
 

Amb simulacions d’activitats de la vida diària 

L’Obra Benèfico Social Nen Déu ajuda els 

nens i joves amb discapacitat a preparar-se 

per a la transició a la vida adulta 

• L’Obra Benèfico Social del Nen Déu és una fundació benèfica de 

l’Església Catòlica constituïda l’any 1892 dedicada a l’atenció i a 

l’educació de nens i adults amb disminucions físiques i/o psíquiques  

• Al seu centre educatiu “Nen Déu” de Barcelona acull uns 120 alumnes als 

quals ofereix un programa de formació per a la transició a la vida adulta 

que consisteix en oferir-los espais on fer simulacres per aprendre a 

desenvolupar-se en una vida diària normal com són un supermercat o 

una vivenda. 

Barcelona, Abril de 2015.- Els alumnes a partir de 16-18 anys matriculats en el centre 
educatiu “Nen Déu” de la Fundació Obra Benèfico Social del Nen Déu poden optar a 
formar part del programa de formació per a la transició a la vida adulta que es porta a 
terme amb la supervisió de professionals qualificats per tal d’assegurar el correcte 
desenvolupament dels joves que presenten algun tipus de disminució psíquica i/o 
físiques.  

Per mitjà d’espais construïts per simular situacions habituals de la vida diària d’un 
ciutadà qualsevol, l’Obra Benèfico Social del Nen Déu vol facilitar la integració de 
persones amb discapacitat a la societat. A través d’aquest programa, els alumnes 
adquiriran les habilitats necessàries per a desenvolupar-se correctament en l’àmbit 
domèstic i social. És per això que l’escola disposa d’un pis, en el que els nois i noies 
aprendran a realitzar les tasques domèstiques com cuinar, rentar plats, parar taula, fer 
ús d’electrodomèstics, netejar, fer-se el llit o endreçar l’habitació, així com fer la 
bugada i el planxat de roba en una sala habilitada per aquesta finalitat. Sense deixar 
de banda l’àmbit social, el centre disposa també d’una sala que simula un petit 
supermercat amb l’objectiu d’ajudar l’alumne a adquirir les habilitats necessàries per 
realitzar una compra de forma autònoma. 

A banda de les instal·lacions que faciliten la simulació de situacions quotidianes, en el 
programa es treballa l’aprenentatge dels desplaçaments amb els diferents transports 
públics de la ciutat per tal que els alumnes puguin arribar a desplaçar-se 
autònomament o si més no, ser uns bons acompanyants de la persona que n’és 
responsable. També es dota els alumnes d’habilitats comunicatives per a poder-se 
comunicar i relacionar de forma correcta amb l’entorn. 

En l’afany per anar més enllà, superar-se i oferir als alumnes allò que necessiten en 
cada moment, el centre també facilita a aquells alumnes amb possibilitat d’incorporar-
se al món laboral, habilitats relacionades amb l’hostaleria, la jardineria o 
l’emmagatzematge.  



Obra Benèfico Social Nen Déu 

L’Obra Benèfico Social del Nen Déu és una fundació benèfica de l’Església Catòlica 
constituïda l’any 1892. Com a fundació benèfica no té afany de lucre i es finança amb 
els recursos fundacionals i patrimonials propis, donatius, herències i llegats, 
subvencions i remuneracions a preu de cost dels serveis que ofereix. L'Obra Benèfico 
Social Nen Déu ha estat i és un testimoni del que els laics catòlics han pogut realitzar 
sota la guia de l’Arquebisbat de Barcelona i de les Germanes Franciscanes dels 
Sagrats Cors.  

L’Obra Benèfico Social del Nen Déu s’organitza en cinc línies d’actuació per atendre 
nens i adults amb disminucions físiques, psíquiques i ancians en soledat a nivell 
educatiu i mèdic: l’Escola Nen Déu, el Taller Ocupacional “Verge de l’Alegria”, els 
consultoris mèdics, el Centre de Dia “Sant Francesc d’Assís” i la Llar Residència 
“Madre Carmen”. En el conjunt de l’Obra, actualment hi treballen 139 persones: 
professors, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, educadors, metges, administratius, 
treballadors socials, infermeres, monitors, personal de cuina, servei de menjador i 
personal auxiliar de neteja i manteniment. A més, 4 voluntaris entreguen a l’Obra bona 
part del seu temps.  

 

 

 

 

 

Per a més informació: Gabinet de premsa Obra Benèfico Social del Nen Déu 

Víctor Bottini 679 98 33 46 victor@bottini.es // Clara Bassols 620 03 74 50 clara@bottini.es 


