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Hem iniciat una nova etapa... 
Fa ja gairebé 6 mesos que es va iniciar la convivència a la Llar 2 d’Aspanide. Els nois han volgut donar la seva 
opinió sobre el canvi que han percebut, el que els ha agradat i el que no, i  el que més els ha costat en quant a 
l'adaptació. En general, tots consideren que aquesta està sent una molt bona experiència que els ajuda a veure 
millor el seu futur. També pensen que ha estat un gran pas d'emancipació no massa fàcil, els ha costat a tots (a uns 
més que a uns altres) però finalment, han anat adaptant-se. 
Deixem constància de les seves opinions sobre aquesta nova etapa de les seves vides:  
Mónica: Estic còmoda a la llar, el que més m'agrada és la meva habitació. És un canvi nou, al principi plorava però 
actualment estic millor. Quan més gaudeixo és quan vaig a la discoteca. 
MªCarmen P.: Estar aquí ha estat positiu per a mi, m'ha ajudat a independitzar-me i ser més autònoma, trobo a 
faltar a la meva família. 
Miguel: Al principi estava molt perdut, ara estic molt bé. 
Diego: Estant aquí haig de matinar més, però m'agrada estar perquè cada tarda sortim a passejar i m'agrada estar 
amb els meus companys. 
MªCarmen Ch.: Al principi vaig estar malament, em va costar adaptar-me a altres horaris, va ser un canvi brusc per 
a mi, actualment estic a gust, encara que trobo a faltar a la meva família, però sé que ara tinc dos llocs: la meva 
casa i la llar. 
Juani: Quan estic aquí surto al carrer. Aquesta és la meva nova casa, quan la meva mare se’n vagi al cel tinc lloc on 
poder dormir i això em tranquil·litza. 
Nuria: Estic bé amb les meves companyes. Els monitors són genials, em tracten molt bé però trobo a faltar a la 
meva mare. M'agrada que s'adaptin als meus gustos. 
Olaya: M'està costant adaptar-me, m'agrada sortir a passejar i veure a la meva família els caps de setmana. 
MªCarmen M: M'agrada estar amb els meus companys i també amb la meva mare. Vull participar i demano anar a 
comprar el pa. 
Margarita: el que més m'agrada d'aquí són les activitats: ballar i cantar sobretot. Trobo a faltar veure la tv quan vull, 
les meves pel·lícules o cosir i també trobo a faltar a la meva veïna. Però malgrat tot això, estic molt contenta, fem 
moltes activitats. 
Bartolo: Encara que ara no estic, m'agrada estar en la Llar. 
L'equip de monitors estem molt contents per la força de voluntat i obstinació que tenen les persones que atenem, 
per la seva paciència i esforç per adaptar-se als canvis. Entenem que és dur i que iniciar una nova convivència és 
complicat.  
Esperem que tot segueixi fluint bé com fins ara i que puguem anar millorant dia a dia. 
Les persones que vivim i els monitors. 

AQUEST TRIMESTRE HEM CELEBRAT ELS ANIVERSARIS DE
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Yolanda P. CAE    Begoña L. CAE    Josep C. CAE 

Sara S. Llar I                 Juan P. CAE     Isabel G. Llar I 
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Donem la 
Benvinguda a la 

Sara S. a la nostra 
Llar-residència             

i a 

l’Antonio B. que 
s’ha incorporat al 

nostre CAE. 

La Diada de Sant Jordi. Gràcies a tots aquells que ho vàreu fer 
possible! Professionals, voluntaris, famílies i gent que es va apropar a  
col·laborar amb nosaltres i, sobretot, amb els nostres nois!! 

L’Obra Social de la Caixa va fer una 

menció especial a ASPANIDE per la seva 

tasca a l‘àmbit de la discapacitat  

Intel·lectual en Santa Coloma de 

Gramenet.  



Margarita i Mónica han 

anat a caminar amb el 

Club Llevant d’Aspanin. 
Són unes super 

excursionistes!! 

Hem finalitzat aquest curs l’activitat amb Fundació Germina, hem fet 

moltes activitats junts i esperem continuar així molt de temps.  

Ens veiem a l’Octubre!!! 

Participant  en les Catifes Florals 
amb Fundació Tallers!! 

Com cada any, vam anar amb els nostres 

amics de Serra Marina a fer una excursió 

cultural gastronòmica a Besalú. 

Musicoteràpia, sessió de relaxació amb bols tibetans.  
Tota una experiència!!!! 

 

La Biblioteca del Fondo ens va convidar a participar a un 

conte vivencial inspirat en la Mary Poppins.  

Gràcies per tot!! 

Miguel va participar a 

una competició de la 

Federació ACELL i va 

quedar 3r. Felicitats!!! 



Amb una part dels diners recaptats amb la venda d’artesania, elaborada pels nostres nois/es i els seus 

monitors/es pel Dia de la Diversitat Funcional i la diada de Sant Jordi, hem fet excursions a la Font de 

l’Alzina. Ens ho hem passat pipa i ha sigut un bon començament de l’estiu. 

 

 

Un altre any, el grup “Renacer” ens ha regalat una tarda de música i ball! 
Gràcies per la vostra dedicació i generositat!! 

Amb  Marenostrum de Barbacoa. Què bé ens ho passem!! Vam anar al Tibidabo...un dia molt divertit!! 



DESDE EL C.D.I.AP ENS EXPLIQUEN.… 

EL PAPER DE LA FAMÍLIA EN L'ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE 

 

La família juga un paper molt important quant a l'estimulació del llenguatge. 

Des del CDIAP, aconsellem i donem petites pautes per fomentar i estimular el llenguatge del seu fill: 

Parlar amb el nen: la interacció desenvolupa el llenguatge i podem aprofitar qualsevol 

situació quotidiana (l'hora de menjar, el bany, etc.) sempre afegint llenguatge a les accions 

que realitzi.  

Denominar: descriure les accions i els objectes, ampliant l'expressió del nen i oferint-li un model de llenguatge 

adequat (pronunciar de forma clara i correcta). 

No abusar de la repetició: obligar al nen a repetir paraules no augmenta el vocabulari sinó 

que pot portar-ho al fet que es fixi massa en el seu llenguatge i li produeixi inseguretat. Millor 

repetir la paraula correcta. 

Justifica: repeteix si notes que el teu fill no t'ha entès bé o explica al teu fill el perquè de les teves  

accions (perquè ho castigues, perquè no ho portes amb tu, etc.). 

Recolza i anima al teu fill: contesta sempre a les preguntes que et fa (siguin gestos o  

paraules), proporciona-li un feedback positiu, ajuda-li a expressar els seus propis pensaments i  

dóna-li temps. 

Juga: participa en el seu joc, amplia el seu joc i fomenta el joc simbòlic (cuinetes, 

nines, metges, etc.)  
  

 

 

 

Sonia Lavado 

Logopeda CDIAP 

La nostra revetlla De Sant Joan!!!!!!!!! 

Un passejada en 

barca pel Parc 

de la Ciutadella 

Acabem la tem-

porada de la dis-

co Associació 

fins a l’Octubre!! 

  


