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1. PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
 
El Servei de Teràpia Ocupacional d’Integra és un centre privat concertat per l’Institut 

Català d’Assistència i Serveis Socials.  El titular del centre és d’INTEGRA – 

Associació de discapacitats intel·lectuals. Es troba ubicat al sector de Les Fonts de la 

ciutat d’Olot. 

És un centre d’àmbit comarcal i atén a nois i noies de la comarca, en edat adulta a 

partir dels 18 anys, afectats amb discapacitat psíquica i/o trastorn mental.  

 

Orígens: història de l’empresa. 
Integra és una entitat sense afany de lucre, fundada l’any 1968. El seu objectiu és 

promoure i impulsar el moviment pro discapacitats amb la finalitat d’aconseguir 

solucions als problemes que els afectin, així com a les seves famílies i a qualsevol 

altra activitat d’atenció a la problemàtica social que consideri oportuna.  

 

1.1. Equip 
L’equip està format pels següents professionals: 

4 educadors que venen de residència i 3 que comencen al servei de teràpia 

ocupacional: 

 

- 1 Coordinadora  Jornada completa 

- 1 Psicòloga.   Jornada completa (compartida Residència i STO) 

- 1 Treballadora social Jornada parcial 

- 1 Fisioterapeuta  Jornada parcial 

- 7 Educadors   Jornada completa 

 

Els educadors socials són compartits amb la residència Vora-Riu. Quatre del total 

d’educadors socials inicia la jornada laboral a la residència ja que els usuaris de la 

residència assisteixen al servei de teràpia ocupacional de les 9.30h a les 17h. 
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Els tres educadors restants inicien la jornada laboral al servei de teràpia 

ocupacional.  

Horaris educadors: 8 a 15h 

Horaris educadors: 9.30h a 16.30h 

 

 

     1.2  Organigrama 

INTEGRA 

 

 

Junta Directiva d’INTEGRA 
Titular del Servei de Teràpia Ocupacional 

 

Comissió de seguiment 

 

Gerent 
Representant Titular 

 

Consell Assessor i de seguiment 
                                   

                             Equip tècnic 

      

 

1.3 Informació General de l’empresa. 
1.3.1  Línia metodològica: 

La línia metodològica que segueix l’equip d’educadors amb col·laboració de tot 

el personal del servei fa referència al següents punts: 

• Treball globalitzat: Tot el treball que es realitza al STO està en funció de les 

necessitat individuals i col·lectives dels usuaris. El servei gira entorn de les 

necessitats dels seus usuaris i les seves famílies. 
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• Treball en equip: És bàsica la consecució d’una línia de treball comuna, 

d’arribar a una mateixa manera d’entendre l’evolució de l’usuari adult per tal 

d’oferir un treball terapèutic coherent i clar. El treball que es duu a terme és 

el resultat del conjunt de les aportacions de cadascun dels seus membres, 

un cop valorades i consensuades per ells mateixos.  

• Objectius funcionals: A causa de les característiques especials dels usuaris 

del centre, el treball que es realitza amb cadascun d’ells és  fruït d’un 

programa de rehabilitació individualitzat per cada usuari, segons les seves 

característiques i dificultats, i d’un programa general, que inclou els 

objectius comuns del centre. Aquests objectius s’han elaborat tenint en 

compte les característiques de cada usuari, de manera que l’ajudin a 

desenvolupar aptituds i actituds que li siguin útils en el futur.  

• Funcionament pedagògic: Els aprenentatges que realitzen els usuaris són 

sempre funcionals, connectats amb el món real i parteixen dels seus propis  

interessos i/o necessitats. És per això que intentem motivar els usuaris fent-

los participar activament, tenint en compte, les possibilitats reals de cada un 

d’ells. Es treballa de forma implícita amb la família de cada  usuari, 

coordinant el treball del centre amb el de casa, donant suport específic a les 

famílies que ho necessitin. 

• Atenció directa al usuaris: Els usuaris assisteixen al taller de dilluns a 

divendres en horari de 9.30h del matí fins les 17.30h de la tarda, donant 

una atenció directa, en tots els objectius personals, socials, relacionals, 

comunicació , etc. per afavorir la seva autonomia i  creixement maduratiu . 

• Atenció centrada en la persona: Des de fa alguns anys els serveis de STO i 

Residència Vora-Riu fonamenten l’atenció en l’individu, tenint en compte 

que cada persona és única i, per tant, el seu pla d’atenció serà en relació a 

les seves necessitats individuals.  
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2.- OBJECTIUS DE QUALITAT 

 

El nostre servei ofereix un procés d’aprenentatge partint de les necessitats 

reals dels usuaris. Cada educador té com a màxim un total de set usuaris, per 

tant l’atenció cap a la persona és constant. Als tallers es treballen els objectius 

del programa general, adaptats a les necessitats de cada usuari, en el seu 

programa de rehabilitació individual.  

 

Es tenen en compte les àrees: hàbits d’autonomia personal, hàbits d’autonomia 

social, comunicació: verbal i no verbal. 

Els objectius de treball són funcionals i el més reals possible, tenint en compte 

l’entorn. Treballem a partir de les deu habilitats adaptatives presents a la 

Definició de Retard Mental de l’Associació Americana: 

 

A- Vida a la llar - Habilitats relacionades en el funcionament dins la llar, tal 

com tenir cura de la roba, neteja, preparació de menjars, preparació i 

elaboració de la llista de compres, seguretat i planificació diària. Hi ha unes 

habilitats associades que inclouen la orientació i comportament dins la llar i el 

veïnat, comunicació de preferències i necessitats, interacció social i aplicació 

de habilitats acadèmiques funcionals dins la llar. 

B- Cura personal- Habilitats implicades en tasques de cura personal, menjar, 

vestir, higiene, i aparença física. 

 
C- Salut i seguretat- Habilitats relacionades amb el manteniment de la salut tal 

com menjar, identificar símptomes de malaltia, tractament i prevenció 

d’accidents, primers auxilis, sexualitat, consideracions bàsiques de seguretat, 

fer ús del cinturó de seguretat, creuar carrers, interactuar amb estranys, buscar 

ajuda, visites a metges, hàbits personals. 
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D- Habilitats socials - Habilitats relacionades amb intercanvis socials amb 

altres individus incloent començar, mantenir i finalitzar una interacció, 

reconèixer sentiments, proporcionar feed-back positius i negatius, regular el 

comportament d’un mateix, ser conscient de l’existència de iguals i acceptar-

los, tenir en compte la quantitat i tipus de interacció amb altres , ajudar-se, fer 

amistats i mantenir-les, compartir, controlar els impulsos, adequar la conducta 

a les normes, mostrar un comportament socio-sexual apropiat. 

E- Ús de la comunitat - Habilitats relacionades a un adequat ús dels recursos 

de la comunitat: Comprar a botigues, parcs, àrees recreatives, voreres i 

carrers. Inclouen un adequat comportament de l’individu en l’entorn comunitari i 

la seva comunicació de preferències i necessitats per mitjà d’una interacció 

social. 

F- Comunicació- Habilitats que inclouen la capacitat de comprendre i   

transmetre informació a través de paraules o comportaments: rebre un consell, 

una protesta, una felicitació, una ordre... 

Hem de tenir en compte que les persones de molt baix nivell moltes vegades 

no saben expressar les seves necessitats i això a vegades es el resultat d’un 

comportament inadequat i/o agressiu. 

G- Oci- Fem referència al desenvolupament dels interessos variats de temps 

lliure i oci (per exemple entreteniment individual i/o amb altres que reflexen les 

preferències i eleccions personals i si la activitat es realitzada en públic i ha de 

complir les normes associades a l’edat i a la cultura. S’ha de tenir en compte 

que les activitats incloguin eleccions i interessos de pròpia iniciativa, que 

utilitzin i gaudeixin de les possibilitats d’oci de la pròpia llar i/o de la comunitat i 

que puguin gaudir-ne sols o amb grup. Requisits per poder desenvolupar l’oci 

son jugar socialment amb altres, saber compartir, respectar el torn, entendre 

quan es finalitza una activitat d’oci, ampliar la durada de la participació, 

augmentar el repertori d’interessos, coneixements i habilitats. Comportar-se 

adequadament en llocs d’oci i temps de lleure, comunicar preferències i 

necessitats i participar de la interacció social. 
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H- Autorregulació- Habilitats relacionades a “com realitzar eleccions” aprendre a 

seguir un horari, iniciar activitats adequades a la situació, condicions, horaris i 

interessos personals, completar les tasques necessàries o requerides, buscar 

ajuda en casos necessaris, resoldre problemes en situacions familiars i en 

situacions noves, demostrar habilitats d’autodefensa. 

El STO fomentarà aquesta capacitat d’autogovern, amb l’aprenentatge d’habilitats 

funcionals i amb l’ajut de suports necessaris. 

I- Habilitats Acadèmiques i funcionals- Habilitats  cognitives i habilitats 

relacionades amb aprenentatges escolars que tenen una aplicació directa en la 

vida de la persona. No  pretenem obtenir nivells acadèmics sinó adquirir unes 

habilitats que siguin funcionals en termes de vida independent. 

J -Treball- Habilitats relacionades amb el treball a poder tenir un treball complet o 

parcial dins la comunitat, en  termes de posseir unes habilitats laborals 

específiques, un comportament social apropiat i habilitats relacionades amb el 

treball (ex. finalitzar les tasques, coneixement del horaris, habilitats per buscar 

ajuda, millorar les habilitats, maneig del diner, preparar-se per desenvolupar el 

treball, interacció amb els companys, etc. 

 
2.1.-  Objectius de l’any en curs tancats 
 
Objectiu 1:  

Reformular els programes individuals de taller amb la perspectiva de SCP i 

PCP (continua obert) 

 
Actuació: 

Redactar els programes individuals en primera persona. 
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Recursos: 

Hores dedicació psicòloga 

 
Indicadors: 

Augmentar la demanda d’ous al mercat. 

 
Objectiu 2: 

Ampliar el taller de la granja.  

 
Actuacions: 

Comprar gallines 

Redacció de proposta de projecte per presentar a gerència. 

 
Recursos: 
      Econòmics 

 
Indicadors: 

Augmentar el nivell d’implicació i en conseqüència la qualitat d’actuació. 
 

 

2.2 Formulació dels objectius de l’any següent 
Durant l’any 2016 s’han plantejat dos grans objectius: 

 

A. Continuar amb la reforma dels programes individuals de taller amb suport 
conductual positius SCP i planificació centrada en la persona PCP.  
L’objectiu d’aquesta reforma és millorar en l’empatia de la persona amb discapacitat 

intel·lectual. 

Posar èmfasi en la metodologia de treball basada en treballar des d’un punt de vista 

positiu de la conducta adequada. 

ES portarà a terme un curs de  SCP per tot l’equip d’atenció directa. 
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B.- Ampliar el taller de granja (plànols, redacció projecte obres) 
Es vol aconseguir no haver de comprar més gallines i que aquestes puguin tenir les 

seves cries. També que els ous que es posen a la venda siguin ecològics. 

 
 
C.- Unificar la documentació de taller mitjançant el servidor 
D’aquesta manera qualsevol document es podrà localitzar i modificar des de 

qualsevol dels centres sense haver de duplicar la feina. També es realitzaran còpies 

de seguretat diàriament.  

 
D.- Iniciar la venda de productes de botiga on-line. 
Poder obrir la porta al món a l’hora de donar a conèixer i vendre els nostres 

productes. 

 
 
2.3  Relació d’accions de millora 

 
1. Posar ordinadors i internet a totes les sales de taller ocupacional. 

 
2. Iniciar algunes reunions d’equip fora del lloc de treball.  

 
 
2.4 Relació de no conformitats 

Descripció:  Impagament d’una família d’una quota de taller  (menjador i 

transport) superior als tres mesos. 

Causes: Una família del STO va augmentant el deute que té amb Integra. 

Accions immediates: Reunions familiars per opció de fraccionar el pagament. 

Cartes al tutor.  

 

2.5.   Millores específiques 
Durant l’any 2015 s’han creat  protocols i registres específics: 

 

• Protocol de comiat d’un resident, destinat al personal d’atenció directa. 

• Protocol de dietes (elaboració de menús diaris  i especificació de quantitats) 
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3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 
4.1.  Usuaris  
El nombre d’usuaris al Servei de Teràpia Ocupacional és de 19 persones. 

Cada dia també participen als diferents tallers, les persones que viuen a la 

Residència Vora-Riu que són 20 usuaris, sumant un total de 39 usuaris. 

 
Altes STO – CAE 

PABA: En data 09/11/2015 

Motiu: Trasllat domicili per separació pares. 

 

Baixes STO – CAE: 

ISPR: En data 22/10/2015 

Motiu: Ingrés Residència Vora-Riu. 

 

En data 31 de desembre de 2015 hi ha 19 usuaris al Servei de Teràpia 

Ocupacional i CAE d’Integra. 
 

  4.2- Memòria activitats 
 
4.2.1. Tallers realitzats 
Durant l’any 2015 s’han realitzat els següents tallers:  
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1.- Taller de granja: A la granja hi ha vint-i-cinc gallines, 1 gall i  dos xais. 

L’objectiu d’aquest taller és el treball en equip i la cura dels animals. 

S’ha treballat tenir cura dels animals, el manteniment de la granja i producció d’ous els 

quals s’han portat a la venda al mercat setmanal de la ciutat. S’han venut una mitjana de 

10 dotzenes d’ous cada setmana. 

El número de participants d’aquest taller és de 20 usuaris. 

 

2.- TAA. Teràpia assistida amb animals: Actualment tenim dos gossos amb els quals 

es fa teràpia assistida amb els nostres usuaris de taller ocupacional i CAE. L’objectiu 

principal és la rehabilitació de les persones amb discapacitat amb problemes emocionals 

o de conducta. 

Número de participants taller és de 12 usuaris. 

Durant l’any 2015, aquest taller ha continuat dins el circuit de recursos educatius de 

l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, oferint-lo com a taller a les diferents llars d’infants 

d’Olot i en l’etapa infantil de les escoles públiques de la ciutat.  

L’objectiu és que els nostres usuaris amb el suport dels educadors, puguin ser capaços 

d’explicar què és un gos i el que significa la teràpia amb gossos.  Ells són els que es 

desplacen a les llars d’infants i escoles per portar-lo a terme.  

 

Durant l’any 2015 s’han portat a terme 20 sessions de tallers de “Sóc un gos. Vull ser el 

teu amic” 

• Sessions internes: 4 persones segueixen sessions de teràpia assistida amb 

animals setmanalment. 

 

• Sessions externes: 

     Número escoles: 6 

     Número de llars infants: 2  

 

Geriàtric Montsacopa:  6 

Geriàtric El Tura: 3 
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3.- Taller de paper 
En aquest taller es produeix paper reciclat de diferents tipus de paper i cartró barrejat 

amb pasta de cotó (lli, midó i cotó) i diferents tipus de materials a escollir (orgànics, fils, 

flors seques...). 

Cada setmana fem unes 300 làmines de paper de DINA3. El paper el fem segons 

necessitats. En fem de (ceba, cafè, ratafia, de flors....). Aquest paper llavors el 

transformem en joies, caixes, sobres... 

Usuaris setmanals: 30 

 

 
4.- Estimulació basal: 
És un taller adreçat a estimular els cinc sentits a les persones amb discapacitat 

intel·lectual i de caire terapèutic. Es treballa els dominis: somàtic, vibratori, vestibular i 

sensorial per tal que l’usuari desenvolupi la capacitat de percebre el seu entorn de 

manera més activa i de forma diferenciada a partir de l’estimulació. 

Usuaris setmanals: 25  

 

5.- Manipulats: 
A l’any 2015 es segueix treballant amb gomes de plàstic que una empresa exterior ens 

proporciona.  

Usuaris setmanals: 30 

 
6.- Taller d’estimulació cognitiva: comunicació, habilitats socials.  

Les activitats que es porten a terme en aquest taller són les relacionades amb 

l’estimulació de la cognició: atenció, memòria, comprensió... així com també totes les 

capacitats i habilitats necessàries per un òptim desenvolupament social. 

En aquest taller s’elabora la Revista “Safreig” a través d’un treball  informàtic  i quatre 

usuaris són els encarregats de redactar-la. Aquesta revista es publica trimestralment i hi 

consten les activitats que s’han dut a terme. 

Hi participen 12 usuaris setmanalment. 
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7.- Taller d’artteràpia 
En aquest taller es treballen emocions a través de l’art . Les produccions artístiques que 

s’obtenen reflecteixen la confluència d’aquests dos àmbits. 

Usuaris setmanals:25 

 
8. Teràpia amb cavalls 
Cada dimarts de 10 a 12.30h anem a fer hipoteràpia. Les sessions són estructurades i 

amb uns objectius específics per cada usuari  que s’han programat abans amb l’equip de 

teràpia amb cavalls. 

Usuaris setmanals: 6 

 
3.3  Activitats específiques 

 

Aquestes activitats les realitzen aquells usuaris que després de la valoració feta per 

l’equip tècnic del nostre centre, ho considera oportú. 

 

Psicomotricitat i fisioteràpia: Durant aquest any s’ha continuat amb el treball de 

fisioteràpia tan a nivell individual com a nivell grupal. El treball de fisioteràpia va a 

destinat als usuaris als quals prèvia valoració es creu beneficiós i amb els qual es 

pot aconseguir alguna millora a nivell motriu. Les sessions individuals són de mitja 

hora cada una. Passen pel servei de fisioteràpia uns 15 nois a la setmana amb 

sessió individual. 

 

Existeix un registre de fisioteràpia a on queda constància de qui passa pel servei. 

Està elaborat a partir d’una exploració i un pla d’actuació el qual es duu a terme al 

gimnàs. També hi ha dos grups de psicomotricitat; els dilluns i els dimecres d’una 

hora de duració de 5/6 nois/es. A on es treballa diferents aspectes psicomotrius 

(agilitat, coordinació, equilibri), seguretat amb un mateix, orientació en espai, 

motricitat fina, esquema corporal i a part també estiraments i relaxació. 

Intentem treballar la postura, mantenir i guanyar mobilitat i normalment mantenir 

totes les habilitats motrius que els nois ja tenen adquirides.  
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Futbol: Ja fa uns anys,  la Fundació Agustí ens cedeix les instal·lacions del camp 

de futbol situat al costat dels Mossos d’Esquadra per fer l’activitat de futbol cada 

dijous a la tarda. També ens posa a disposició un entrenador per treballar 

aspectes esportius i específics del futbol. El grup de 6-8 usuaris sempre hi 

assisteix acompanyat d’un educador del taller. 

  
Natació:  A la piscina del Club Natació d’Olot. Durant tot l’any, s’ha treballat 

aquesta vessant terapèutica. Tots els usuaris del centre han estat dividits en dos 

grups per tal de treballar de forma més personalitzada i individualitzada la 

problemàtica específica de cada usuari. Aquest any hem fet l’activitat de piscina 

tots els divendres alternant aquests dos grups, sempre acompanyats, a més del 

monitor del propi club, per un educador del centre ocupacional.  

 

 

3.4  Activitats de participació comunitària 
 

En aquest apartat s’hi englobarien totes les activitats que s’han realitzat fora del 

nostre centre, però que la sortida té a veure amb un treball de funcionalitat i 

participació comunitària. S’han realitzat les següents activitats: 

 

o Participació setmanal del mercat d’Olot per anar a vendre productes 

nostres, cada dilluns de l’any. 

o Anar a comprar i fer comandes a la ciutat d’Olot.  

o Participació activa a les Fires organitzades a la comarca, oferint els nostres 

productes elaborats artesanalment: 

• Diada de Sant Jordi: 23 d’abril.  S’ha muntat una parada per 

vendre roses, punts de llibre, llibretes i articles varis en relació 

a la diada. 

• Fira de l’1 de Maig. 

• Fira de Sant Lluc, el 18 d’octubre. 

• Fira de Nadal a Olot els dies	8	i	9	de	desembre.	
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• 3.5  Activitats d’oci: 
 

o Vacances d’estiu:  

Durant el mes de juny i juliol, s’han organitzat diferents sortides.  

Un grup d’usuaris ha anat a Crespià durant tres dies en una casa rural amb la 

finalitat de gaudir de descans, d’integració social realitzant activitats 

normalitzadores i inclusives. Ha estat una experiència molt positiva.  

L’altre grup ha anat a Madrid amb avió ha estat una gran experiència 

 

 

4.- ATENCIÓ A LES  FAMÍLIES 
 

a. Atenció directa:  Durant tot l’any es fan entrevistes i seguiments familiars dels 

usuaris del centre. Es fa una reunió anual per compartir informació 

professionals – família, explicar incidències que hi hagi pogut haver durant 

l’any.  De manera continuada hi ha contactes per seguiment mèdic, familiar i 

social per tal d’actualitzar les dades, informació, suggeriments, 

preocupacions... així com visites a domicili si és convenient. 

 

 Entrevistes anuals famílies:20 

 Entrevistes de seguiment: 7 

 Entrevistes per alta usuari: 1 

 Entrevistes per baixa usuari: 1 

 

b. Sistemes de comunicació: 

La comunicació amb els pares dels nostres usuaris es realitza de les següents 

formes: 

o Reunió general de pares. Una reunió a l’any. 

o Reunió família- centre. Una  reunió mínima a l’any, a partir d’aquí les 

necessàries. 
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o El nostre centre es comunica diàriament amb els pares mitjançant la llibreta de 

comunicació, (agenda). La família i l’educadora escriuen diàriament els 

aspectes més importants. 

o Trucades telefòniques. Si algun pare s’oblida d’escriure a l’agenda o per 

preferències de la família, els pares poden telefonar  al centre.  

o Circulars: Per assumptes informatius, d’excursions, reunions generals, ... 

o Correspondència 

o Butlletí informatiu. Trimestralment s’envia un butlletí amb les notícies del 

trimestre corresponent. 

o Revista “El Safreig”: publicada pels usuaris del servei de teràpia ocupacional. 

Es reparteix trimestralment a les famílies que ho sol·liciten, ja que té un cost.  

 

c. Respirs: 

 

Algunes famílies del servei de teràpia ocupacional i CAE gaudeixen del servei 

de respir a la Residència Vora-Riu. Les sol·licituds van en augment i aquest 

any 2015 un total de 9 famílies han utilitzat aquest servei. 

 

També s’han efectuat 146 dies de respirs, repartits en els mesos: 
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COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

  
 

• Re
.Reunions equip educadors: Setmanalment es fan reunions amb l’equip 

d’educadors i equip tècnic. Els temes a parlar són principalment seguiment de 

casos d’usuaris (revisions programes individuals, millora o creació de protocols 

específics, incidències vàries,  entre altres). 
 

• Reunions mensuals coordinadora  - Tècnica de serveis especialitzats 
Mensualment es fan reunions entre la coordinadora de l’àrea d’adults i la 

tècnica de serveis especialitzats del Consorci d’Acció social de la Garrotxa. 

 

• Reunions quinzenals coordinadora – gerència 
 

Per desenvolupar el treball diari és necessari establir coordinacions amb varis   centres i 

entitats: 

- CEE Joan XXIII 

- Residència Montsacopa 

- Departament de Benestar Social i Família – Girona. 

- CAD: Centre d’Atenció al discapacitat – Girona 

- DINCAT: Discapacitat Intel·lectual de Catalunya 

- Consorci d’Acció Social i ciutadania – Olot. 

- Ajuntament d’Olot. 

- Jutjat d’Olot i Fiscalia de l’Audiència Provincial de Girona. 

- Cooperativa La Fageda. 

- Parc Hospitalari Martí i Julià (SESM-DI / UHEDI). 

- Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa. 

- Metge de capçalera (metges específics: endocrí, oftalmòleg, ...) 
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     5.2. Comunitat Local 
○ El nostre Servei de Teràpia Ocupacional té una Associació de Familiars 

d’usuaris del STO i CAE que treballa de forma directa pels seus fills i germans amb l’ 

objectiu de recollir diners de diferents subvencions que posteriorment inverteixen en 

benefici dels nostres usuaris (per subvencionar colònies, sortides, teràpies...). 

○ Consell Assessor i de Seguiment: Format per les persones que marca la 

normativa vigent, i que són escollits democràticament (d’entre ells hi ha la 

coordinadora, la gerent , la treballadora social, una educadora social, dos 

representants de pares, dos representants del Patronat, un representant del Consorci, 

un representant de l’Ajuntament d’Olot i un representant del Consell Comarcal.  

 

     
 

    5.1   Convenis de col·laboració 
El nostre centre té convenis amb les següents entitats: 

o Universitat Autònoma de Barcelona. TAA 

• Universitat de Vic ( 2 fisioterapeutes ). 
o Universitat de Girona. Educació Social. 

o Universitat de Girona. Escola de fisioteràpia Garbí. Fisioterapeuta. 

o Ajuntament d’Olot. Auxiliars Treballadors Familiars.  

o UNED. Educació Social. 

o Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Persones imputades 

per causes menors mitjançant treball substitutori a la nostra entitat. 

• Institut d’estudis secundaris Montsacopa: 1 alumna de batxillerat pel treball de 

recerca en relació a la hipoteràpia. 

 
 
6.- PLA DE FORMACIÓ 
 
Disposem d’un Pla de formació (PFC) anual , les propostes formatives del pla han estat 
consensuades i aprovades per tot l’equip del l’Àrea d’adults  . Això ens ha permès anar 
dibuixant la línia a seguir i anar incorporant les noves necessitats. I junts dibuixar el futur . 
 
• Kinestesic. (Neus Moreno, Silvia Ubeda, Laura Bancells) 
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• Curs d’acompanyament a la mort i al dol. (Glòria Busquets,Silvia Moreno,Sandra 
Vidal,Neus Moreno, Laura Bancells,Dami Arcas,Mireia Sala,Marta Tombas.) (20h) 

• Nutrició i envelliment : Marta Tombas – Anna Torrecabota. 
• Post grau Malaltia mental i alteracions  de la conducta en persones en DI  Marta i 

Anna (de gener a maig 1 al mes, divendres de 15h a 20h  i dissabte de 9 matí a 14h) 
• Post grau Malaltia mental i alteracions  de la conducta en persones en DI  (octubre 

2015 fins juny 2016) Marta Tombas.  
• PIAISS presentació del pla interdepartamental de 9 a 14h Marta Tombas i Anna 

Torrecabota. 
• III Congrés estatal sobre alteració de conducta dies 12 i  13 de desembre dia 12 de 

16h a 19h i dia 13 de 9:30h a 14h i de i de 16h a 19h.  
• Comissions de treball Àrea de famílies DINCAT (cada 2 mesos 4 hores). Mireia 

Sala. 
• Socorrisme i primers auxilis. Dia 8 d’octubre de 2015. 4 hores. Nancy Bolivia, 

Cristina Acebedo i Anna Vergés. 
• Socorrisme i primers auxilis per a personal docent i nens. Dia 17 de març de 9 a 

13h.  
• Esquena sana. Dia 19 de juny de 2015. 4 hores. Damiana Arcas, Neus Moreno i 

Anna Vergés. 
• Riscos específics i treballs de manteniment. Dia 24 d’abril de 2015. De 9 a 11h. 

Carme Colom.  
 
 
 
7.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 
A finals de l’any 2015 s’han enviat enquestes de satisfacció a totes les famílies. A 

principis d’any 2016 s’aniran rebent i els resultats  es computaran durant aquest any. 

 

 


