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La mirada del professional Auxiliar Tècnic Educatiu.  

 
La nostra feina pot començar en qualsevol moment del dia o de la nit. 

Sempre hi som, observant i atenent a les teves necessitats, enfortint i potenciant les 
teves habilitats, desenvolupant i enriquint les teves capacitats, d’una manera digna i 
respectuosa, que cerca com a objectiu assolir la teva visibilitat i empoderament com a 

persona.  
Podem ser les teves mans, les teves cames, els teus ulls o la teva veu, però el repte més 

gran al que ens enfrontem, algunes vegades, es saber com et sents?, què desitges?, si et 
sents malament?, perquè de vegades t’enfades?, o perquè somrius o plores. 
Poder mirar-te i entendre’t, només es pot fer mirant amb unes ulleres grans d’empatia, 

respecte i passió per una feina que cada dia ens avalúa i ens posa a prova, però que 
també ens fa riure i plorar amb tu. 

El nostre compromís, no pot ser un altre que defensar el teu protagonisme, en cada una 
de les nostres funcions, de la manera més honesta i profesional, en la qual els teus drets 
prevalguin per sobre de tota la resta. 

 

 

Puri Córcoles 
Auxiliar Tècnic Educatiu   

Residència Fundació Privada Aspanide. 

Aquest trimestre hem celebrat els aniversaris de... 
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Com cada trimestre, ens han convidat a la 
biblioteca del fondo, i ens ho hem passat genial 

 
 
 
 
 
 
 

Celebrem la Festa del   
Mojito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrem San Fermín per 
inaugurar l’estiu!!!!!! 

 

OLIMPIADeS RESIDèNCIA 2017 

la 
diada   

 

                          
Ofrena Floral a 
la plaça de la 

vila 



L’ESTIUET...QUE BÉ!!! 

LES PARETS  DE LES OFICINES ASPANIDE COBREN VIDA… Amb el 

quadres fets pels nostres nois i noies 

Una excursió molt maca  a la Font  de 

l’Alzina…Ens hem divertit molt! 
Vam anar a l’acte de 

clausura del projecte de 
sensibilització que duu a 

terme EDUCERE i en el qual 
participa la nostra 

Fundació . 



Neuropediatria i Desenvolupament 
 
El desenvolupament és un procés mitjançant el qual el cervell va adquirint els primers aprenentatges:  
El control de la postura, reconeixement de la veu, seguiment visual. 
Després els primers passos i aprendre a caminar. 
El llenguatge, les primeres paraules i aprendre a parlar. 
I així tot el que van adquirint els nens en els seus primer anys. 
Hi ha estímuls que afavoreixen al fet que això ocorri de manera adequada. 
Oferir al bebè un ambient tranquil i segur, no deixar-ho sol en cap superfície alta (ja sigui el llit, la taula o el sofà) 
encara que encara no rodin (no facin la croqueta) SEMPRE hi ha risc que es donin la volta de forma inesperada. El 
millor és col·locar-los al terra, de cap per avall sobre un material de foam o un matalasset. 
Oferir-li joguines adequades per a l'edat (que poden realitzar-se a casa, amb envasos buits i tintes no toxicas) ja 
que mitjançant el joc, el nen desenvolupa la seva intel·ligència, descobreix, investiga i processa els episodis 
viscuts. 
Prendre's un moment del dia per estar amb el nen, escoltar-ho, mirar-ho i jugar amb ell. 
No deixar que el nen estigui davant de la televisió, la tablet o el mòbil per més d'una hora; per més educativa que 
sembli la informació, genera aïllament i fa que es perdi la capacitat d'imaginar i de crear vincles.  
Atès que el desenvolupament és tan complex com a fascinant és que des de la neuropediatria acompanyem a cada 
etapa per valorar que si alguna d'aquestes etapes no es desenvolupa correctament; la treballarem amb l'excel·lent 
equip interdisciplinari que formem; perquè en processos tan complexos no es pot tenir una mirada aïllada. 
És important i com ho reflecteixo en el text l'acompanyament familiar. 
 
 
Gabriela C. Secondi. Neuropediatra CDIAP  Fundación ASPANIDE 
 

                          

 

 

Desde el C.D.I.A.P nos explican... 

Cap de setmana a Blanes. El nostre primer 

cap de semana fora de casa!!!  

US EMPLACEM COM CADA ANY, A QUE EL 

DIVENDRES 1 DE DESEMBRE, COMMEMORANT EL 

DIA DE LA DISCAPACITAT, US PUGUEU PASSAR 

DAVANT DE LA RESIDÈNCIA ASPANIDE PER 

PODER COL·LABORAR I COMPRAR ARTESANIA 

REALITZADA PELS NOSTRES MONITORS I 

USUARIS. Els diners recollits serà destinat a 

realitzar activitats d'oci.     

 

 

 

 

 

       US ESPEREM!!! 

COMENÇA LA NOSTRA DISCOTECA… 
 

 2017       2018 

 22 de Octubre  21 de Gener 

 19 de Novembre 18 de Febrer 

 17 de Decembre   18 de Març 

      22 de Abril 

      13 de Maig 

       17 de Juny 


