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• Durant aquest mes d´octubre  Prodis ha 
signat un conveni amb la UIB, per tal de que alum-
nes de Pedagogia tenguin opció de realitzar les 
pràctiques a l´entitat.

Així com, mitjançant  conveni amb l´IES Santa 
Margalida   del  grau “ Tècnic atenció a persones 
depenents “ realitzen pràctiques a diferents serveis 
de l´entitat.

• Continuam  amb el Programa Compar-
tim (activitats oci ) amb l´ajuntament Alcúdia. En 
principi s´aprova  la continuïtat pel darrer trimestre 
2015.

• Durant el  mes de setembre , l´entitat 
ha  realitzat canvis i/o millores en l´estructura de 
l’equip de professionals.

• En el darrer trimestre l´entitat ha rebut les 
següents donacions i/o col•laboracions : Donació 
Rotarys, Can Banya, Estils i Formes , Club Rugby 
Pollença, Espai Saba,Pescados Oliver, Sadanar, 
Fundació Tabaluga, Ajuntament de Pollença  i varis 
particulars.

• Prodis segueix la implantació de les actua-
cions vinculades al Pla Estratègic, per això dins el 
mes de setembre ha iniciat : la millora dels equips 
informàtics entitat i reconstrucció i millora del web 
de l’entitat. Tot això, gràcies al  al suport de Colonya 
Caixa Estalvis.

• La formació envers l’equip humà de 
l´entitat  té un paper cabdal. Per això, dins aquest 
trimestre estam preparant les següents accions 
formatives internes i externes: 
“ Atenció centrada en la persona”, “ Estrès profes-
sional” “ Treballem la : Comunicació, motivació i els 
vincles interpersonals”, “ Riscs laborals del personal 
dels centres d´atenció a persones amb discapaci-
tat“.

• El passat 19 de Maig ; Prodis participà a la 
taula rodona  “ Mirant al futur “organitzada per IES 
Port Alcúdia.

• Durant el mes d´abril, dins els marc de 
l’Olimpíada Solidària organitzada per l´Ajuntament 
pels escolar de 6è i 1er Eso, l´entitat realitzà el  
taller de sensibilització :  “ Coneixem la discapacitat 
“ a diferents centres educatius del municipi.

• Durant el mes de maig, Prodis participa al V 
Torneig de Bàdminton celebrat a Pollença. Es va as-
sistir a la masterclass impartida per l´atleta Simón 
Cruz i s´efectuà els obsequis dels ponents del 2on 
Cicle de Conferències sobre esport i discapacitat.

• El passat 2 d´octubre en el marc  de la cele-
bració  a Madrid del Congres Europeu de Persones 
amb  Discapacitat intel•lectual, FEAPS (Confede-
ració Espanyola d´ Organitzacions en favor de las 
Persones amb  discapacitat Intelectual o del Des-
envolupament) presentà una nova denominació i 
identitat corporativa, reivindicant la plena inclusió 
pel  col•lectiu de persones amb discapacitat, que 
suposa   l’1% de la població. Edificis i monuments 
emblemàtics de tota Espanya  s´il•luminaren de  
verd  a més de dur a terme diferents actes públics 
per donar a conèixer aquesta  nova  identitat cor-
porativa i fer més visible aquest col•lectiu.

• Sols quatre de cada deu convenis 
col•lectius, inclou alguna menció als treballadors 
amb  discapacitat, segons  l´ estudi  ”L´ impacte 
de la Negociació Colectiva sobre els treballadors 
i treballadores amb  discapacitat “,  elaborat per la 
Fundació “Largo Caballero” en col•laboració amb 
Fundació ONCE i amb el suport  del Fons Social 
Europeu.

• El passat 22 de setembre es presenta a la 
seu Keler de  Donosti la cinta d´animació  “ El se-
creto de Amila” , una aventura entre dos mons per 
apropar la realitat  dels nins amb malalties rares. Hi 
col•labora la FEDER(federació espanyola de malal-
ties rares)

• La fundació Anade ubicada a Madrid, 
entitat pionera a Espanya del art i la creativitat per 
a persones amb discapacitat ,convoca el IV Premi 
internacional d´arts plàstiques realitzades per per-
sones amb discapacitat.

• Un total de 5 ciutats espanyoles presen-
ten candidatura al premi “Capital Europea de la 
Accessibilitat 2016” :Gijón, Càceres, San Sebastian, 
Santander i Vigo són les poblacions que aspiren a 
passar el tall  de la fase espanyola, del que resulta-
ran tres finalistes, per a competir a la fase europea, 
juntament  amb  les ciutats de la  resta de països 
de la Unió . Aquest premi, de caire anual, té com 
objectiu distingir i reconèixer a les ciutats que s´ 
esforcen per crear un entorn accessible per a totes 
persones i, en especial, per les persones amb  dis-
capacitat i per a les persones majors. 

Notícies Breus ÚLTIMES NOVETATS
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Som Jaume Simó , tinc 24 anys , som pollencí i 
psicòleg.

1. Quin temps fa que començares a treballar a 
PRODIS?

Fa 1 any i tres mesos. Vaig començar de monitor al 
servei d´oci i ara fa 1 mes que estic de psicòleg.

2. Com has arribat a fer feina a Prodis?

Inicialment sempre m´havia interessat, encara que 
no havia fet mai res. Em va interessar per començar 
a tocar i disposar d´experiència amb les persones 
amb discapacitat.

3. Com ha estat la teva experiència dins 
l’entitat?

En realitat ha estat una ruptura total d’estereotips, 
que jo tenia amb  l´entitat. Una persona de fora té 
una visió totalment diferent del que és.

Jo veia Prodis com un centre assistencial i en reali-
tat hi ha un programa continu i actualitzat de feina 
formativa ...

4. En que consisteix la teva feina?

Estic duent a terme programes individuals en cada 
usuari, treballant els aspectes que més es poden 
reforçar de la persona. A més estic preparant tallers 
per a familiars, usuaris, professionals i persones 
externes a l´entitat.

5. Que és el  que més t’ha cridat l’atenció de 
PRODIS?

La feina individual que es fa en cada usuari i el bon 
tracte que m´han donat des de un primer moment 
tan usuaris com professionals.

 
6. Un aspecte positiu de PRODIS

Es molt satisfactori veure el grau de satisfacció de 
les famílies que és elevat 

7. Un aspecte que es pot millorar  de PRODIS

La projecció externa de l´entitat cap a la societat, 
no sols dins Pollença sinó en tota l´illa.

TEST:

Un llibre: “¿Por qué las cebras no tienen úlceras? “  
     de Robert Sapolsky

Un grup musical: Música en català.

Una pel•lícula : “ Everest”

Un actor/actriu de cinema: Christian Bale.

Un plat: Ànec.

Una beguda: Cafè.

Una afició: Practicar judo i pàdel.

Un color: Taronja.

Un número: 14 

Jaume Simó
Treballador de PRODIS
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A n’aquest apartat s’explicaran les prin-
cipals funcions del psicòleg de Prodis, 
que bàsicament intervé damunt quatre 
col•lectius/contextes : els usuaris de 
Prodis, , les famílies, els treballadors i la 
població externa de Prodis. 

En quan als usuaris de Prodis des del 
servei es realitza un seguiment indivi-
dualitzat constant de la persona. Des 
d’un temps enrere s’estableix una sessió 
setmanal amb cada usuari i el psicòleg 
està disponible tots els matins per a 
intervenir i prevenir situacions o con-
ductes o per escoltar i/o mediar amb els 
usuaris. D’aquesta manera es pot garan-
tir un seguiment i treball òptim amb la 
persona.

Els principals objectius generals que es 
treballen amb els usuaris de Prodis son:

- Una major promoció 
d’independència en activitats de la vida 
diària.

o Ús dels diners

o Educació vial 

o Habilitats bàsiques de la vida 
diària

o Entre d’altres.

- Orientació personal integral de 
cada un: saber el seu nom, edat, domici-
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li, telèfon...

- Estimulació cognitiva

- Habilitats acadèmiques funcio-
nals

- Habilitats socials: saber com fer 
noves amistats, expressar queixes i 
demandes d’una manera acceptable, 
demanar ajuda...

- Entre d’altres.

En quant a cada usuari en particular es 
realitza una planificació amb l’àmbit 
que més es necessiti  reforçar, treballant 
conjuntament amb els altres serveis de 
Prodis com: habitatge, taller i oci.

El segon àmbit fonamental pel servei 
de psicologia històricament han es-
tat les famílies. L’entitat aposta per un 
seguiment constant amb la família, 
treballant entre els dos contextos per 
garantir el compliment dels objectius 
fixats. Una reunió inicial amb els fami-
liars de l’usuari de Prodis pot ser molt 
positiu per obtenir més informació de 
la persona i marcar el principi d’aquests 
objectius a treballar tot l’any, i després 
s’estableixen reunions de seguiment per 
valorar com es van adquirint els objec-
tius prefixats. 

Així i tot, la tasca amb les famílies no 
sols es resumeix amb sessions indivi-

Servei de psicopedagogia

duals, sinó que prodis també ha apos-
tat per la creació de tallers i reunions 
de famílies. A partir de novembre es 
realitzarà un taller per a familiars dels 
usuaris de Prodis per a prevenir i in-
tervenir damunt l’estrès; estrès que no 
necessàriament ens ocasiona el familiar 
amb discapacitat sinó les múltiples de-
mandes i exigències que suportem dia 
a dia del medi i del ritme de vida actual. 
El caràcter preventiu d’aquest taller el 
converteix amb unes sessions molt útils 
ja que es disposaran eines que ens aju-
daran a detectar els principals mecanis-
mes originadors d’aquest fenomen tan 
complex com és l’estrès per no patir-lo. 

El tercer pilar des d’on el servei de psi-
cologia pot treballar és el sector dels 
professionals. Es realitza una tasca con-
tínua de feina amb els professionals per 
fomentar la cohesió, les competències i 
les habilitats bàsiques que a cops obli-
dem si no les recordem i que són útils 
per treballar amb el col•lectiu de perso-
nes amb discapacitat.

Per acabar amb les ocupacions del 
servei, el darrer i no menys important 
tema a tractar són les persones alienes 
a l’associació. Es continuaran realitzant 
xerrades i conferències com als darrers 
anys a llocs públics com escoles, radio, 
places... per promocionar l’entitat i cons-
cienciar la població general; una tasca 
que si es dona a terme ajudarà als nos-
tres usuaris de Prodis a ser un col•lectiu 
molt més normalitzat dins la societat.

Recordam a tots els lectors en general i 
als familiars de Prodis en particular que 
l’horari d’atenció de psicologia és els 
dimarts de 17:00 a 19:30 i els dijous de 
18:00 a 20:30.
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Des de fa uns anys que el servei d’oci 
s’ha enfocat bàsicament a la pràctica 
esportiva. Això és així perquè en el seu 
moment vàrem pensar que l’esport co-
bria diverses necessitats que tenien els 
nostres usuaris i també algunes deman-
des que ens feien arribar les famílies.

Per una banda ens ajudava a combatre 
el sedentarisme que a cops s’instaura 
en força dins el nostre col·lectiu, espe-
cialment en edats més avançades. A la 
llarga fèiem que l’esport actues com un 
element de salud.

Per una altra banda ens trobàvem en 
plena constitució del Club Esportiu 
Prodis Pollença, amb el que hem parti-
cipat en els darrers anys en els campio-
nats que organitzen tant la FEBED com 
L’AEDIM. Era necessari donar estructura 
al club, no tan sols estatutàriament sinó 
també pel que fa a organització espor-
tiva.

Però el temps ha anat passant i també 
ho ha fet pels nostres esportistes. I si bé 
hi ha seccions del club com la natació 
que gaudeixen de bona salud, d’altres 
com el futbet estan en més baixa forma.

Per això creiem que és el moment de 
tornar a reestructurar el servei, tornant 
a recuperar antigues activitats que es 
feien abans, activitats purament lúdi-
ques i que serveixin als nostres usuaris 

no tant sols per omplir el seu temps lliu-
re sinó també per anar coneixent coses 
noves i també per interactuar amb el 
seu entorn.

Però això no significa deixar de banda 
l’esport, potser tan sols traslladar els 
entrenaments d’algunes de les nostres 
seccions a les visperes dels campionats.

A més recentment el servei d’oci ha 
rebut una proposta molt interessant 
del Club Pollença de Rugby. Es tracta 
d’afegir alguns dels nostres usuaris a les 
files del seu equip de Rugby Touch, una 
modalitat que elimina tot el que és el 
contacte físic d’aquest esport.

Per nosaltres el fet que els nostres 
usuaris puguin practicar esport fora de 
l’àmbit de la nostra entitat, i a més un 
esport com el Rugby, cobra un signifi-
cat molt rellevant. Ja que en aquest cas 
l’esport esdevé un element socialitza-
dor, clau dins els projectes personals de 
cada un dels nostres usuaris.

L’esport 
Elements socialitzador
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“Verano que alumbras poco a poco te vas, dejarás 
en mi ser un poco de demencia por tu ausencia”.

Miguel Visurraga Sosa

Quan arriben els dies de calor ja sabem que 
aquests, estaran plens de canvis en la vida quoti-
diana de tots i totes. Els primers petits canvis que 
són notables, els podem veure en els armaris i, per 
tant, en la indumentària. En el pis, s’aprofiten els 
matins de cap de setmana per poder treure la roba 
d’estiu i guardar la d’hivern per a la temporada 
següent.  

Una altra variació, dels mesos d’estiu és que els 
usuaris del pis passen a estar de vacances. Deixen 
enrere les seves rutines, ja no s’han de d’aixecar 
prest per complir amb l’obligació d’anar als tallers. 
Ni al migdia al menjador. I pel que fa a les activitats 
d’oci, se’ls deixa triar si algun dia puntual preferei-
xen quedar-se a casa o bé, no assistir-hi durant tot 
l’agost. 

Què implica tot això? Doncs, que hi ha més temps 
lliure i que es pot aprofitar que els dies són més 
llargs per fer diverses activitats. Els matins i els ho-
rabaixes, s’han destinats a fer comprar necessàries, 
anar a la perruqueria, passejar per la vorera de 
la mar o per la Gola. Fins i tot, per anar a prendre 
algun refresc o fer un gelat per  alleugerir els dies 
tan calorosos que hem passat i vetllar a les nits. A 
banda daixò, i per no deixar-ho oblidat, també han 
pogut descansar una mica més als matins, que és 
ben necessari!

Els mesos d’estiu al pis estan replets de festivitats 
per celebrar. Per una banda, aniversaris i sants.  
Dies que hem pogut fer algun menjar més elaborat 
i especial, o bé menjar una mica de dolç. Per altra 
banda, també hem celebrat les festes patronals 
del municipi. Tots els del pis van anar amb els seus 
DNIs a Pollença, disposats a votar els càrrecs de la 

Patrona. I per les festes de la verge del Carme, van 
sortir als carrers per veure la processó. 

Una vegada més, per no perdre la costum, el darrer 
diumenge de mes hem sortit d’excursió, anant a 
nedar a Llenaire al juny, al mercat de Pollença al 
juliol i al mes d’agost per combatre la calor vam de-
cidir refugiar-nos al cinema per veure “inside out”, 
amb la qual van riure molt. Però la cosa no acaba 
aquí, els d’oci compartit ens van convidar a la festa 
cloenda que van celebra a Alcúdia, on hi vam anar 
a sopar i passar una bona vesprada amb totes i tots 
ells.

Com es habitual durant el període d’estiu s’ha 
incorporat , després d’un procés de selecció, una 
nova cuidadora per poder suplir vacances i donar 
cobertura al servei. I se li ha donat continuïtat fins 
desembre, així els  cuidadors podran gaudir del 
segon període de vacances , donar suport i cober-
tura si cal.

A més a més, durant el mes d’agost, es va aprofi-
tar per fer un parell de compres i renovar i fer un 
parell de canvis i millores a l’habitatge.  Entre altres, 
vàrem comprar uns sabaters per posar a les habi-
tacions per poder tenir les coses més ordenades i 
vàrem canviar la taula de centro. Això va implicar 
que entre tots, usuaris i cuidadors, vàrem fer tardes 
de bricolatge.  

En resum, esperem que l’estiu 2016 superi el 
d’aquest any!

L’estiu al pis de Prodis
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“Si eduquem el nostre interior, la saviesa i 

l’amor ens faran feliços en l’exterior”

Tot començà amb la sortida del divendres dia 

2 d’octubre, els usuaris dels tres tallers: jardine-

ria, ceràmica i cordatge amb la visita al poble 

de Sóller, al centre ocupacional Estel Nou Asa-

nideso. Allà vérem com els usuaris es dediquen 

a fer confitura de diferents gusts, cada petit 

grup fa una part de la producció: elaborar, 

etiquetar, distribuir.  

  

Així com també varem visitar l’espai que tenen 

per a realitzar el taller de ceràmica, ells treba-

llen a l’engròs i distribueixen molta producció. 

Els usuaris, ens feren entrega de confitura 

elaborada per a ells i nosaltres els hi entrega-

rem un cor de ceràmica. El dimarts següent en 

berenarem tots els usuaris a Prodis.

Seguidament, es visità el preciós centre de 

Sóller, l’església... i finalitzà amb un bon dinar 

al restaurant c’an Lluís. 

 El divendres dia 9 visitarem l’espai Saba, espai 

de professionals especialitzats amb psicologia, 

pedagogia, logopèdia, i psicomotricitat. Allà 

realitzarem un taller d’art i tardor. Que dugue-

ren a terme na Joana Maria na Joana i na Bel. 

Els nostres usuaris desfruitaren de pintar amb 

colors de tardor i llavors menjar una galeta 

dolça. Ens regalaren un punt de llibre persona-

litzat realitzat per els propis alumnes de l’espai. 

 

Ara els nostres dibuixos estan exposats a 

l’espai Saba

 

El nou centre de Yoga de Pollença anomenat 

Be Happy ens ha obert les portes a fer una 

visita així com també una classe guiada per a 

la professora Maria Magraner. 

El nostre mogut mes 
d’octubre.
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Durant aquest mes d’octubre, també s’ha co-

mençat el taller de confecció de corbatins amb 

el dissenyador Carlos García. Ell ve de manera 

voluntària els dilluns capvespre. Els usuaris 

responen molt bé i estan molt motivats. Estam 

segurs de que en sortiran bons resultats. De 

moment gaudim.  

Es va fer una visita a la sala que conserva el 
barber Miquel “Paparrí”. Abans  ell tenia una 
barberia al carrer de l’Horta de Pollença.

Tots els usuaris varen provar la cadira i varen 
poder veure els utensilis de barberia que 
abans s’usaven i que ara ja tot ha canviat.

Va arreglar els cabells a algun usuari i també 
la barba. Les usuaris també valen voler provar 
com es sentien a la cadira. Un divendres matí 
un tant diferent i divertit.

Els divendres, volem descobrir les empreses i 
gent que treballa al nostre entorn.

Una de les empreses que també ha col•laborat 
amb nosaltres aquest mes d’octubre ha estat 
l’empresa local THE BEST VILLAS POLLENÇA, 
que es dedica al lloguer de vivendes vocacio-
nals.

Ells ens varen oferir una visita guiada per tota 
l’empresa, mostrant-nos les diferents feines 
que fan ( lloguer de cotxes, oficines, neteja...), 
el que mes destaquem és l’estoneta en que 
ens varen mostrar les màquines d’aplegar 
tovalloles on cada un va poder aplegar la seva 
i ens en varen regalar una per a cada un. Per 
finalitzar ens varen convidar a berenar tots 
junts. Varem disfrutar.

Amb na Coloma Ferragut amb la que ens hem 
endinsat en l’interessant tècnica del macramé.

I per acaba aquest mogut mes anarem de 
visita a Palma, on visitarem la Seu i un dels 
locals més emblemàtics de Ciutat, Ca’n Joan de 
s’Aigo
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Des de fa 5 anys la nostra entitat va decidir donar 
un nou impuls a aquest servei.

Per una banda teníem el gran repte de tirar en-
davant la concessió del xibiu La Talaia que tenim 
vigent amb l’Ajuntament de Pollença.

I per altra banda si bé comptàvem amb tres usuaris 
inserits com a bidells de tres de les escoles munici-
pals, veiem necessari tant l’augment de la borsa de 
treballadors com l’augment d’ofertes de feina.

Pel que fa a l’augment de la borsa de treballadors, 
ha estat una feina relativament senzilla, de fet 
podem dir que cada any hi ha hagut noves incor-
poracions que han entrat dins els nostres itineraris 
de formació i inserció laboral.

La dificultat la vàrem trobar a l’àmbit de rebre 
ofertes de treball. Suposam que pel fet en què ens 
trobàvem a l’inici d’aquesta llarga i dura crisi que 
ha sembrat principalment incertesa dins l’empresa 
privada, i també pels temors dels empresaris cap 
a la contractació d’una persona amb discapacitat, 
formaren un “còctel” que provocaren que aquesta 
fos una tasca molt complicada i que els primers 
anys els resultats d’insercions no fossin els desitjats.

Però a poc a poc i amb perseverança començaren 
arribar les primeres ofertes de feina.

Les més destacades ha estat les que vingueren 
arran del conveni que la nostra entitat signà amb 
l’AAVV del Moll. On ara com ara tenim dos treballa-
dors fixos-discontinus a la seva plantilla de mante-
niment i cura de les platges del Port de Pollença.

Però aquest darrer any ha estat quan hem co-
mençat a recollir el fruit d’aquesta feina dura dels 
primers anys. Hem fet a insercions a noves empre-
ses com és el cas de Vinyes Mortitx, on durant un 
mes tingurem dos treballadors feinejant per les 
seves vinyes i bodegues. El més sorprenent fou que 
per primera vegada eren les empreses que venien 
a cercar-nos i no a l’inrevés, un bon senyal.

Bon senyal que v agafar major magnitud quan 
dues empreses amb gran arrelament a Pollença 
també ens oferiren feina pels nostres treballadors i 
per primera vegada en molts d’anys feina de llarga 
durada, amb contractacions per un any.

Per una banda Cuxach Gamma ha incorporat a la 
seva plantilla una treballadora que treballa a la 
secció de ferreteria. I en segon lloc fou el Pollença 
i Port FC que ha apostat per la inserció des de 
PRODIS per cobrir un lloc de feina contractant un 
dels nostres usuaris com encarregat de vestidors i 
bugaderia del Club.

Tot plegat molt bones notícies que demostren que 
des del SIL de PRODIS s’ha fet una feina constant 
per a la conscienciació de l’empresariat pollencí 
que comença a concebre la inserció de persones 
amb discapacitat a les seves plantilles com una 
opció valida.

Recollint el fruit
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Som na Mª Antònia Cifre, tinc 25 anys , som 
mestra d´educació especial, som extravertida i 
m´agrada sempre deixar la meva impremta.

1. Quin temps fa que començares a treballar a 
PRODIS?

Des de Nadal de 2014, fa quasi 1 any.

2. Com has arribat a fer feina a Prodis?

Feia temps que intentava fer feina a Prodis , i 
em digueren que hi havia una plaça de subs-
titució. I molt contenta la vaig agafar i fins ara 
que estic a taller. 
 
3. Com ha estat la teva experiència dins 
l’entitat?

Fantàstica !!

4. En que consisteix la teva feina?

Ara ,estic de monitora del taller de Cordatge i 
Restauració substituint a Neus i aportant tot el 
que sé.

5. Que és el  que més t’ha cridat l’atenció de 
PRODIS?

Tothom ho coneix, les ganes que té tothom de 
participar. Demanant feina, realitzant volunta-
riat, si volem anar a fer un taller ens obrin les 
portes...

 
6. Un aspecte positiu de PRODIS

És com una família.

7. Un aspecte que es pot millorar  de PRODIS

La idea que tenen de fora cap a dins. Perquè 
la feina de Prodis es com un altre i s´hauria de 
veure com ho veig jo , amb els meus ulls. 

TEST:

- Un llibre: “La vida de los Elfos” de Muriel Bar 
          bery. 
 
- Un grup musical: Coldplay. 
 
- Una pel•lícula : “ No se aceptan devoluciones”. 
 
- Un actor/a de cinema: Eddie Redmayne, actor     
       de la Teoria del todo 
 
- Un plat: Caragols. 
 
- Una beguda: gin -tònic 
 
- Una afició: La lectura  
 
- Un color: groc 
 
- Un número: 3

Mª Antònia Cifre
Treballador de PRODIS
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13 a 16 Novembre. Participació Fira Pollença: 
muntatge estand interior claustre, divendres 
13 presentació nova web entitat, entre altres...

Novembre i Desembre. Curs  per a pares :     
“Taller de maneig de l´estrès del cuidador”.

Novembre. Curs per a professionals . ”Planifica-
ció centrada en la persona”.

1ª setmana Desembre. Commemorem el dia 
internacional persona en discapacitat (progra-
ma radio, 2on Concurs Escolar)

Desembre-. Curs per a professionals : ”Estrès 
professional “.

Alfaro Faus, Manuel:” El mercado potencial de 
las personas con discapacidad en España” Ed 
Cinca, 2015.

Verdugo, Miguel Angel: “Familias y personas 
con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento” Ed Síntesis, 2009.

Martín Borreguero, Pilar: “El Síndrome As-
perger, ¿Excentricidad o discapacidad social 
?Alianza Editorial, 2004

“ Black” (2005) de Sanjay Leela Bhansali.

“ Va a ser que nadie es perfecto” (2006) Joaquin 
Oristrell.

“Al frente de la clase” (2008) Peter Werner.
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