Alguns esdeveniments 2019-2020
Agost-Setembre

21 Desembre

Vermuts solidaris

Festa del tió

29 Setembre

Setmana 21 Març

Presentació Calendari Solidari

Celebració dia Mundial SD

5 Octubre

23 Abril

Port aventura “Fent amics”

3 Desembre

Parades de Sant Jordi
(Reus, Tarragona)

Dia Internacional de la Discapacitat

CURS 2019-2020

CURS 2019-2020

ASSOCIATIU

GUIA D’ACTIVITATS

Passeig Misericordia 28 baixos. 43205 (Reus)
669-5177-109 / 977-756-536
info@downtarragona.org
www.downtarragona.org
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INFORMACIÓ

ALTRES SERVEIS

Down Tarragona dissenya diferents programes i activitats pensades per a desenvolupar les capacitats de les
persones amb la Síndrome de Down (SD) o altres discapacitats Intel·lectuals (DI) amb l’objectiu de potenciar
la seva plena inclusió social.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Tots els serveis que Down Tarragona ofereix s’emmarquen en el Servei de Promoció de l’autonomia Personal
(SEPAP).

OBJECTIU: Millorar el seu benestar emocional i aprendre a
gestionar alguns aspectes de la seva vida diària.

Responsable: Mar Talavera (Psicòloga)
ADREÇAT A: Adolescents joves i adults que necessiten un suport psicològic individual ( etapa infantil a valorar)

SESSIONS INDIVIDUALS: 45 min.

DATES D’INSCRIPCIÓ

PREU SESSIÓ: 38€

Del 26 Juny al 20 Juliol del 2019
Inscripció Mail: administracio@downtarragona.org
Inscripció personalment: a finestreta (Antonia-Montse)
*Cal fer inscripcions encara que al curs anterior s’hagi participat de les mateixes.
*En ocasions el grup no coincideix en edat sinó en la maduració personal o necessitat de la persona. Si teniu dubtes sobre
el grup que us correspon consulteu-ho abans de fer la inscripció.
*Al juny/juliol es farà una reunió informativa general. Durant
el mes de setembre s’explicarà amb més detall els serveis específics
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HORARI:
A consensuar dia i hora

REFORÇ PEDAGÒGIC INDIVIDUAL
Responsable: Judith Navas (Pedagoga)

Nuria Solé (Pedagoga i Logopeda)
ADREÇAT A: Persones que necessiten reforç acadèmic
OBJECTIU: millorar algun aspecte acadèmic concret (lectoescriptura, comprensió, mates…)
SESSIONS INDIVIDUALS: 45 min.

PREU SESSIÓ: 38€

HORARI:
DJ (matí o tarda)
Altres a consensuar
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LOGOPÈDIA

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Responsables: Antonia Cros (Administrativa)

Responsable: Nuria Solé ( Logopeda i Pedagoga)
ADREÇAT A: Totes les persones de l’entitat amb necessitats logopèdiques diverses

Montse Ramírez (Directora tècnica)

Atenció al públic:
DILLUNS

OBJECTIU: Millorar la parla, el llenguatge i/o la deglució.

INDIVIDUAL
PREU: 104€/mes

PREU: 68€/mes

DIJOUS

DIVENDRES

17:00-20:30

17:00-19:30

17:00-20:30

17:00-19:30

17:00-20:00

Atenció al públic Juliol:

De dilluns a divendres de 8:00 a 16:00h

CALENDARI DEL CURS 2019-2020

HORARI SESSIONS:
DM o DJ (matí o tarda) A consensuar

Inici de curs:

PRIMERA INFÀNCIA
Responsable: Es definirà més endavant
ADREÇAT A: Nadons i infants de l’escola bressol
OBJECTIU: Estimulació global en petit grup (màxim 3)
ALTRES: S’ha d’anar acompanyat d’un familiar.

Setembre: els tècnics/ques informaran de la data
dels diferents serveis i activitats.
FESTES DE NADAL: 23 desembre 19 al 7 de gener 2020
FESTES DE SETMANA SANTA: 6 al 13 d’abril 2020
ÚLTIM DIA DEL CURS: 30 juny 2020
ALTRES FESTIUS:


PREU: 50€

DIMECRES
9:00-14:00

GRUPAL*
* 2-3 pers. Es valorarà per la
persona responsable del servei.

DIMARTS

HORARI:
DLL 16:30 a 17:15
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Dimecres 11 de setembre 2019.
Divendres 1 de novembre 2019.
Divendres 6 de desembre 2019.





Divendres 1 de Maig 2020
Dimecres 24 de Juny 2020
Dilluns 29 de Juny 2020
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PROJECTE ENCAIXEM ELS 5 SENTITS

FAMÍLIES

Responsable: Judith Navas (Pedagoga-orientadora educativa)

ADREÇAT A: Infants i adolescents en etapa educativa. Des d’infantil fins a l’ESO.
OBJECTIU: Suport a l’etapa educativa per afavorir,
millorar i donar suport en el procés d’inclusió de
l’alumnat en els centres educatius ordinaris, així
com a altres agents implicats.

Responsables :

Mar Talavera (Psicòloga)
Montse Ramírez (Directora tècnica)

PRIMERA NOTíCIA
ADREÇAT A: Famílies que reben la notícia del diagnòstic de SD
pre i post natal.
OBJECTIU: Acompanyar a la família durant els primers moments de conèixer la notícia i acompanyar-los davant la presa
de decisions

PREU: Gratuït
SERVEIS COMUNS EN TOTES LES ETAPES*:

Sessions educatives grupals

Coordinació, orientació i formació al professorat

Assessorament en adaptació de material

Xerrades amb mares i pares

Tutories a famílies

Tallers de sensibilització a l’aula

ATENCIÓ NOVES FAMÍLIES
ADREÇAT A: Famílies que volen conèixer els nostres projectes,
serveis i activitats.
OBJECTIU: Facilitar un espai per informar segons les necessitats
o incerteses que tenen vers el seu fill/a

PREU: Gratuït

*Aquests serveis s’oferiran a cada persona segons necessitat del centre, infant i/o adolescent.

PREU: 78€/10 QUOTES
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INFANTIL

ACTIVITATS D’OCI I LLEURE

Continguts sessió grupal:
Responsable: Es definirà més endavant

LUDOTECAKID




ADREÇAT A: Nens/es en etapa infantil i primària. En el cas de
tercer cicle de primària es valorarà individualment.
OBJECTIU: Aprendre a jugar junts, compartir i fer amics dins de
l’associació.

PREU: GRATUÏT*

HORARI :
DV 18:00-19:30h




Continguts sessió grupal:



ADREÇAT A: Persones a partir de la ESO* que vulguin sortir
amb els seus amics de l’associació.
*A valorar altres cursos inferiors segons maduració i autonomia

OBJECTIU: treballar de forma vivencial la pròpia autonomia, la
presa de decisions, el coneixement de l’entorn i les relacions
socials a través de l’oci.

HORARI PREPARACIÓ:

HORARI SORTIDA:

Segons inscrits

A consensuar, segons grup
Divendres o Dissabtes




HORARI
DLL de 17:30 a 18:30
GRUP 2-6 PERSONES

Habilitats socials
Educació emocional
Llenguatge i comunicació
Estratègies d’aprenentatge
Estimulació cognitiva

HORARI
DM de 17:30 a 19:00
GRUP 4-8 PERSONES

ESO (PRE-ESO)
Continguts sessió grupal:







*Gratuït per tots els sòcis, amb avaluació prèvia. Els que formin part del projecte Encai-



xem els 5 sentits o Agafa’t al 21, no caldrà avaluació tècnica. Les places són limitades i
s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
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Habilitats socials
Educació emocional
Llenguatge i comunicació
Estratègies d’aprenentatge
Estimulació cognitiva

PRIMÀRIA


QUEDEM ...?

PREU: GRATUÏT*



Habilitats socials
AutonomIa (personal, urbana…)
Educació emocional
Llenguatge i comunicació
Estratègies d’aprenentatge
Estimulació cognitiva
Educació afectiu sexual
Relacions socials i cohesió grup

HORARI
DX de 17:00 a 19:00
GRUP 4-8 PERSONES
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PROGRAMA AGAFA’T AL 21

AUTOGESTORS/ TROBADA AUTONÒMICA

Responsable:
Mar Talavera (Psicòloga)
Responsables: Mar Talavera
(Psicòloga-preparadora
laboral)
Montse Ramírez (Directora tècnica-prospectora laboral)

P. FORMATIU TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (TVA)
ADREÇAT A: Joves que estan fent estudis post-obligatoris i/o
que necessiten preparar-se pel seu futur laboral (no immediat).

Responsable: es definirà més endavant
ADREÇAT A: Persones a partir de 18 anys, que tinguin experiència laboral o bona autonomia personal vulguin anar a la
trobada.
OBJECTIU: Treballar interessos, responsabilitat, autonomia… i
poder participar en la trobada d’autogestors de Down Cataluya.

HORARI SESSIONS:

TROBADA:

1 cap de setmana,
Aprox. al maig.
Cost a banda (aprox 100€)

OBJECTIU: Formar als joves per a poder tenir la preparació necessària per a enfrentar-se al món laboral ordinari en un futur.

DJ 19:00 a 20:00

SERVEIS SEGONS NECESSITAT:

Formació grupal

Reunions amb la família (individual i grupal)

Coordinació amb els centres educatius

Formació en practiques (necessari formar part del programa
TAS)

*Pels participants que formin part del projecte agafa’t al 21. Necessari avaluació tècnica-

CONTINGUTS FORMACIÓ:

Formació en habilitats laborals

Educació socio-emocional

Autonomia personal

Educació afectiu-sexual

PREU: GRATUÏT*/20€

previa. Places limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.

ESPORT
DOWN REVOLUTION
Responsable: Damaris Valdepeñas ( Professora de ball)

HORARI :
DX de 17:00 a 19:00

ADREÇAT A: Persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats Intel·lectuals així com els seus germans/es.

OBJECTIU: Treballar el moviment i l’expressió en grup a través
de diferents ritmes de ball. Es realitzen exhibicions.
LLOC: Sala new york
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PREU: 10€
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P. FORMATIU ENDAVANT

TALLERS COMPLEMENTARIS
Responsables: Mar/ Núria/ Judith/ Voluntaris/ Pràctiques

TALLERS MATINALS
ADREÇAT A: Persones majors de 16 anys que volen complementar la seva formació als matins.
OBJECTIU: fomentar i potenciar diferents habilitats de la
persona interessada.






Càpsula-ment:
(Memòria, Atenció, Càlcul …)

HORARI:
DM de 10:00 a 12:00

Càpsula-actualitat:
(Notícies, lectura, Salut…)

HORARI:
DJ de 10:00 a 12:00

Càpsula-Tecnologia:
(Ordinador, Word, mòbil…)

HORARI:
DV de 10:00 a 12:00

ADREÇAT A: Persones joves i adultes que han acabat la
formació reglada i busquen feina o, ja estan treballant.
OBJECTIU: fomentar i potenciar la formació més funcional del participant (laboral, social, cognitiu i d’autonomia
personal).
SERVEIS SEGONS NECESSITAT:

Formació grupal

Reunions famílies

Xerrades a Mares i Pares

Recolzament i orientacó en autonomia urbana
CONTINGUTS FORMACIÓ:

Habilitats polivalents a la feina

Educació emocional

Formació i orientació laboral

Educació afectivo-sexual

Xerrades amb gent externa

Estratègies d’aprenentatge

HORARI :
DJ de 17:30 a 19:00

PREU: GRATUÏT*/20€
*Tots aquests tallers són optatius i Gratuït pels participants que formin part del projecte
agafa’t al 21. Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
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PROGRAMA TAS (Treball Amb Suport)
ADREÇAT A: Persones que estan preparades per accedir
a una oferta laboral ja sigui en un conveni de pràctiques o
un contracte laboral i formen part del programa formatiu
“Transició a la vida adulta” o “Endavant”, a excepció
d’aquells que ho justifiquin documentalment.
OBJECTIU: Inserció laboral en empreses ordinàries mitjançant la metodologia de treball amb suport.
SERVEIS SEGONS NECESSITAT:

Prospecció d’empreses

Xerrades i tallers de sensibilització a l’empresa

Itineraris personals professionals

Recerca personalitzada

Acompanyament i suport en la inserció

Reunions famílies

Tutories individuals pels participants

Recolzament en autonomia urbana ( acompanyament
a valorar)

HORARI INDIVIDUALITZAT :

PROGRAMA
PREUS
AGAFA’
AGAFA’T
T AL 21AL 21
OPCIÓ 1
Programa formatiu TVA + programa TAS

PREU: 90€

OPCIÓ 2
Programa formatiu ENDAVANT+ programa TAS

PREU: 90€/60*
OPCIÓ 3
Programa formatiu (TVA o Endavant)

PREU: 40€
OPCIÓ 4
Programa TAS
*preu de manteniment per persones que portin més
de 6 mesos treballant al mateix lloc

PREU: 60€/30€*

TUTORIES: entre setmana, a consensuar
SUPORT EMPRESA: Segons lloc de treball
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