amb l'ajut del col·laborador de Direcció) tenint en compte:

Elaborar P Financer per calcular nivell endeutament per a noves inversions

Poteciar accions via subhastes, exposicions artístiques, concerts i altres actes socioculturals

Mantenir operatiu el Grup Treball per avaluar impactes econòmics del CARE i BIO-CREA

Mantenir la sostenibilitat econòmica 

Cost dels Serveis bàsics sempre cobert pel conveni/concert amb Generalitat

Cost de Serveis Addicionals no coberts per Conveni ni quotes pares < 10%

Tenir com a tresoreria (en c.c.) mínim dues mensualitats (increment de un 20% anual fins a objectiu)

Reduir temps de pagament als proveïdors a dos mesos màxim

Eliminar del Balanç la partida d'endeutament amb FPTAMC

1-Buscar productes no elaborats a MC per ser comercialitzat amb segell MC

2-Augmentar difussió Targeta "Amics Mas Casadevall"

3-Perfeccionar comercialització productes elaborats a MC

4-Mantenir i incrementar organització esdeveniments esportius

5-Comercialització Cursos TEA impartits per tècnics MC (MIND INSTITUTE)

6-Potenciar acords amb empreses sensibles a la responsabilitat corporativa

SUBVENCIONS I DONACIONS

Dotar a Direcció d'un tècnic col·laborador de Direcció per:

1-Buscar Subvencions i Donacions-fer el seguiment i preparar documentació

MARKETING

FINANÇAMENT
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L2.1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.1.1 D + LL.D+P.V.+M.S 2020  a Determinar D6 A1
F1/F2/F3/F6/F7/F8

/F107F12
O1/O2/O5/O8

L2.1.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020  a Determinar 

L2.1.3 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.4 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.5 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.6 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.7 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.8 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.9 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.10 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.11 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.12 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.13 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.14 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.15 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.16 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.17 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.18 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.19 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.20 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2021  a Determinar D1 A1/A7 F1/F4/F6/F10/F12 O12/O13

L2.2.1 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2022  a Determinar 

L2.2.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2023  a Determinar 

L2.2.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2024  a Determinar 

L2.2.4 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2025  a Determinar 

L2.2.5 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2026  a Determinar 

L2.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2025 a Determinar D6 A1 F1 O2/O10/O11/013

L2.3.1 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

L2.3.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

L2.3.4 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.5 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.6 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

Millora de l'eficiència energètica

Renovació de la il·luminació amb LEDS i millora de les ubicacions amb il·luminació deficient

Estudi per instal·lar PLAQUES SOLARS i/o aprofitar les Ha. De terreny per fer HORT SOLAR

Millorar aillament tèrmic i acústic diferents espais

Sistemes de control solar (plaques-tendals-vidrieres,etc) per millorar temperatura estiu i hivern

Estudi per saber si seria factible l'explotació sostenible i periòdica de la massa forestal de MC

WC de Tallers

Renovació Banys Llars 1 i 2

 Projecte de Plaques solars per la millora dels circuits d’aigua calenta (Convocatòria BBVA-Objectius Sostenibles).

2-NOVES INFRAESTRUCTURES I AMPLIACIÓ DE PLACES

Elaborar el Pla de Noves Infraestructures par a NOVES PLACES per tal de :

Pintar columnes de les Llars

Arranjament dels Camins i Espais interns aptes per a vehicles

PLA DE NOVES INFRAESTRUCTURES PER A NOVES PLACES

Creació de la Comissió per elaborar el Pla de Noves Infraestructures par a NOVES PLACES

Renovació Llençols, Tovalloles i altres utensilis d'ús diari

Millora de les instal·lacions de la Granja

Reubicació Cantina (menjador) -barreres, il·luminació deficient...

Adequació actual Cantina per nous usos

Reformar Oficines i Sala Reunions amb barreres arquitectòniques

Manca Sala relaxament per Llars 1 i 2

PLA D'ADEQUACIÓ I MANTENIMENT

Creació Comissió d'Adequació d'Infraestructures i Manteniment

Elaboració Pla d'Adequació i Manteniment per prioritzar les següents actuacions:

Reformar Sala Infermeria no adaptada per usuaris Llars i STO

Magatzem per productes STO

Millora connexions internet

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Calcular de les necessitats de noves places (incorporació de C. Dia a Llars)

Estudi per valorar la possibilitat de crear una nova Llar

Buscar ubicació per aquesta nova Llar

Ampliar espectre d'edat dels usuaris de MC

Adequar un espai per les visites de les famílies per més intimitat i confort

Canvi de sistema cloració aigua piscina (Cloració Salina)

Cloració Automàtica Aigua Potable

Valorar obligatorietat tanca perimetral granja

Afegir Marquesina davant de Tallers
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L3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L3 D 2023 a Determinar D1/D3/D7/D9/D10 A1 F2/F4 O5/O6/O7/O10/O11

L3.1 D 2020                            -   € 

L3.2 D 2020  a Determinar 

L3.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L.3.3 D 2024 a Determinar D1/D3/D6/D10 A1/A7/A8 F1/F4/F6/F8/F12 O2/O3/O5/O7/O11

L3.3.1 D 2021  a Determinar 

L3.3.2 D 2021-2025  a Determinar 

L3.3.3 D 2020-2023  a Determinar 

L3.3.4 D 2020  a Determinar 

L3.3.5 D 2020  a Determinar 

L3.3.6 D 2020  a Determinar 

L3.3.7 D 2020-2021  a Determinar 

L3.3.8 D 2020-2022  a Determinar 

L3.4 D + CC 2021  a Determinar 

L3.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L.3.5 D 2023 a Determinar
D1/D3/D6/D7/D9/

D10
A6/A7/A8 F1/F4/F6 O3/O5/O7/O8/O11

L3.5 D + CE 2021  a Determinar 

L3.6 D 2020  a Determinar 

L3.7 D 2020  a Determinar 

L3.8 D 2020-2021  a Determinar 

Consolidació de nous Serveis.

Personal i horaris

Definició de pautes d'Intervenció General en moments de Transtorn de Conducta

Quadern de Bones Prèctiques/Benvinguda per l'acolliment de nous Professionals

Adaptació de ls horaris de MC I a l'estructura de MC II  / Renovació horaris MC I

Preparar Projecte per oferir FORMACIÓ per la figura d'Assistents Personals per persones amb TEA:

PERSONAL I HORARIS

Millorar el sistema de comunicació entre Residència i STO: Implementar el sistema de comunicació S3i:Fi4

CONSOLIDACIÓ SERVEIS I NOUS SERVEIS

Implementar el mètode de iQualitat d'Autismo España

Incloure a la reunió de participació un grup d'usuaris

Estudiar viabilitat introduir un educador al 75% a MC II / Crear l'espai d'educador de bugaderia

Adaptació de serveis. Nous Serveis. Personal. Horaris

3-ADAPTACIÓ DE SERVEIS, NOUS SERVEIS (Envelliment), PERSONAL I HORARIS
ADAPTACIÓ DE SERVEIS, NOUS SERVEIS (Envelliment), PERSONAL, HORARIS

Dotar al centre d'Infermer pel Projecte d'envelliment i TEA

Incorporar un educador el juliol 2021 en ocasió de jubilacions

Consolidar taller de fisioteràpia. Incrementar en un 5% anual a partir 2021

Consolidar taller E. Cognitiva. 2020-2 educadors (5h/setmana). 

Consolidar educador acompanyament mèdic

Consolidar educador de transport C. Dia i quinzenal a BCN

Incloure Fisoterapeuta Infermer a Equip Tècnic
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L4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L4 D + CE + Comunic. 2020-2021 a Determinar
D1/D2/D3/D4/D5/

D7/D9/D10
A1/A8 F1/F3/F3/F6/F7

O2/O3/O4/O5/O6/O7/01

0/011

L4.1 D + CE + Comunic. 2020 -2021  a Determinar 

L4.2 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.2.1 D + CE + Comunic. 2021  a Determinar 

L4.3 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.4 D + CE + Comunic. En continu  a Determinar 

L4.5 D + CE + Comunic. 2020-2021  a Determinar 

L4.6 D + CE + Comunic. En continu  a Determinar 

L4.7 D + CE + Comunic. 2021  a Determinar 

L4.8 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.9 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

Comunicació / relacions externes

Millorar i organitzar sistemes de comunicació interna / Millorar sistemes de la FAMC a la societat

Incorporar un professional de Comunicació per coordinar tots els aspectes de Comunicació

Actualització permament de les novetats a Xarxes Socials i Mitjans/ Replantejament Aixada

Buscar complicitats amb Mitjans de Comunicació tant locals com de país

Definir una línia política de relacions amb institucions i alhora protocols de comunicació amb elles

Participar , influir en associacions i organismes amb objectius compartits

4 - COMUNICACIÓ/RELACIONS EXTERNES I POLÍTIQUES DE TRANSMISSIÓ D'EXPERTESA (Model Mas Casadevall)

COMUNICACIÓ/RELACIONS EXTERNES

Conveni amb Univ.Girona per que un alumne faci pràctiques a la FAMC

Fer web en versió anglesa. Incorporar-hi: Reculls Premsa i Calendari activitats

Posar en marxa la Newslwtter per mantenir informats tots els estaments de MC (Personal, P, CA,...)

Incloure una bústia de Suggeriments, ben visible al web
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L5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.1 P + CE 2021 i 2025 D2 A9 F1 O7

L5.1.1 P + CE 2022 i 2025                            -   € 

L5.1.2 CE En continu                            -   € 

L5.1.3 CE En continu                            -   € 

L5.1.4 CE En continu                            -   € 

L5.1.5 P (Prs i Vprs) En continu                            -   € 

L5.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.2 P + CE 2021 D2 A2 F1/F3/F4 O7

L.5.2.1 P + CE 2021                            -   € 

L.5.2.2 P + CE 2021                            -   € 

L.5.2.3 P + CE 2020                            -   € 

L.5.2.4 CE + D + Comunic. 2020                            -   € 

L.5.2.5 P + CE 2020                            -   € 

L.5.2.6 P + CE + CC 2021  a Determinar 

L.5.2.7 P + CE 2021                            -   € 

L.5.2.8 P + CE En continu  a Determinar 

L5.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.3 CC 2021  a Determinar D2/D3/D4 A3/A9 F1/F2/F4/F5 O7

L5.3.1 CC 2021  a Determinar 

L5.3.2 CC En continu  a Determinar 

L5.4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.4 CE + ED En continu D2/D3/D10 A8/A9 F1/F2 O7

L5.4.1 CE + ED En continu                            -   € 

L5.4.2 FAMC En continu                            -   € 

L5.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.5 CE + D 2020                            -   € D3/D10 A8/A9 F2 O7

L.5.5.1 CE + D 2020                            -   € 

L.5.5.2 CE + D 2020                            -   € 

L.5.5.3 CE + D 2020                            -   € 

L.5.5.4 ED En continu                            -   € 

L5.6 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.6 CE + D 2021  a Determinar D3/D10 A8/A9 F2 O7

L5.6.1 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.2 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.3 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.4 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.5 D + ET En continu  a Determinar 

L.5.7 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.7 CE + ED 2020-2021 a Determinar D2/D3/D5/D11 A10 F1/F2/F10 O7/O10/O11

L5.7.1 CE + ED 2020  a Determinar 

L5.7.2 CE + ED 2021  a Determinar 

L5.7.3 CE + ED 2020  a Determinar 

P Vs CE

El  CE + P elaboraran propostes de renovació del CA

Designar un Secretari Executiu del CA per dinamitzar-lo (amb el vist-i-plau del President del CA)

Proposar a l'Alcalde de Serinyà que s'uneixi al CA

Fer Newsletter pels membres del CA amb esdeveniments i noticies especials (també Concerts, etc.)

Aprofitar les reunions per ensenyar-los les instal·lacions i les darreres millores

Fer-los arribar la memòria de la FAMC i també la del Comitè Clínic (a dissenyar)

Fer-los sentir ambaixadors de FAMC i aprofitar els seus canal de comunicació per fer xarxa (RSC)

Intentar incrementar la seva col·laboració en la recerca de vies de finançament

PATRONAT (P) vs. COMITÈ CLÍNIC (CC)

EQUIP DIRECTIU

Definir Equip Directiu

Funcions de l'Equip Directiu

Objectius de l'Equip Directiu

Tornar a posar en marxa les Comissions de Famílies de les Llars que ja havien existit

Establir una eina informatica (Tokapp) per tansmetre informació puntualment a les famílies

Que el Comitè Clínic faci una breu Memòria anual i que la presenti presencialment en un P i en CA

Que el CC inclogués regularment en la Newsletter notícies i esdeveniments rellevants sobre el TEA

COMITÈ EXECUTIU (CE) vs. EQUIP DIRECTIU (ED)

El CE dona suport a l'ED i es corresponsabilitza amb ED amb decisions consensuades quan necessari

PATRONAT (P) vs COMITÈ EXECUTIU (CE)

Es revisarà periòdicament la composició del CE. No cal ser membre del Patronat per ser membre del CE

Fer arribar les Actes del CE al Patronat i informar-lo regularment del que sigui noticiable

En cassos excepcionals i quan es cregui oportú, el CE demanarà parer al Patronat i aquest podrà donar el seu parer al CE sempre

El CE funcionarà, segons els temes i estudis a preparar, en grups de treball específics

El P (President i/o Vicepresident) informarà de relacions i esdeveniments rellevants al CE

PATRONAT (P) vs CONSELL ASSESSOR (CA)

5 - ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA FUNDACIÓ

Composició del ET

Establir i respectar calendari de les Reunions setmanals

FAMÍLIES

Elaborar una enquesta per detectar necessitats, preocupacions, informació i formació de famílies

Establir i respectar calendari de les Reunions setmanals

EQUIP TÈCNIC

Definir Equip Tècnic

Funcions del ET

Objectius del ET

Tots els membres de la FAMC (en tots els seus organismes) representen a FAMC i han d'actuar com a portaveus

P vs CA

Equip Directiu.

Equip Tècnic.

Famílies

P vs CC

CE vs ED
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L6.1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.1 CC + ET + D 2020                            -   € D3 A2/A3 F2/F4/F5 O7

L6.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.2 CC + ET + D 2021  A Determinar D2/D3/D5/D7/D9 A3/A9 F2/F4/F5 02/03/04/O5/O7/O11

L6.2.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1 CC + ET + D
En continu

 A Determinar 

L6.2.1.1.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1.3 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.3 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.3 CC + ET + D En continu  A Determinar D2/D3/D5/D7/D9 A3/A9 F2/F4/F5/F7 02/03/04/O5/O7/O11

L6.3.1 P+CE+CC + ET + D 2020  A Determinar 

L6.3.2 CC + ET + D 2020  A Determinar 

L6.3.3 CC + ET + D 2020  A Determinar 

L6.3.4 CC + ET + D 2020/2021  A Determinar 

L6.3.5 Formació de tots els professionals que atenen usuaris a la FAMC en el Model CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.3.6 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.4 P + CC + CE + D 2023-2025 A Determinar D1/D2/D4
A1/A2/A3/

A9

F1/F3/F4/F5/ 

F6/F8/F11
O1/O2/O3/O4/O5

L6.4.1 P + CC + CE + D 2023  A Determinar 

L6.4.2 P + CC + CE + D 2025  A Determinar 

L6.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.5 CC + ET + D En continu A Determinar D1/D3/D4
A1/A2/A3/

A9

F1/F3/F4/F5/F6 

/F7/F8
O1/O2/O3/O4/O5

L6.5.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.5.1.1 CC + ET + D 2020/2021  A Determinar 

L6.5.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.5.1.3 Participació en Congressos Nacionals i Internacionals CC + ET + D + CE En continu  A Determinar 

6 - OBJECTIUS CLÍNICS I INVESTIGACIÓ (Marca DENVER, CARE-MC, Serveis Externs, BIO-CREA)
COMITÈ CLÍNIC

Definició de les funcions, objectius del Comitè Clínic

FORMACIÓ

Acabar amb la implementació i consolidació del Pla de Formació de la FAMC

Atenció a persones adultes amb TEA:
Formació als professionals de la FAMC i d'altres institucions que 

atenen persones adultes amb TEA:

Consolidació formació pel personal atenció directe

Formació en models basats en bones pràctiques clíniques

Formació específica en TEA amb recursos de FUNDAE

Supervisió i formació a futurs professionals de la FAMC- Guia Benvinguda

Oferir formació sobre TEA al SOC (Servei Ocupació Catalunya)

Projecte Envelliment Actiu. Estimulació Cognitiva amb GNPT de Guttmann

Ampliació i Consolidació del Projecte Envelliment Actiu (GNPT - Guttmann)

INVESTIGACIÓ : CARE-MC i BIO-CREA

Projecte CARE (0-4) - MAS CASADEVALL

Projecte BIO-CREA - MAS CASADEVALL

INVESTIGACIÓ : ENVELLIMENT ACTIU - PROGRAMA ESTIMULACIÓ COGNITIVA AMB GNPT - GUTTMANN

Projectes d'Investigació resultant de l'aplicació de serveis assistencials a la FAMC

Promoció i Organització de cursos basats en el model DENVER

MILLORA DEL MODEL D'ATENCIÓ

Implantació a la FAMC del MODEL DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

Aprovació de la decisió d'implantar aquesta metodològia de treball

Posar en marxa el Lideratge de l'E. Tècnic amb assessorament del C. Clínic

Elaboració d'un cronograma per la introducció progressiva del Model

Promoció de vincles amb centres que treballin aquest model

Promoció d'investigació en relació a aquest canvi de model

Investigació: ENVELLIMENT ACTIU

Investigacio
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Qualitat de Vida 

Les persones amb TEA i del desenvolupament són un col·lectiu històricament discriminat, sent 

actualment un dels col·lectius més vulnerables i exclosos, amb un clar dèficit relacionat  amb la 

ciutadania. Aquest reconeixement és considerat una plasmació del que es coneix com a Model 

Social de la Discapacitat (Palacios, 2008) i que es basa en la distinció fonamental entre aspectes 

orgànic-funcionals i aspectes socials.  

Interpretar la discapacitat i en concret el TEA  des d'una perspectiva social, ens permet entendre 

que les causes que originen la discapacitat no són individuals (de la persona), sinó socials. És a 

dir, que no serien les limitacions individuals les arrels de la discapacitat, sinó les limitacions de 

la societat per prestar serveis adequats i per assegurar adequadament que les necessitats de 

totes les persones siguin tingudes en consideració dintre de l'organització social (Palacios, 2008).   

Les persones amb TEA, enteses des d’aquesta perspectiva, són identificables amb altres 

dinàmiques de discriminació, quan en aquesta interacció, la resposta que reben les persones 

amb TEA , vulnera els drets humans fonamentals. En aquest sentit, la lluita contra els processos 

d’exclusió han de ser abordats des d’una perspectiva social, ciutadana, de respecte, protecció 

i promoció dels drets de les persones. .  

Aquesta situació de discriminació es concreta en un dèficit profund relacionat amb la ciutadania. 

Aquesta, se sustenta en tres pilars bàsics:  

 

                                          - Salut  

 - Participació i Pertinença 

                                            - Drets i Seguretat 

 

 

Envelliment i Salut 

El concepte “ d’Envelliment Actiu” (OMS 2002) es refereix a un procés que persegueix optimitzar 

les oportunitats de les persones grans amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que 

envellim. Les línies necessàries que hem d’introduir en el III Pla Estratègic del 2020-2025  es 

sustenta en la perspectiva de gènere i la inter-generacionalitat i ha de facilitar l’autonomia i la 

REFLEXIONS SOBRE QUALITAT DE VIDA, ENVELLIMENT I 

SALUT EN TEA a Mas Casadevall 

ANNEX 1 
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igualtat d’oportunitats a totes les persones. Com veurem més endavant aquestes oportunitats 

es donen en els tres àmbits considerats essencials en la qualitat de vida de les persones: Salut , 

participació i seguretat, i l’adaptació dels serveis ha de potenciar aquest tres eixos. 

La Salut és un component imprescindible per la Qualitat de Vida i s’entén com un estat complert 

de benestar i no únicament com l’absència de malaltia. Per això , per poder garantir el benestar 

de qualsevol persona és essencial l’atenció i la promoció de la salut . Aquesta adequada atenció 

de la salut ha d’estar garantida per serveis accessibles i adaptats a les necessitats pròpies de 

les persones (OMS 2015), en qualsevol de les etapes de la seva vida. 

El procés d’envelliment implica una sèrie de canvis físics, emocionals i cognitius que van sorgint 

i evolucionant a mesura que s’incrementa l’edat. En el cas de les persones amb TEA, aquest 

canvis poden manifestar-se de forma diversa degut a factors relacionats amb les pròpies 

característiques del trastorn  i comorbiditat associada amb d'altres elements relacionats amb 

l’entorn, en el que té especial importància el coneixement i pràctica dels professionals 

especialitzats amb les persones amb TEA. 

El concepte Qualitat de vida es comença a introduir als anys 80, com una noció sensibilitzadora 

en relació als drets fonamentals de les persones i els aspectes importants de la seva vida. 

Actualment és un concepte fonamental en la definició de qualsevol acció que impliqui a les 

persones amb TEA, un concepte dinàmic. La Qualitat de vida és un constructe social, el seu ús té 

avui un significat primordial en els serveis socials, i els serveis de salut, no únicament remarca la 

importància de les opinions i experiències de les persones amb TEA, sinó que ha de justificar els 

diferents programes i activitats que la FAMC porta a terme. En aquest sentit Shalock i Verdugo, 

conceptualitzen la Qualitat de Vida com un estat de desitjat benestar personal que és 

multidimensional, té propietat universals i propietats lligades a la cultura, està format per 

aspectes objectius i subjectius i està influït per característiques personals i factors ambientals. 

En qual a la seva mesura, Shalock i Verdugo defensen que fa referència al grau en que les 

persones tenen experiències vitals que valoren, reflecteixen les dimensions que contribueixen a 

una vida plena i interconnectada, tenint en consideració els context dels ambients: físic, social i 

cultural . Els tres eixos que des del grup de Treball d’Envelliment i Autisme ens hem basat per 

construir la guia de bones pràctiques: eix de salut, eix emocional i eix cognitiu. 

La FAMC també va ésser unes de les entitats que va participar com a centre pilot en les proves 

de l’escala GENCAT al maig del 2008 ( dins del Pla de Qualitat 2005-2008), època en que es 

marcaven uns principis bàsics de la Política de Qualitat del Departament, aleshores es treballava 

en la definició del model de qualitat en l’atenció als serveis socials. Ha plogut molt des del 2008 

i les necessitats de les persones amb TEA en procés d’envelliment necessiten més recursos – 

humans, equipament-, professionals especialitzats en TEA i altres aspectes, per no deixar de 

banda el camí iniciat de poder oferir la màxima qualitat de vida a les persones amb TEA.  

El treball amb l’especificitat del TEA  en l'etapa d’envelliment vol establir les condicions 

objectives necessàries per que aquestes persones puguin seguir sent els protagonistes de les 

seves vides i puguin continuar desenvolupant els seus propis projectes vitals de felicitat des 

d’una perspectiva de PARTICIPACIÓ, SEGURETAT i SALUT.  

• Les persones amb TEA envelleixen abans que les persones neurotípiques. 
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• Les causes que això sigui així són entre altres: 

- La falta de programes de salut pública dirigits a aquest col·lectiu. 

- La complexitat de les persones amb TEA per accedir als serveis sanitaris ja que 

s’haurien de millorar i fer que tot el personal sanitari conegués uns protocols 

adequats. 

- La millorable especificitat de l’atenció sanitària i social rebuda deguda a un 

desconeixement, molt generalitzat, del TEA en molts àmbits de l’atenció sanitària 

bàsica. 

- Existeixen certes malalties molt prevalent dins el col·lectiu i existeixen diferències de 

gènere. 

- Hi ha una alta necessitat de disposar d’una xarxa especialitzada en DI i Salut Mental i 

que ofereixi un servei de qualitat. 

- L’edat i les necessitats de suport són dos variables altament relacionades amb l’estat 

de salut de les persones amb TEA. 

 

Durant els darrers anys, la FAMC treballa en l’Envelliment Actiu amb altres centre i amb la 

Confederació Autisme Espanya amb les edicions de guies i recursos de bones pràctiques: 

 SALUT//Envejecimiento y trastorno del Espectro Autista:  

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/envejecimiento_informe_revision_2018

.pdf 

 SEGURETAT// Como asegurar nuestra tranquilidad:  

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/guia_como_asegurar_mi_tranquilidad_

version_web.pdf 

 SEGURETAT// Fundaciones tutelares: http://www.autismo.org.es/publicaciones-de-

autismo-espana 

 PATICIPACIO// “Yo también decido” :  

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/guia_participacion_yo_tambien_decido

_version_ultima_web_doble_pagina.pdf 

 QUALITAT DE VIDA: 

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/calidad_de_vida_y_tea_coleccion_calid

ad_de_vida_web.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.autismo.org.es/sites/default/files/envejecimiento_informe_revision_2018.pdf
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Resum executiu  
 
El centre CARE0-4 Mas Casadevall (CARE0-4 MC) vol ser un projecte capdavanter en l’assistència, 
recerca i docència de l’atenció primerenca de l’autisme, que neix sota la tutela de la Fundació 
Autisme Mas Casadevall i en aliança amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la 
Universitat Blanquerna-Ramon Llull i l’UC Davis MIND Institute de Califòrnia.  
 
La seva missió és la promoció i prestació de les pràctiques clíniques més eficients en l’atenció 
precoç de l’autisme, basades en el coneixement científic més actual, així com difondre aquest 
coneixement en els equips d'atenció precoç comunitaris i altres organismes pertinents. Així el 
CARE0-4 MC vol constituir-se com referent d’aquest àmbit assistencial en el nostre país, millorant 
el coneixement dels Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) mitjançant la recerca innovadora, 
millorant de manera substancial la qualitat de vida dels nens en edat preescolar amb autisme i 
les seves famílies. El principal objectiu es proporcionar els recursos terapèutics pertinents des 
de els primers anys de vida i assessorar a altres entitats del sistema assistencial en la consecució 
d'un pla integral d'intervenció preventiva i proactiva en la simptomatologia que configura 
l'autisme.  
 
Està previst que compti amb una àrea de gestió clínic-assistencial per a la detecció, diagnòstic i 
tractament de l’autisme per a nens i nenes fins a 4 anys d’edat, incloent l’atenció a les famílies; 
una segona àrea de recerca i docència, i una tercera àrea de projecció social sensibilitzant els 
serveis de suport comunitaris i promovent la consciència social cap a l’autisme. 
  
A ple funcionament es preveu que el centre pugui atendre de manera integral uns 120 nous 

casos l’any, amb un procés d’atenció que inclogui les activitats de primer diagnòstic de TEA, 

atenció dels casos sospitosos, atenció als casos complexes de TEA i activitats grupals per pares i 

familiars. Així mateix, degut a la missió científica del CARE0-4 MC, prioritat del centre, es 

desenvolupa el projecte de recerca capdavanter Bio-CREA1 amb l’objectiu de crear la primera 

fase d’una cohort de casos i controls d’autisme que se centri en els estadis primerencs de 

desenvolupament a Catalunya, amb una base de dades biopsicosocial vinculada a un biobanc i 

un assaig clínic aleatori d’intervenció precoç, amb l’assessorament de l’UC (Universitat de 

Califòrnia- Davis) MIND Institute. 

Finalment, cal destacar que el projecte CARE0-4 MC ha rebut recentment el PREMI cermi.es 2017, 

que concedeix el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), en 

la categoria de Investigació Social i Científica en reconeixement de la seva innovació e impacte 

en el benestar social de les persones amb autisme. Per un altre banda, l’UC Davis MIND Institute 

ha rebut la beca ACE 2017 (Autism Centers of Excellence) del reconegut National Institutes of 

Health-NHI dels Estats Units tant a la categoria de centre (Dr. Amaral) com a la de col·laboració 

(Dra. Stahmer) conjuntament amb la Universitat de Drexel. Ambdós investigadors són assessors 

principals del present projecte. 

ANNEX 2  
 

CENTRE  CARE (0-4) MAS CASADEVALL 
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Entitats implicades  
 
Fundació Autisme Mas Casadevall- FAMC  
La FAMC és un projecte pioner a Catalunya en l'atenció a persones adultes amb trastorn de 
l'espectre autista (TEA). Va néixer el 1988 de la mà d'un grup de pares preocupats per oferir una 
vida digna als seus fills un cop arribats a l'edat adulta. La Fundació ofereix espais de vida i treball 
a 36 persones que viuen en les tres llars de la fundació (dues a Serinyà, una a Banyoles) o bé 
acudeixen al servei de centre de dia.  
Col·laborador: Sr. José Luis Bruned, Vicepresident FAMC. Promotor del projecte internacional 
CARE0-4 Mas Casadevall. Impulsor del programa de beques “La Caixa – Mas Casadevall” per a 
professionals per participar al ARTP (Autism Research Training Program) a l' UC Davis MIND 
Institute.  
 
Hospital Universitari Matern-Infantil Sant Joan de Déu- SJD (Barcelona)  
Centre Hospitalari de referència nacional i internacional a nivell pediàtric en l'atenció sanitària 
global dels nens i les seves famílies. Actualment alberga una unitat multidisciplinària dels 
trastorn de l’espectre de l’autisme (UnimTEA) creada a l’any 2009 per donar resposta a la 
demanda de diagnòstic complex i atenció especialitzada de l’autisme. La UnimTEA, configurada 
per facultatius de l’Àrea de Salut Mental i de Neurologia, treballa conjuntament amb altres 
Serveis hospitalaris i desenvolupa programes de formació i investigació col·laborant amb altres 
equips experts en la matèria a nivell nacional e internacional.  
Col·laboradors: Montse Dolz, MD. Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de SJD. Investigadora 
del Grupo CIBERSAM sobre “Trastorns mentals a la infància i la adolescència”.  
María Díez-Juan, MS. Psicòloga, coordinadora clínica de la UnimTEA de SJD i membre del Comitè 
Clínic de Mas Casadevall. Primera receptora de la beca “La Caixa – Mas Casadevall” en l’ UC Davis 
MIND Institute (ARTP 2012-14). Certificada oficial en model Denver (ESDM) d’atenció 
primerenca per l’autisme. Professional d’enllaç internacional del Projecte CARE0-4 Mas 
Casadevall.  
 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna- (URL) 

Blanquerna-URL és un referent en la formació de professionals amb projecció internacional i 
l'única universitat privada catalana reconeguda com a CEI (Campus d'Excel·lència Internacional). 
Compromesa amb projectes d'envergadura científica i caràcter social a través de la investigació 
i programes docents d'excel·lència. Col·laborador: Sergi Corbella, PhD. Degà de Blanquerna des 
de l’any 2016, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Psicòleg clínic i 
supervisor de IDAPP, professor titular en la URL.  
 
University of California Davis MIND Institute, USA (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders)  

Institut de referència internacional en la investigació de l'autisme i altres trastorns del neuro-
desenvolupament, ubicat a Sacramento, Califòrnia. Precursor d'un model interactiu i 
multidisciplinari de l'abordatge de l'autisme i fundat per famílies afectades pels TEA. En 
l'actualitat és centre d'excel·lència i lidera la investigació dels marcadors biològics de l'autisme i 
és pioner científic en la detecció i intervenció precoç. El seu programa post-doctoral de formació 
en investigació de l'autisme (ARTP) capacita professionals per a la investigació de l'autisme i 
recentment ha acollit al segon professional de la beca “La Caixa – Mas Casadevall 2016-18”,  Aritz 
Aranbarri, PhD.  
Col·laborador assessor: David Amaral, PhD. Director d’Investigació de UC Davis MIND Institute. 

Professor distingit de la Universitat de Califòrnia, Investigador principal del centre nacional de 
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primats. Consultor extern internacional del projecte. Receptor de la beca ACE 2017 del National 

Institutes of Health (NHI). 

Justificació del projecte  
 
Els trastorn de l'espectre de l'Autisme (TEA) o l'autisme com habitualment es denomina, són 
alteracions del neuro-desenvolupament que afecten de manera persistent a l'àrea de la 
comunicació i la interacció social reciproca, així com provoquen l’existència de patrons de 
conducta restrictius i rígids amb interessos limitats (DSM5, 2013). Els signes d'alarma poden 
emergir durant el primer any i s'estableixen de manera crònica durant tota la vida afectant 
l’autonomia i benestar de la persona a diferents nivells i graus d’afectació. Els dèficits en l’àrea 
social, les dificultats de llenguatge, d'aprenentatge i joc, els patrons de conductes repetitives i 
estereotipades i distorsions en l'àmbit sensorial són trets definitoris dels TEA que condicionen 
la qualitat de vida de l’infant, nen i posteriorment adult, ocasionant problemes a l'hora de 
mantenir un exercici vital ple i independent.  
 
Els TEA afecten al 1% de la població (Boilson, 2016), sent la prevalença generalitzada i similar en 
els països en què s'han realitzat estudis epidemiològics exhaustius. No existeixen dades 
específiques sobre la prevalença de l'autisme a Espanya o Catalunya, tanmateix, en tots els 
països en què s'han realitzat estudis epidemiològics es demostra un increment en la incidència 
i prevalença de l'autisme de de l’any 2002, relacionat amb factors biogenètics i ambientals 
encara desconeguts, més enllà de que una millor detecció i diagnòstic ha tingut influència en 
l'augment.  
 
L'evidència científica indica que entre els 12-18 mesos d'edat poden aparèixer senyals de risc 
relacionades amb desenvolupar autisme en un futur. La investigació s'està focalitzant en 
possibles marcadors tant conductuals com biològics de risc que podrien detectar indicadors 
d'autisme en fases tan precoces com els 12 mesos amb proves i instruments fàcils de aplicar i 
amb poc cost econòmic.  
 
Hi ha tractaments que s'han trobat efectius per a l'autisme, sent vital per a un millor pronòstic 
del trastorn el fet d’instaurar una intervenció primerenca individualitzada quan s'identifiquen 
els primers signes, i mitjançant un tractament precoç s'incideix en la plasticitat cerebral de les 
connexions neurològiques ajudant a minimitzat els símptomes provocats per l'autisme. La 
implementació de tractaments individualitzats primerencs provats efectius està íntimament 
lligada a una millor evolució del trastorn, a un major grau d'autonomia a l’edat infantil i adulta, 
i la necessitat de menys recursos al llarg de la vida de la persona amb autisme.  
 
Actualment l'autisme en les seves edats inicials (programes de benestar i salut 0-4 anys) està 
atès per la xarxa de recursos sociosanitaris de Catalunya i de l'Estat Espanyol, per centres base 
d'Atenció Precoç Global que atenen qualsevol problema físic, motriu o del desenvolupament en 
aquestes edats des d'una perspectiva social i generalista. No hi ha cap centre específic 
multidisciplinari clínic, psicosocial, científic i amb suport de les famílies, especialitzat en autisme 
per edats primerenques. Es defineix com primerenca la franja d'edat compresa entre els 0-48 
mesos.  
 
El centre CARE0-4 Mas Casadevall significa una iniciativa pionera, altament especialitzada, que 
sorgeix per donar una resposta global i integradora a aquesta necessitat d'atenció primerenca 
de l'autisme des de la perspectiva de la investigació, formació, prevenció, detecció primerenca, 
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diagnòstics i tractament dirigit als nens i les seves famílies. El CARE0-4 MC, constituït per un equip 
multidisciplinari d'experts de diferents disciplines (Centre Hospitalari-Universitari, Universitat i 
Institut assessor internacional) i amb l'impuls, cor i suport de les famílies promotores del 
projecte, incorpora els últims descobriments científics aplicats a la clínica i la comunitat, i de 
forma interactiva amb col·laboradors internacionals de referència, promou el coneixement més 
avançat a través de programes formatius i línies d'investigació pròpies, com ara el projecte Bio-
CREA, amb l'objectiu de proporcionar recursos terapèutics especialitzats a les famílies, 
assessorament al sistema públic i assistencial de professionals, amb una contribució a la 
comunitat científica de caràcter internacional.  
 
El UC Davis MIND Institute a Estats Units, consultor del present projecte, és actualment un 
centre mundial de referència, líder en la investigació del desenvolupament precoç de l'autisme 
des de totes les vessants: marcadors, detecció i diagnòstic dels primers signes d’autisme i causes 
i tractaments en edats molt precoces i en el decurs de la vida. Professionals del MIND Institute 
(Rogers et al, 2010) han desenvolupat un mètode pioner de tractament que ha demostrat ser 
eficaç en les primeres edats de l'autisme (ESDM- Early Start Denver Model/ Mètode Denver 
d'intervenció primerenca), amb millores mantingudes al llarg dels anys en la capacitat cognitiva 
i la simptomatologia de l'autisme, i amb evidència científica demostrada en canvis de l'activitat 
cerebral cap a una normalització com a conseqüència d'aquesta intervenció primerenca a través 
del mètode Denver- ESDM.  
 

Missió i objectius del projecte  
 
Missió i visió  
El centre CARE0-4 Mas Casadevall és la configuració d'un organisme d'alta especialització basat 
en un equip multi i interdisciplinari d'experts clínic-investigadors en l'atenció precoç de 
l'autisme.  
 
La seva missió és promoure les pràctiques clíniques més eficients en l’atenció precoç a l’autisme, 
basades en el coneixement científic més actual, així com difondre aquest coneixement en els 
equips d'atenció precoç comunitaris i altres organismes pertinents.  
 
Objectius específics  
Constituir un equip multidisciplinari de professionals clínics experts en:  
- La detecció primerenca de la simptomatologia de l'autisme per garantir un diagnòstic precoç. 
El grup de professionals instaurarà programes innovadors amb els equips de pediatria i benestar 
comunitari utilitzant marcadors conductuals i biològics per a la detecció de l'autisme en les seves 
fases inicials.  

- La instauració de tractaments precoços individualitzats basats en la evidencia amb una 
generalització en la seva aplicació mitjançant la formació i orientació a les famílies, centres 
escolars i altres professionals de la xarxa assistencial dels nens.  

- El desenvolupament de línies d’investigació científica associades a l’àmbit de la detecció i 
intervenció primerenca de l’autisme (marcadors biològics, disseny, implementació i eficàcia de 
programes de tractament, indicadors d'evolució de l'autisme en les seves primeres fases, causes 
etiològiques del trastorn, etc.) .Veure protocol Bio-CREA en el següent annex. 
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- Programes formatius amb suport i impuls de la Universitat URL com a referent docent, ampliar 
l'educació a la resta de professionals sanitaris, acadèmics, escolars i altres professionals en 
contacte amb l'autisme, així com de les noves generacions d'estudiants en l'àrea mèdica, 
educativa i psicosocial.  

- Actualització constant dels protocols de detecció, diagnòstic i intervenció primerenca per a 
donar resposta terapèutica a les famílies i el seu entorn.  

- Acompanyament i assessorament a les famílies mitjançant la creació d’un espai que pugui 
oferir informació de qualitat sobre l’autisme i assessorament sobre els recursos socials i escolars 
lligats a les necessitats que ocasiona el diagnòstic de TEA. Promoció de programes d’atenció 
centrats en la família.  
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Objectiu de l’estudi 

Objectiu principal:  

Crear un projecte d’investigació d’autisme amb control de cassos i centrat en les fases 

primerenques del desenvolupament d’aquest  trastorn a Catalunya, amb una base de dades bio-

psico-social vinculada a un bio-banc i un assaig clínic aleatori d’una intervenció primerenca. 

Objectius generals: 

1.- Establir una col·laboració, en investigació comunitària, dins de la xarxa de pediatria de 

l’Hospital Sant Joan de Déu per implementar una vigilància del desenvolupament i evolució de 

la conducta per a la detecció primerenca del TEA. 

2.- Realitzar, per l’equip del CARE - Mas Casadevall, una caracterització clínica i biològica 

completa dels infants participants, amb un sub-conjunt del qual se n’obtindran dades de 

Ressonància Magnètica i Proves Genètiques. 

3.- Implementar un Assaig Clínic aleatori comunitari adaptant el ESDM a la situació local i 

analitzar les dades recollides del resultat de la implementació i de la seva efectivitat, així com 

les relacions entre la resposta al tractament i els fenotips associats als bio-marcadors. 

Objectius específics: 

A - Detecció primerenca de la comunitat d'autisme 

 

1. Capacitar els pediatres i infermeres en la detecció primerenca amb els exàmens de detecció 

tant del desenvolupament neurològic com els específics de l'autisme. 

2. Implementar un programa de vigilància del desenvolupament pediàtric primerenc i un 

programa específic per al TEA amb avaluacions de detecció a la xarxa pediàtrica de Sant Joan de 

Déu als 12, 18, 24, 30, 36 i 48 mesos de desenvolupament aprofitant les revisions mèdiques 

pediàtriques. 

3. Desenvolupar un sistema d'educació i conscienciació de la comunitat, distribuint informació 

de seguiment dels avenços en recerca i una llista de “banderes vermelles” per al TEA, tant a les 

unitats pediàtriques com a les escoles bressol de l'àrea d'influència de l'hospital. 

4. Establir una via administrativa de referències per a nens petits en risc de patir TEA a la xarxa 

de salut de Sant Joan de Deu, per a una avaluació primerenca especialitzada en autisme al CARE-

MC. 

ANNEX 3 

BIO – CREA  / MAS CASADEVALL 
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B - Caracterització Biomèdica i Clínica de l'Autisme 

 

1. Realitzar (per l'equip de CARE-MC) una caracterització clínica completa dels participants a la 

investigació, incloent proves neuro-psicològiques del desenvolupament, avaluacions 

específiques de l'autisme i entrevistes amb els pares, així com avaluar qualsevol altra 

comorbiditat psiquiàtrica. 

 

2. Recopilar les variables sociodemogràfiques i totes les històries clíniques disponibles al sistema 

sanitari de Sant Joan de Deu, com la història familiar, la història clínica, l'ecografia de l'embaràs 

i altres registres de seguiment, mesuraments antropomètrics, etc. 

3. Recollir mostres biològiques de tots els participants a la investigació per emmagatzemar-les 

en el biobanc de Sant Joan de Deu, com sang, saliva, cabell i ungles. 

4. Recopilar una línia base de dades d'EEG i de seguiment ocular amb estímuls socials i no socials 

per avaluar una tasca de preferència social amb registre de l’activitat cerebral vinculada (ERP).  

5. Realitzar anàlisis pilot de Ressonància Magnètica estructural en una submostra dels nostres 

nens participants (sense sedació). 

6. Realitzar la seqüenciació del genoma complet  en una submostra dels nens participants amb 

TEA confirmada. 

C - Intervenció primerenca de l'autisme  

1. Adaptar l'enquesta del projecte Community ESDM (C-ESDM) que té com a objectiu examinar 

el sistema d'intervenció precoç per a nens petits en risc de patir TEA i implementar-ho a l'àrea 

de Barcelona. 

2. Adaptar els materials actuals de C-ESDM a la llengua i cultura espanyoles, en col·laboració 

amb els investigadors de l'Institut MIND, l'especialista en intervenció primerenca de la 

comunitat local de Barcelona i les nostres famílies participants. 

3. Implementar la versió espanyola dels materials comunitaris en un assaig aleatori, comparant 

un grup de ESDM amb la intervenció directa dels clínics de ESDM certificats pel CARE-MC, un 

grup de C-ESDM, i un grup d'intervenció com de costum (IAU) que tindrà una formació psico-

educativa específica per a l'autisme. 

4. Replicar una caracterització clínica completa post-tractament i la recollida de dades d'EEG i 

eye-tracking amb la tasca d'ERP d'estímuls socials i no socials (per detectar canvis pel 

tractament). 

5. Analitzar les dades resultants de l'assaig C-ESDM pel que fa als resultats de la implementació 

(usabilitat, viabilitat, fidelitat i acceptabilitat), els resultats de l'efectivitat (progrés del 

desenvolupament infantil, acompliment dels pares en la implementació del model) i les 

relacions entre el progrés del desenvolupament i les mesures basades en el cervell de les 

preferències dels estímuls socials. 

6. Analitzar els canvis, basats en el tractament, a les dades resultants de la caracterització bio-

psico-social de referència. 
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Definició 

El Comitè Clínic FAMC està format per un grup de professionals de l’entorn de la FAMC que es 

troben periòdicament per donar resposta actualitzada a les necessitats de les persones amb 

autisme que viuen o treballen a la FAMC, les seves famílies i els professionals que els atenen. 

Té un caràcter multidisciplinari, format per professionals de l’àmbit de la psicologia, la 

psiquiatria, la neurologia i de la investigació que es reuneixen presencial o virtualment com a 

mínim de manera semestral. 

Està format per: 

Presidència: Neus Elias 

Secretaria: Gemma Rovira 

Membres: 

Noemí Balmaña 

María Díez-Juan 

Pep Mendoza 

Lluís Ramió 

Aritz Aranbarri (incorporació 2020) 

 

 

Objectius 

Té com a principals objectius promoure pràctiques clíniques de qualitat, basades en l’evidència 

científica, així com promoure accions de formació i d’investigació en l’àmbit del TEA, per tal de 

generar un model d’atenció a les persones vinculades amb la FAMC de major qualitat. 

Els seus membres es plantegen com a objectius secundaris: 

- Assessorament i expertesa en la introducció del nou Model i en d’altres aspectes a la 

FAMC. 

- Assessorament i aportació d’expertesa pel projecte de formació dels professionals. 

- Assessorament i impulsió de les línies d’estudis i d’investigació a dur a terme a la FAMC. 

 

 

ANNEX 4 

DEFINICIÓ, OBJECTIUS I FUNCIONS DEL COMITÈ CLÍNIC 
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Funcions 

1. Promoure i assessorar als professionals sobre les bones pràctiques clíniques i de qualitat 

en l’atenció a les persones amb TEA dins les accions de la FAMC. 

2. Assessorament i promoció externa d’accions relacionades amb: 

2.1. FORMACIÓ: Promoció d’accions formatives organitzades per la FAMC en 

aspectes relacionats amb tot el cicle vital de les persones amb TEA. 

2.2. INVESTIGACIÓ: Promoure i supervisar estudis a nivell intern de FAMC ex: 

“Eficàcia programa GNPT a FAMC” (Veure resum projecte a l’annex 5 d’aquest 

document). 

2.3. VISUALITZACIÓ: Donar projecció externa de la Fundació Autisme Mas 

Casadevall a través de la participació en conferències i congressos. 

2.4. DIVULGACIÓ: Divulgació clínica i científica, així com la comunicació de les bones 

pràctiques i estudis realitzats des de FAMC a través de la participació puntual al 

newsletter de la FAMC. 

2.5. COMUNICACIÓ: Elaboració d’una memòria anual amb l’objectiu de visualitzar 

el treball del comitè amb altres òrgans com: Consell assessor, Patronat, Comitè 

Executiu, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
70 

 
 

 

 
 

DEFINICIÓ PROJECTE: “ENVELLIMENT ACTIU. PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

AMB EL PROGRAMA GNPT DE L’ INSTITUT GUTTMANN”. 

 

 Rehabilitació i estimulació cognitiva de 10 usuaris amb TEA de FAMC. 

Aquest es realitza amb una plataforma online anomenada GNPT (Neuro 

Personal Trainer Guttmann) en un portàtil tàctil. El mateix programa 

guarda els resultats de les proves i realitza els informes individuals. 

D’aquesta manera permet fer un seguiment del procés d’envelliment 

cognitiu. (proposta d’estudi, Eficàcia del programa). 

 

 Funcionament: S’introdueixen els resultats de l’exploració neuro-

psicològica realitzada prèviament per la psicòloga. Així com s’introdueix 

el diagnòstic, edat i altres dades personals al programa. D’aquesta 

manera les sessions estan ajustades al perfil cognitiu individual. El mateix 

programa elabora 10 sessions de manera automàtica per cada perfil. 

 

 Realització de les tasques: Es realitzen dues sessions setmanals. Es poden 

realitzar des de qualsevol indret amb accés a internet. Es pot marcar la 

durada de la sessió, de 15 min a 1h 30 min. 

 

 Inici del programa a finals del 2018 inicis 2019 gràcies al suport de 
Fundación Orange_ CAE amb la compra d’ordinadors tàctils i amb el 
contacte amb l’Institut Guttmann. 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 5 

ENVELLIMENT ACTIU 

PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA AMB EL PROGRAMA GNPT DE 

L’ INSTITUT GUTTMANN  
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D1 A1

D2 A2

D3

D4 A3

D5

D6 A4

D7 A5

D8

D9 A6

D10 A7

D11 A8

A9

A10

F1 O1

F2 O2

F3 O3

F4 O4

F5 O5

F6 O6

F8 O8

F9 O9

F10

F11

F12 O11

O12

O13

O14

DEBILITATS FAMC AMENAÇES POSSIBLES FAMC
CAPACITAT D'AUTOGESTIÓ ECONÒMICA DEPÈNDENCIA CONCERT DE LA GENERALITAT

MANCA FUNCIONS ÒRGANS DE GOVERN DESCONEIXEMENT DEL SECTOR PER PART DE LA 

MOLT CARREGA DE TREBALL A DIRECCIO EDAT USUARIS/ES DE LA FAMC

COMUNICACIÓ EQUIP TÈCNIC SOCIETAT

INFRAESTRUCTURA DE LA FAMC EDAT DELS FAMILIARS MÉS IMPLICATS

DELEGACIÓ INVERSA PER PART DEL PAD PERDRE VENTA D'ALGUNA COMANDA DELS 

RELACIÓ ADMINISTRACIONS TERRITORI INCLOURE ALTRES FAMILIARS ÒRGANS EXECUTIU 

RELACIÓ AMB LA FUNDACIÓ "la Caixa" ESTABLIR PLA MANTENIMENT PER INFRAESTRUCTURA

VALOR AFEGIT D'UN PRODUCTE ELABORAT TROBAR PRODUCTORS EXTERNS A LA FAMC PER 

MEMBRES DEL PATRONAT I DIRECCIO EN

FEDERACIO; CAE I AUTISME EUROPA

MANCA FUNCIONS EQUIPS DE TREBALL

MANCA FUNCIONS COMITÈ CLÍNIC

COMUNICACIO ENTRE EQUIPS I SERVEIS

SOCIETAT

RESPOSTA A LES PROPOSTES DEL COMITÈ CLINIC

ENTRADA PAD SENSE PERIODE DE PRACTIQUES

INCREMENT EN LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTES DELS TALLERS PRODUCTES DE TALLERS

O7

DELEGAR FUNCIONS PER PART DEL DIRECTOR

AMPLIACIÓ DE PLACES DE SERVEI DE RESIDÈNCIA

DOTAR PERSONAL COMUNICACIO/ CAPTACIO FONS A 

DIRECCIO O10

REFERENTS EN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ODS

TENSIONS I CONFLICTES PERSONALS PATRONS I/O PROFESSIONALS

DESCONEIXEMENT ACCIONS PER PART FAMILIES

F7

DEFINIR QUE QUI  I PER QUE DEL CONSEL ASSESSOR

COMITÈ CLINIC; EQUIP TÈCNIC

IMPLICACIO FAMILIES

AMPLIACIÓ DE PLACES DE SERVEI DE CENTRE DE DIA

 IMPLICAR MEMBRES CONSELL ASSESSOR REFERENT EN EL SECTOR

EXPERIÈNCIA I LIDERATGE EN EL SECTOR INCREMENT I PRESÈNCIA EN EL TERRITORI

SUPORT INVESTIGACIÓ EN LA DETECCIÓ DEL TEA SENSIBILITAT SOCIAL AMB EL TEA

RELACIÓ INSTITUT MIND-EEUU

ESTRUCTURA FINANÇERA ESTABLE SENSE ENDEUTAMENT

CANSAMENT PROFESSIONAL DEL DIRECTORPOCA CIRCULACIO COMUNICACIO A LES FAMILIES -ACCIONS

FORTALESSES FAMC OPORTUNITATS FAMC
IMPLICACIÓ COMITÉ EXECUTIU I PATRONAT TREBALLAR LLEI MECENATGE

IMPLICACIÓ I PROFESSIONALITAT DEL PERSONAL OBTENCIÓ DE NOUS RECURSOS ECONOMICS



L1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1 CE+D 2020-2025                             -   € D1 A1
F1/F3/F6/F8/F10/

F12 O1/O2/O12/O13

L1.1 D En continu                             -   € 

L1.1 D En continu                             -   € 

L1.2 D 2020-2025                             -   € 

L1.3 D 2021                             -   € 

L1.4 D 2020                             -   € 

L1.5 D+ (J.B.+P.V.) 2020                             -   € 

L1.6 D+CE En continu  a Determinar 

L1.7
D+(J.L.B+M.S.+P.V.

) En continu                             -   € 

L1.8 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1.8 D + CE 2020 - 2021  a Determinar D8 A5/A7 F2/F4/F8/F9/F10 02/O3/O5/O9

L1.8.1 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.2 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.3 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.4 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.5 D + CE En continu  a Determinar 

L1.8.6 D + CE En continu  a Determinar 

L1.9 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L1.9 D + CE 2020  a Determinar D10/D7 A8 F1/F2/F10 O10/O11

L1.9.1 D En continu  a Determinar 

L1.9.2 D 2020-2021  a Determinar 

L1.9.3 D En continu  a Determinar 

L2.1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.1.1 D + LL.D+P.V.+M.S 2020  a Determinar D6 A1
F1/F2/F3/F6/F7/F8/

F107F12 O1/O2/O5/O8

L2.1.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020  a Determinar 

L2.1.3 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.4 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.5 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.6 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.7 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.8 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.9 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.10 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.11 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.12 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.13 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

Magatzem per productes STO
Millora connexions internet

Afegir Marquesina davant de Tallers

1-Buscar productes no elaborats a MC per ser comercialitzat amb segell MC

2-Augmentar difussió Targeta "Amics Mas Casadevall"

3-Perfeccionar comercialització productes elaborats a MC

4-Mantenir i incrementar organització esdeveniments esportius

5-Comercialització Cursos TEA impartits per tècnics MC (MIND INSTITUTE)

Reubicació Cantina (menjador) -barreres, il·luminació deficient...
Adequació actual Cantina per nous usos
Reformar Oficines i Sala Reunions amb barreres arquitectòniques
Manca Sala relaxament per Llars 1 i 2

PLA D'ADEQUACIÓ I MANTENIMENT

Creació Comissió d'Adequació d'Infraestructures i Manteniment

Elaboració Pla d'Adequació i Manteniment per prioritzar les següents actuacions:

Reformar Sala Infermeria no adaptada per usuaris Llars i STO

6-Potenciar acords amb empreses sensibles a la responsabilitat corporativa
SUBVENCIONS I DONACIONS

Dotar a Direcció d'un tècnic col·laborador de Direcció per:

1-Buscar Subvencions i Donacions-fer el seguiment i preparar documentació

MARKETING

FINANÇAMENT

1- FINANÇAMENT (Inversions, Circulant i Màrqueting)

Desenvolupar el III Pla de Màrqueting (amb l'ajut del col·laborador de Direcció) tenint en compte:

Elaborar P Financer per calcular nivell endeutament per a noves inversions

Poteciar accions via subhastes, exposicions artístiques, concerts i altres actes socioculturals

Mantenir operatiu el Grup Treball per avaluar impactes econòmics del CARE i BIO-CREA

Mantenir la sostenibilitat econòmica 

Cost dels Serveis bàsics sempre cobert pel conveni/concert amb Generalitat

Cost de Serveis Addicionals no coberts per Conveni ni quotes pares < 10%

Tenir com a tresoreria (en c.c.) mínim dues mensualitats (increment de un 20% anual fins a objectiu)

Reduir temps de pagament als proveïdors a dos mesos màxim

Eliminar del Balanç la partida d'endeutament amb FPTAMC

Pintar columnes de les Llars
Arranjament dels Camins i Espais interns aptes per a vehicles
WC de Tallers

2-Implementar el Pla Màrqueting (segons apartat anterior)
3-Mantenir actualitzat - junt el tècnic de Comunicació- Document 

"Presentació i Memòria de Mas Casadevall"

2-NOVES INFRAESTRUCTURES I AMPLIACIÓ DE PLACES



L2.1.14 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.15 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.16 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.17 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.18 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.19 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.1.20 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2021  a Determinar D1 A1/A7 F1/F4/F6/F10/F12 O12/O13

L2.2.1 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2022  a Determinar 

L2.2.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2023  a Determinar 

L2.2.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2024  a Determinar 

L2.2.4 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2025  a Determinar 

L2.2.5 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2026  a Determinar 

L2.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L2.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2020-2025 a Determinar D6 A1 F1 O2/O10/O11/013

L2.3.1 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.2 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

L2.3.3 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

L2.3.4 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.5 D + LL.D+P.V.+M.S a Determinar  a Determinar 

L2.3.6 D + LL.D+P.V.+M.S 2021  a Determinar 

L3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L3 D 2023 a Determinar D1/D3/D7/D9/D10 A1 F2/F4 O5/O6/O7/O10/O11

L3.1 D 2020                             -   € 

L3.2 D 2020  a Determinar 

L3.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L.3.3 D 2024 a Determinar D1/D3/D6/D10 A1/A7/A8 F1/F4/F6/F8/F12 O2/O3/O5/O7/O11

L3.3.1 D 2021  a Determinar 

L3.3.2 D 2021-2025  a Determinar 

L3.3.3 D 2020-2023  a Determinar 

L3.3.4 D 2020  a Determinar 

L3.3.5 D 2020  a Determinar 

L3.3.6 D 2020  a Determinar 

L3.3.7 D 2020-2021  a Determinar 

L3.3.8 D 2020-2022  a Determinar 

L3.4 D + CC 2021  a Determinar 

L3.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

Dotar al centre d'Infermer pel Projecte d'envelliment i TEA

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Calcular de les necessitats de noves places (incorporació de C. Dia a Llars)
Estudi per valorar la possibilitat de crear una nova Llar

Buscar ubicació per aquesta nova Llar
Ampliar espectre d'edat dels usuaris de MC

Adequar un espai per les visites de les famílies per més intimitat i confort

Canvi de sistema cloració aigua piscina (Cloració Salina)

Cloració Automàtica Aigua Potable
Valorar obligatorietat tanca perimetral granja

PLA DE NOVES INFRAESTRUCTURES PER A NOVES PLACES

Creació de la Comissió per elaborar el Pla de Noves Infraestructures par a NOVES PLACES

Renovació Llençols, Tovalloles i altres utensilis d'ús diari
Millora de les instal·lacions de la Granja

Elaborar el Pla de Noves Infraestructures par a NOVES PLACES per tal de :

Incorporar un educador el juliol 2021 en ocasió de jubilacions

Consolidar taller de fisioteràpia. Incrementar en un 5% anual a partir 2021

Consolidar taller E. Cognitiva. 2020-2 educadors (5h/setmana). 

Consolidar educador acompanyament mèdic

Consolidar educador de transport C. Dia i quinzenal a BCN

Incloure Fisoterapeuta Infermer a Equip Tècnic

Millora de l'eficiència energètica

Adaptació de serveis. Nous Serveis. Personal. Horaris

Renovació de la il·luminació amb LEDS i millora de les ubicacions amb il·luminació deficient
Estudi per instal·lar PLAQUES SOLARS i/o aprofitar les Ha. De terreny per fer HORT SOLAR

Millorar aillament tèrmic i acústic diferents espais
Sistemes de control solar (plaques-tendals-vidrieres,etc) per millorar temperatura estiu i hivern
Estudi per saber si seria factible l'explotació sostenible i periòdica de la massa forestal de MC

3-ADAPTACIÓ DE SERVEIS, NOUS SERVEIS (Envelliment), PERSONAL I HORARIS
ADAPTACIÓ DE SERVEIS, NOUS SERVEIS (Envelliment), PERSONAL, HORARIS

Renovació Banys Llars 1 i 2

 Projecte de Plaques solars per la millora dels circuits d’aigua calenta (Convocatòria BBVA-Objectius Sostenibles).

Consolidació de nous Serveis.

Preparar Projecte per oferir FORMACIÓ per la figura d'Assistents Personals per persones amb TEA:

PERSONAL I HORARIS

Millorar el sistema de comunicació entre Residència i STO: Implementar el sistema de comunicació S3i:Fi4

CONSOLIDACIÓ SERVEIS I NOUS SERVEIS

Implementar el mètode de iQualitat d'Autismo España

Incloure a la reunió de participació un grup d'usuaris



L.3.5 D 2023 a Determinar

D1/D3/D6/D7/D9/

D10 A6/A7/A8 F1/F4/F6 O3/O5/O7/O8/O11

L3.5 D + CE 2021  a Determinar 

L3.6 D 2020  a Determinar 

L3.7 D 2020  a Determinar 

L3.8 D 2020-2021  a Determinar 

L4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L4 D + CE + Comunic. 2020-2021 a Determinar
D1/D2/D3/D4/D5/

D7/D9/D10 A1/A8 F1/F3/F3/F6/F7
O2/O3/O4/O5/O6/O7/010

/011

L4.1 D + CE + Comunic. 2020 -2021  a Determinar 

L4.2 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.2.1 D + CE + Comunic. 2021  a Determinar 

L4.3 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.4 D + CE + Comunic. En continu  a Determinar 

L4.5 D + CE + Comunic. 2020-2021  a Determinar 

L4.6 D + CE + Comunic. En continu  a Determinar 

L4.7 D + CE + Comunic. 2021  a Determinar 

L4.8 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L4.9 D + CE + Comunic. 2020  a Determinar 

L5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.1 P + CE 2021 i 2025 D2 A9 F1 O7

L5.1.1 P + CE 2022 i 2025                             -   € 

L5.1.2 CE En continu                             -   € 

L5.1.3 CE En continu                             -   € 

L5.1.4 CE En continu                             -   € 

L5.1.5 P (Prs i Vprs) En continu                             -   € 

L5.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.2 P + CE 2021 D2 A2 F1/F3/F4 O7

L.5.2.1 P + CE 2021                             -   € 

L.5.2.2 P + CE 2021                             -   € 

L.5.2.3 P + CE 2020                             -   € 

L.5.2.4 CE + D + Comunic. 2020                             -   € 

L.5.2.5 P + CE 2020                             -   € 

L.5.2.6 P + CE + CC 2021  a Determinar 

L.5.2.7 P + CE 2021                             -   € 

L.5.2.8 P + CE En continu  a Determinar 

L5.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.3 CC 2021  a Determinar D2/D3/D4 A3/A9 F1/F2/F4/F5 O7

L5.3.1 CC 2021  a Determinar 

5 - ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA FUNDACIÓ

Fer web en versió anglesa. Incorporar-hi: Reculls Premsa i Calendari activitats

Posar en marxa la Newslwtter per mantenir informats tots els estaments de MC (Personal, P, CA,...)

Incloure una bústia de Suggeriments, ben visible al web

P vs CA

P vs CC

Millorar i organitzar sistemes de comunicació interna / Millorar sistemes de la FAMC a la societat

Incorporar un professional de Comunicació per coordinar tots els aspectes de Comunicació

Actualització permament de les novetats a Xarxes Socials i Mitjans/ Replantejament Aixada

Buscar complicitats amb Mitjans de Comunicació tant locals com de país

Definir una línia política de relacions amb institucions i alhora protocols de comunicació amb elles

Participar , influir en associacions i organismes amb objectius compartits

4 - COMUNICACIÓ/RELACIONS EXTERNES I POLÍTIQUES DE TRANSMISSIÓ D'EXPERTESA (Model Mas Casadevall)

COMUNICACIÓ/RELACIONS EXTERNES

Conveni amb Univ.Girona per que un alumne faci pràctiques a la FAMC

PATRONAT (P) vs COMITÈ EXECUTIU (CE)

Es revisarà periòdicament la composició del CE. No cal ser membre del Patronat per ser membre del CE

Fer arribar les Actes del CE al Patronat i informar-lo regularment del que sigui noticiable

En cassos excepcionals i quan es cregui oportú, el CE demanarà parer al Patronat i aquest podrà donar el seu parer al CE sempre

El CE funcionarà, segons els temes i estudis a preparar, en grups de treball específics

El P (President i/o Vicepresident) informarà de relacions i esdeveniments rellevants al CE

PATRONAT (P) vs CONSELL ASSESSOR (CA)

El  CE + P elaboraran propostes de renovació del CA

Designar un Secretari Executiu del CA per dinamitzar-lo (amb el vist-i-plau del President del CA)

Proposar a l'Alcalde de Serinyà que s'uneixi al CA

Fer Newsletter pels membres del CA amb esdeveniments i noticies especials (també Concerts, etc.)

Aprofitar les reunions per ensenyar-los les instal·lacions i les darreres millores

Fer-los arribar la memòria de la FAMC i també la del Comitè Clínic (a dissenyar)

Fer-los sentir ambaixadors de FAMC i aprofitar els seus canal de comunicació per fer xarxa (RSC)

Intentar incrementar la seva col·laboració en la recerca de vies de finançament

PATRONAT (P) vs. COMITÈ CLÍNIC (CC)

Que el Comitè Clínic faci una breu Memòria anual i que la presenti presencialment en un P i en CA

Personal i horaris

Comunicació / relacions externes

P Vs CE

Definició de pautes d'Intervenció General en moments de Transtorn de Conducta

Quadern de Bones Prèctiques/Benvinguda per l'acolliment de nous Professionals

Adaptació de ls horaris de MC I a l'estructura de MC II  / Renovació horaris MC I

Estudiar viabilitat introduir un educador al 75% a MC II / Crear l'espai d'educador de bugaderia



L5.3.2 CC En continu  a Determinar 

L5.4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.4 CE + ED En continu D2/D3/D10 A8/A9 F1/F2 O7

L5.4.1 CE + ED En continu                             -   € 

L5.4.2 FAMC En continu                             -   € 

L5.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.5 CE + D 2020                             -   € D3/D10 A8/A9 F2 O7

L.5.5.1 CE + D 2020                             -   € 

L.5.5.2 CE + D 2020                             -   € 

L.5.5.3 CE + D 2020                             -   € 

L.5.5.4 ED En continu                             -   € 

L5.6 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.6 CE + D 2021  a Determinar D3/D10 A8/A9 F2 O7

L5.6.1 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.2 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.3 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.4 CE + D 2021  a Determinar 

L5.6.5 D + ET En continu  a Determinar 

L.5.7 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L5.7 CE + ED 2020-2021 a Determinar D2/D3/D5/D11 A10 F1/F2/F10 O7/O10/O11

L5.7.1 CE + ED 2020  a Determinar 

L5.7.2 CE + ED 2021  a Determinar 

L5.7.3 CE + ED 2020  a Determinar 

L6.1 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.1 CC + ET + D 2020                             -   € D3 A2/A3 F2/F4/F5 O7

L6.2 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.2 CC + ET + D 2021  A Determinar D2/D3/D5/D7/D9 A3/A9 F2/F4/F5 02/03/04/O5/O7/O11

L6.2.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.1.3 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.1.3 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.2.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.3 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.3 CC + ET + D En continu  A Determinar D2/D3/D5/D7/D9 A3/A9 F2/F4/F5/F7 02/03/04/O5/O7/O11

L6.3.1 P+CE+CC + ET + D 2020  A Determinar 

Promoció i Organització de cursos basats en el model DENVER
MILLORA DEL MODEL D'ATENCIÓ

Implantació a la FAMC del MODEL DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

Aprovació de la decisió d'implantar aquesta metodològia de treball

COMITÈ CLÍNIC

Definició de les funcions, objectius del Comitè Clínic

FORMACIÓ

Acabar amb la implementació i consolidació del Pla de Formació de la FAMC

Atenció a persones adultes amb TEA
Formació als professionals de la FAMC i d'altres institucions que 

atenen persones adultes amb TEA

Consolidació formació pel personal atenció directe

Formació en models basats en bones pràctiques clíniques

Formació específica en TEA amb recursos de FUNDAE

Supervisió i formació a futurs professionals de la FAMC- Guia Benvinguda

Oferir formació sobre TEA al SOC (Servei Ocupació Catalunya)

Composició del ET

Establir i respectar calendari de les Reunions setmanals
FAMÍLIES

Elaborar una enquesta per detectar necessitats, preocupacions, informació i formació de famílies

Establir i respectar calendari de les Reunions setmanals

EQUIP TÈCNIC

Definir Equip Tècnic

Funcions del ET

Objectius del ET

Tots els membres de la FAMC (en tots els seus organismes) representen a FAMC i han d'actuar com a portaveus

Equip Directiu.

Equip Tèncnic.

Famílies

CE vs ED

Que el CC inclogués regularment en la Newsletter notícies i esdeveniments rellevants sobre el TEA

COMITÈ EXECUTIU (CE) vs. EQUIP DIRECTIU (ED)

El CE dona suport a l'ED i es corresponsabilitza amb ED amb decisions consensuades quan necessari

6 - OBJECTIUS CLÍNICS I INVESTIGACIÓ (Marca DENVER, CARE-MC, Serveis Externs, BIO-CREA)

EQUIP DIRECTIU

Definir Equip Directiu

Funcions de l'Equip Directiu

Objectius de l'Equip Directiu

Tornar a posar en marxa les Comissions de Famílies de les Llars que ja havien existit

Establir una eina informatica (Tokapp) per tansmetre informació puntualment a les famílies



L6.3.2 CC + ET + D 2020  A Determinar 

L6.3.3 CC + ET + D 2020  A Determinar 

L6.3.4 CC + ET + D 2020/2021  A Determinar 

L6.3.5 Formació de tots els professionals que atenen usuaris a la FAMC en el Model CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.3.6 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.4 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.4 P + CC + CE + D 2023-2025 A Determinar D1/D2/D4

A1/A2/A3/

A9

F1/F3/F4/F5/ 

F6/F8/F11 O1/O2/O3/O4/O5

L6.4.1 P + CC + CE + D 2023  A Determinar 

L6.4.2 P + CC + CE + D 2025  A Determinar 

L6.5 Responsable Prioritat Recursos D A F O

L6.5 CC + ET + D En continu A Determinar D1/D3/D4

A1/A2/A3/

A9
F1/F3/F4/F5/F6/F7/

F8 O1/O2/O3/O4/O5

L6.5.1 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.5.1.1 CC + ET + D 2020/2021  A Determinar 

L6.5.1.2 CC + ET + D En continu  A Determinar 

L6.5.1.3 Participació en Congressos Nacionals i Internacionals CC + ET + D + CE En continu  A Determinar 

Projecte Envelliment Actiu. Estimulació Cognitiva amb GNPT de Guttmann

Ampliació i Consolidació del Projecte Envelliment Actiu (GNPT - Guttmann)

INVESTIGACIÓ : CARE-MC i BIO-CREA

Projecte CARE (0-4) - MAS CASADEVALL

Projecte BIO-CREA - MAS CASADEVALL
INVESTIGACIÓ : ENVELLIMENT ACTIU - PROGRAMA ESTIMULACIÓ COGNITIVA AMB GNPT - GUTTMANN

Projectes d'Investigació resultant de l'aplicació de serveis assistencials a la FAMC

Posar en marxa el Lideratge de l'E. Tècnic amb assessorament del C. Clínic

Elaboració d'un cronograma per la introducció progressiva del Model

Promoció de vincles amb centres que treballin aquest model

Promoció d'investigació en relació a aquest canvi de model

Investigació: ENVELLIMENT ACTIU

Investigacio
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