
APROSCOM FUNDACIÓ

CODI 



Fundació Aproscom és una entitat que dóna 
suport a les persones amb discapacitat                  
intel·lectual i a las seves famílies.



Per exemple: el codi de circulació 
ens parla de les senyals de trànsit.

Un codi: és un conjunt de normes
que serveixen per protegir a les persones.

QUÈ ÉS UN CODI?

INTRODUCCIÓ
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L’ètica: és el conjunt de normes 
que ens diuen com comportar-nos.

Per exemple: l’ètica ens diu 
que ajudem als altres.

QUÈ ÉS L’ÈTICA?

Un codi d’ètica: és un conjunt de normes, 
valors i principis que han de dirigir 
el comportament de les persones.

QUÈ ÉS UN CODI D’ÈTICA?
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 ● Perquè millora la qualitat de l’atenció                                                                                
que donam a les persones usuàries                         
i a les seves famílies.

 ● Perquè ens ajuda a prendre decisions correctes 
     quan hi ha una situació complicada.

 ● Perquè el codi d’ètica ens ajuda
     a sensibilitzar a la societat
     sobre la discapacitat intel·lectual.

 ● L’espai de reflexió ètica ha escrit aquest codi.

 ● L’espai de reflexió ètica és un grup 
     format per persones usuàries, famílies i 
     professionals.

 ● Aquest grup ens ajuda a prendre decisions           
correctes quan ens trobam amb una situació       
difícil.

PER QUÈ APROSCOM 
TÉ UN CODI D’ÈTICA?

QUI HA ESCRIT 
EL CODI D’ÈTICA 
D’APROSCOM?
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ELS COMPROMISOS 
D’APROSCOM FUNDACIÓ

Un compromís: és una obligació 
que una persona té amb algú 
o amb alguna cosa.

Aquests són els compromisos d’Aproscom amb:

 ● les persones i les famílies
 ● les persones treballadores
 ● els clients i proveïdors
 ● la societat
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Aquests són els compromisos d’Aproscom 
amb les persones amb discapacitat intel·lectual
i amb les seves famílies:

COMPROMISOS 
AMB LES PERSONES I LES FAMÍLIES

 ● Respecte
 ● Informació
 ● Igualtat
 ● Suports
 ● Drets
 ● Participació
 ● Autonomia
 ● Vida privada
 ● Els centres
 ● Defensa de les persones
 ● Dir la veritat
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Et xerram de forma amable i amb respecte. 
Tractam a totes les persones per igual.

RESPECTE

Per exemple: Tinc 50 anys.
Xerra’m com un adult.
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T’informam sobre els temes
que tenen a veure amb tu. 
Utilitzam paraules que puguis entendre bé.

Per exemple: 
T’informam sobre els teus drets 
o els horaris del centre.

INFORMACIÓ
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Tothom té les mateixes oportunitats
per accedir als recursos i suports que necessiti.

Per exemple: 
Tothom pot tenir una cadira 
de rodes si ho necessita.

IGUALTAT
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Cada persona té unes capacitats 
i necessitats diferents.
Adaptam les activitats, els entorns i els suports 
a les capacitats i necessitats de cada persona.

Per exemple: 
Si et costa recordar 
on es guarden les forquetes, 
col·locam un dibuix al calaix 
perquè les trobis amb més facilitat.

SUPORTS
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Et volem conèixer bé. 
Així, sabrem què necessites per tenir una 
vida millor.
T’ajudam a tenir més habilitat per afrontar les 
dificultats que et puguis trobar.

Per exemple:
Ens expliques que et poses nerviós
perquè tens una entrevista de feina.
Et donam trucs per calmar-te.

10



Totes les persones poden millorar
si tenen els suports que necessiten. 
Sempre confiam en les teves capacitats.

Per exemple: 
T’acompanyam al centre de salut
fins que puguis fer-ho 
de forma autònoma.
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Ajudam a la teva família a aconseguir 
els recursos i suports que necessitis.

Per exemple: 
T’ajudam a emplenar uns papers 
si tu o la teva família ho necessiteu.
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Tens dret a:

 ● tenir una vida bona
 ● decidir el que vols
 ● participar en la societat
 ● tenir bones relacions amb altres persones
 ● sentir-te bé

Per exemple:
Tens dret a votar en les eleccions.
Si necessites suport, t’ajudam.

DRETS
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Tu i la teva família podeu participar a Aproscom.
Podeu dir la vostra opinió de forma lliure.

Per exemple: 
Tu i la teva família 
podeu parlar amb nosaltres
quan ho necessiteu.

PARTICIPACIÓ
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T’ajudam a participar en les activitats 
del teu poble.

Per exemple: 
Si vols anar al gimnàs,
t’ajudam a fer la inscripció.
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Pots participar en totes les decisions de la teva vida.
T’ajudam a:
 

 ● prendre bones decisions
 ● preparar el necessari per fer el que tens                                                      
ganes de fer

 ● aprendre que les coses que fas tenen                                                     
conseqüències

Per exemple: 
T’ensenyam a tenir control 
dels teus doblers.

AUTONOMIA

16



Tens dret a la intimitat.

Per exemple: Trucam a la porta 
de la teva habitació
abans d’entrar.

La intimitat:  són els temes 
de la teva vida 
que no vols compartir.

VIDA PRIVADA
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Protegim la informació de la teva vida privada.

Per exemple: Si necessites ajuda 
per llegir una carta,
tu decideixes qui vols que t’ajudi.
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Adaptam els centres i habitatges 
d’Aproscom perquè:

 ● els puguis entendre bé
 ● siguin còmodes i agradables
 ● t’hi puguis moure amb llibertat

ELS CENTRES
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Denunciam les situacions injustes, 
els abusos i els maltractes.

Per exemple:
Si algú et pega, et protegim
i si vols t’ajudam a denunciar-ho.

DEFENSA DE LES PERSONES
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Feim la nostra feina de forma sèria.
Et parlam amb sinceritat i no t’enganyam.
No et deim que pots aconseguir coses
que no podràs tenir mai.

Per exemple: Si cerques feina,
t’ajudam a preparar-te pels llocs de feina
que s’ajustin més a les teves capacitats 
i preferències.

DIR LA VERITAT
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Aproscom es compromet
a fer tot el que sigui possible
perquè els seus treballadors puguin:

 ● participar i donar la seva opinió 
 ● tenir un bon ambient de treball 
 ● disfrutar de la seva feina 
 ● treballar en equip 
 ● estar motivats 
 ● col·laborar amb els companys de feina 
 ● ser respectats 
 ● aprendre coses noves 
 ● tenir una bona comunicació amb els companys 
 ● fer la seva feina de forma segura 
 ● fer coses noves
 ● tenir temps per disfrutar de la seva vida                                             
personal i familiar

COMPROMISOS AMB 
LES PERSONES TREBALLADORES
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 ● respectin la imatge de l’entitat i de totes                                     
les persones que formen part d’ella

 ● tinguin cura dels edificis i materials

Aproscom s’assegura que els treballadors:

Els treballadors no rebem regals. 
Si una persona o empresa ens fa un regal, 
avisam a la persona responsable d’Aproscom.

Totes les persones que treballen a Aproscom 
tenen els mateixos drets i oportunitats.

Aproscom veu i valora el treball ben fet
i facilita la promoció interna.

Promoció interna:  és canviar de feina a un lloc millor.

Aproscom dóna molta ajuda 
als seus treballadors amb discapacitat
perquè puguin fer bé la seva feina.
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Client:  una persona o una empresa
que compra alguna cosa
o paga per rebre un servei.

Els clients d’Aproscom són, per exemple:

 ● les persones que compren la ceràmica                                             
del servei ocupacional

 ● les empreses que contracten el servei de neteja

COMPROMISOS AMB ELS 
CLIENTS I PROVEÏDORS
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Proveïdor:  una persona o una empresa
que et ven un producte.

Els proveïdors d’Aproscom són, per exemple:

 ● L’empresa on compram els productes de neteja
 ● La botiga on compram la fruita
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Aproscom lluita pels drets 
de les persones amb discapacitat
a l’Administració Pública.

Administració Pública: 
són els Ajuntaments, el Govern, el Consell... 
Té dues tasques:

 ● aplica les lleis o fa que altres apliquin les lleis
 ● dirigeix els serveis que cuiden de les persones

Per exemple: 
Aproscom lluita perquè tots els nins 
i nines  tinguin els suports 
que necessitin per aprendre bé.
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Aproscom dóna confiança als seus clients
i fa productes de bona qualitat.

Aproscom parla amb els clients
per conèixer les seves necessitats.

Aproscom té confiança i respecte pels proveïdors,
i els demana una feina de bona qualitat.

Aproscom tria els proveïdors que:

 ● fan bona feina
 ● tenen bons preus
 ● tenen un bon comportament amb les persones                                      
i l’entorn.
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Aproscom es compromet a:

 ● complir la llei  
 ● fer una bona feina 
 ● respectar el medi ambient  
 ● ser transparent, és a dir, mostrar a la gent com                                      
treballem i com utilitzem els doblers 

 ● utilitzar tots els doblers per atendre millor                                               
a les persones amb discapacitat 

 ● fer un bon ús dels doblers

COMPROMISOS AMB LA SOCIETAT
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Aproscom fa que les persones amb discapacitat 
siguin més visibles.
Per això, fa que la gent participi 
en les nostres activitats i ens conegui.

Aproscom treballa amb altres entitats
per millorar la vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
i de les seves famílies.

Per exemple:  
Aproscom és una entitat.

Aproscom treballa amb els ajuntaments,
les empreses i les persones
per millorar els nostres pobles.

Entitat:  associació, organització, institució o empresa.

Aproscom treballa amb l’Administració Pública
per crear ajudes que millorin la vida
de les persones amb discapacitat.

Aproscom defensa els drets de les persones amb    
discapacitat i de les seves  famílies, sobretot quan 
algú no està respectant aquests drets.
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Aquest text és una adaptació en lectura fàcil
del codi d’ètica d’Aproscom Fundació.

 
Adaptació: Comissió Accessibilitat Aproscom Fundació
Validació: Persones autogestores Aproscom Fundació
Il·lustracions i disseny: Rderous
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