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La nostra missió:

Ajudar a les persones amb 
discapacitat a aconseguir 
el màxim d’autonomia 
vital possible.

La nostra Visió:

A través de la Fundació i els seus 
professionals, desenvolupar un 
projecte educatiu a llarg termini, 
per poder anar complint els 
objectius individuals de millora de 
la qualitat de vida de cada persona, 
i aconseguir així la màxima 
autonomia possible de cadascuna.

Els nostres Valors:

Sabem que només des de l’exemple 
es pot ensenyar, per això tot l’equip 
de professionals que treballem amb 
aquests nens/es i joves, intentem 
viure i inculcar:

• Esforç.
• Llibertat.
• Interioritat.
• Justícia.
• Solidaritat.
• Pau.
• Convivència.
• Acollida.



Carta de la Gerent de la Fundació Nen Déu:

Durant 2019, hem complert amb la nostra tasca social amb 
alegria, fe i molt afecte cap a totes les persones a les quals 
eduquem, assistim i oferim atenció especialitzada en cadascun 
dels nostres Centres.

M'agradaria fer un agraïment a totes les persones que treballen 
en els nostres Centres per la seva implicació, el seu compromís i 
entusiasme per a exercir cadascun dels seus rols, que són 
fonamentals perquè puguem dur a terme la nostra missió de 
manera efectiva. També per la seva fortalesa per a saber 
travessar les dificultats que cada dia ha presentat.

El treball que hem realitzat en cada classe de l'Escola, a cada 
moment en el Centre de Dia, en cada unitat del Taller, en cada 
racó de la Residència, en cada visita que realitzem en el Centre 
Mèdic no seria possible sense l'extraordinària plantilla amb la 
qual comptem.

Estenc aquest agraïment a totes les persones i empreses que 
han col•laborat amb la nostra entitat durant aquest any. Als qui 
ens acompanyen fa temps, agraeixo enormement la vostra 
fidelitat i compromís amb la nostra causa. Als qui han començat 
a fer-ho durant el 2019, us dono la benvinguda i les gràcies per 
confiar en el treball que realitza la nostra entitat.

Gràcies a tots vosaltres som capaços d'oferir un servei de 
qualitat a totes les persones a les quals cada dia acollim, 
eduquem i assistim.

Ens preparem per al següent cicle, amb el mateix ànim i amb la 
felicitat que ens han aportat cada assoliment i cada petita-gran 
conquesta dels nostres nens, joves i adults de la Fundació Nen 
Déu.

María del Pilar Muñoz Blanco
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Les nostres ubicacions:



Transparència i bon govern

Treballem amb bones practiques i cada any les nostres comptes són auditades 
per un grup d’auditors externs. Al 2019, Auren Auditors, membre de Antea 
(Alliance of Independent Firms) ha estat a càrrec de l’informe d’auditoria sobre 
estats financers de la Fundació Nen Déu.

Equip

Som un equip multidisciplinari 
especialitzat en l’educacio i la 
atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual i física. 

Des dels cinc Centres de la 
Fundació Nen Déu, treballem 
amb vocació i oferim un servei 
social de qualitat i adaptat a 
cada persona.

Relacions Institucionals

Secretaria d’Inclusió Social i de 

Promoció de l’Autonomia Personal 

SISPAP

Finançadors Institucionals: Principals aliances: Som membres de:

Personal
Fundació

181
Persones
atesses

237



ESCOLA D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL NEN DÉU

Alumnes    Personal

     116              94

L’objectiu general de l’escola és que cada alumne 
aconsegueix el màxim grau d’autonomia possible.

Tant mateix es treballa per fomentar el benestar 
emocional i físic de cada alumne des de l’habituació, 
fomentant l’elecció dels seus interessos i preferències 
com a un element fonamental de la seva autonomia.

Des de la tutoría aquest curs també s’ha treballat un 
pla de convivència amb bons resultats. Continuem 
amb el treball de llengua de signes en la comunicació
i activitats generals.

Monitors
menjador

35%

Monitors
Esbarjo

23%

Tutors/es

13%

Educadors/es

13%

Treball Social

1%

Administració

2%

Psicòlegs

3%
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CENTRE DE DIA
D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Persones atesses    Personal

             13          8

Oferim atenció especialitzada a persones adultes amb 
greus discapacitats intel•lectuals i físiques associades. 
Atenem a cada persona a la seva globalitat, prevenim i 
mantenim les seves aptituds, supervisem i donem 
suport a la vida diària. 

Treballem per millorar la qualitat de vida de cada 
persona a partir d’una atenció individualitzada. 
Treballem les relacions interpersonals i d’integració 
social, els hàbits d’autonomia i la higiene personal.

Director
12%

Psicòleg
12%

Educadors/es
38%

Fisioterapeuta
13%

Monitors
25%



LLAR RESIDÈNCIA
Persones atesses    Personal

            12                12

Oferim una llar 365 dies de l’any a 12 persones amb 
discapacitat intel•lectual i física. De Dilluns a 
Divendres, la seva estada es complimenta amb el 
servei del Taller Ocupacional.

Oferim atenció global a les persones, constituim la llar 
com el seu domicili habitual. Prevenim i mantenim les 
aptituds de cada persona, supervisem les activitats 
diàries de cadascú. Allotjem, acollim, treballem les 
relacions interpersonals i d’integració social i els hàbits 
d’autonomia.
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TALLER OCUPACIONAL
Persones atesses    Personal

             96               27

Potenciem el desenvolupament integral de les 
capacitats individuals de les persones amb 
discapacitat intel•lectual a travès de la teràpia 
ocupacional i la interacció familiar, per a que puguin 
assolir la màxima autonomia i integració social 
possible.

Al Taller oferim:

- Servei de Teràpia Ocupacional (S.T.O),

- Servei de Teràpia Ocupacional am Auxiliar (S.T.O.A)

- Servei Ocupacional d’Inserció (S.O.I.).

Educadors

Ocupacionals

43%

Educadors

Inserció

7%

Auxiliars

25%

Treballadors
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11%

Directora (3%)

Pedagoga (4%)



CENTRE MÈDIC
Actes mèdics

19.288

Oferim atenció mèdica de qualitat a preus 
socials. Respectem les persones amb proximitat 
amb el pacient. Servei obert a tot el públic 
especialitzat en persones amb discapacitat.

Convenis amb:

- Fundació AURA
- Fundació ASPASIM
- Fundació Via Clara
- Fundació ISOM
- Fundació Padison Antoni
- Fundació ARED

Què hem fet al 2019?

Durant aquest 2019, hem ampliat els serveis de 
Psicologia, Odontologia, Logopèdia, 
Dermatologia, Reumatologia i Psicologia Infantil. 

Hem col•laborat amb el Màster 
d’Odontopediatria  i Psicologia Clínica de l’ 
Universitat de Barcelona i hem signat un conveni 
amb la Fundació Ramon Llul per a la formació 
d’alumnes en pràctiques.

Hem ampliat el Projecte “Som Infància”, que 
ofereix assistència psicològica a nens /es i 
adolescents en risc d’exclusió social i hem 
valorat mèdicament casos socials en Psiquiatria.

Hem atès en les següents especialitats: 

Cardiologia 

Dermatologia 

Diagnostic imatge 

Endocrinologia 

Fisioteràpia 

Ginecologia 

Homeopatia 

Logopedia 

Medicina General 

Neurologia 

Odontologia 

Oftalmologia 

Podologia 

Psicologia adulto 

Psicologia Infantil 

Psiquiatria 

Radiologia

Reumatologia 

Traumatologia 

Urologia 



Objectius de Desenvolupament Sostenible

El treball que realitzem a la Fundació Nen Déu col·labora amb els següents 
Objestius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En tots els nostres 
Centres fomentem 
hàbits saludables que 
milloren la salut. També 
donem atenció mèdica 
de qualitat des del 
nostre Centre Mèdic.

Als nostres centres es 
treballa la sostenibilitat. 
Ensenyem a través de 
pràctiques i tallers a 
reciclar de manera 
adequada. Formem 
persones amb consciència 
del medi ambient.

L’educació que oferim es 
centra en la persona i això 
fa que cada experiència 
sigui especialitzada i 
personalitzada. El resultat 
és una educació digna, de 
qualitat i adequada a les 
necessitats especials de 
cada persona.

Com entitat rebutgem tot 
tipus de violència, treballem 
per la pau entre les persones 
a les quals oferim atenció i 
servei. Els nostres valors 
estan alineats amb aquestes 
idees de Pau i Justícia i la 
nostra és una institució 
sòlida que ofereix serveis a 
la població en Barcelona des 
de 1892.

Promovem la inclusió 
social de persones amb 
discapacitat intel·lectual i 
la igualtat d’oportunitats i 
drets. Fomentem hàbits 
d’educació per aconseguir 
que tots adquireixin 
normes de comportament 
social adequades per a 
facilitar aquesta inclusió.

Les aliances entre 
empreses i entitats 
socials com la nostra, 
uneixen esforç per 
aconseguir tirar endavant 
el desenvolupament i la 
sostenibilitat. Ara per ara 
és preferible ser la millor 
empresa pel món que la 
millor del món.
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Els comptes clars



Els nostres projectes

Menjar no és només menjar 
El seu objectiu és finançar els monitors necessaris per a acompanyar i millorar 
l'autonomia de cadascú dels 114 nens i nenes que mengen cada dia a la nostra 
Escola d'Educació Especial.

Educa’m
La seva finalitat és el finançament d'educadors per a poder oferir reforç als/les 
tutors/es de les classes més assistencials de l'Escola d'Educació Especial.

SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació)
Millora de les eines i habilitats en la comunicació de persones amb dificultat de 
relació amb el seu entorn.

Som Infància
Atenció psicològica a nens, nenes i adolescents en risc d'exclusió social al nostre 
Centre Mèdic.

Les nostres accions i serveis a empreses 

Food Market
Oferta directa de productes artesanals per part de les persones que treballen al 
nostre Taller Ocupacional. La recaptació es destina al finançament del servei 
d'aquest Centre.

Learning by Doing
Formació per a personal d'empreses en valors com l'empatia, el sentit de 
l'humor, l'ego-less, etc. Jornada d'intercanvi i de sensibilització amb persones 
amb discapacitat intel·lectual. La recaptació es destina al servei del Centre al 
qual es realitza l'acció.



Empreses que col·laboren amb els nostres projectes:

Patrocinadors:

Col·laboradors:

Amb el suport de:

Pg. Maragall, 185 08041 Barcelona

93 435 24 04

info@fundacionendeu.org

www.fundacionendeu.org


