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PRESENTACIÓ

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. 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.

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.

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

hàbits d’autonomia social, comunicació: verbal i no verbal.

OBJECTIUS

Desenvolupar i promoure les habilitats en:

42
USUARIS

19 Residència

23 Taller

PROFESSIONALS

1 DIRECTORA

1 PSICÒLOGA

1 TREBALLADORA SOCIAL

7 EDUCADORS *

1 FISIOTERAPEUTA

11

LÍNIA METODOLÒGICA

TREBALL GLOBALITZAT: El servei gira
entorn de les necessitats dels seus usuaris
i les seves famílies.

TREBALL EN EQUIP: arribar a una mateixa
manera d’entendre l’evolució de l’usuari
adult per tal d’oferir un treball terapèutic
coherent i clar.

OBJECTIUS FUNCIONALS: 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.

4 ESTUDIANTS EN 

PRÀCTIQUES
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4 ALTES
2 BAIXES

 Vida a la llar.

 Cura personal.

 Salut i seguretat.

 Habilitats socials.

 Ús de la comunitat.

 Comunicació.

 Oci.

 Autorregulació.

 Habilitats acadèmiques i

funcionals.

 Treball.

* Els educadors socials són
comprtits amb la Residencia Vora-
Riu

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.

ATENCIÓ DIRECTA AL USUARIS: atenció
directa, en tots els objectius personals,
socials, relacionals, comunicació , etc. per
afavorir la seva autonomia i creixement
maduratiu.

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA:
cada persona és única i, per tant, el seu
pla d’atenció serà en relació a les seves
necessitats individuals.



TALLERS

63,5 % residents a Olot.

7,8 % dels INFANTS DE 0-6 ANYS de

la GARROTXA.

El 69 % de les altes és fill d’un o els

dos pares d’altres nacionalitats i

sobre el nombre de nens atesos al

CDIAP és 57%. Sobre el nombre de

nens entre 0- 6 anys de la Comarca

(4060) atenem un 7,8 % , d’aquests

un 4,4% són fills de pares immigrants.

La nacionalitat més freqüent al

CDIAP és Marroc, India, Colómbia i

Xina.

A la Garrotxa en canvi les més

habituals són India, Marroc i la Xina.

ORIGEN DE LES FAMILIES

MOTIUS CONSULTA PER DERIVADORS

 TALLER DE GRANJA (20 usuaris)
 TAA. TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS (12 usuaris)
 TALLER DE PAPER (15 usuaris setmanals)
 ESTIMULACIÓ BASAL (25 usuaris setmanals)
 TALLER D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA (12 usuaris setmanals)
 TALLER D’ARTTERÀPIA-BASAL (25 usuaris setmanals)
 TERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES I D’OCI

 PSOCOMOTRICITAT I FISIOTERÀPIA
 PISCINA
 SORTIDES CULTURALS

ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ COMUNITARIA

 MERCAT D’OLOT (cada dilluns venda d’ous de la granja)
 ENCÀRRECS I COMPRES PER LA CIUTAT
 PARTICIPACIÓ A FIRES amb la venda de productes artesanals fets pels

usuaris (Fira de Sant Jordi, Fira 1 Maig, Fira de Sant Lluc i Fira de
Nadal)

 VACANCES D’ESTIU: el 2017 es va fer un viatge de diversos dies a
Lloret de Mar.

RESPIR

Algunes famílies del servei de teràpia ocupacional i CAE (Centre

d’Atenció especialitzada) gaudeixen del servei de respir a la

Residència Vora-Riu.

El 2017, 7 famílies s’han acollit a aquest servei amb un total de

2.414 hores.

Sortida a Girona Temps de Flors 2017

Taller Ocupacional STO ·  Urb. Les Fonts, s/n · Apt. Correus 107· 17800 Olot  ·  T: 972 27 16 68 · F: 972 26 62 72  ·  areaadults@integraolot.cat  ·  www.integraolot.cat

CAE – CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Aquest any 2017 ha entrat en funcionament el servei de CAE de la

Residència Vora-riu. Les estades són diürnes i per un mínim de 4 hores i

màxim de 8 hores al dia.

Els usuaris beneficiats de CAE l’any 2017 són 5, amb un total de 223,5

hores.

Taller de paper.



PRESSUPOST

COORDINACIONS

 Reunions setmanals amb equip tècnic i equip d’educadors.

 Reunions mensuals entre la direcció del servei i el Consorci d’Acció

Social de la Garrotxa.

 Reunions quinzenals entre direcció del servei i gerència de l’entitat.

 Coordinacions amb altres ents: CEE Joan XXIII; Residència

Montsacopa; Dpt. Treball, Afers Socials i Família; Centre Atenció al

Discapacitat; DINCAT; Aj. Olot; Cooperativa La Fageda; Hospital

Comarcal de la Garrotxa; parc Hospitalari Martí i Julià; metge

capçalera i especialistes mèdics, i xarxa Salut Mental de la

Garrotxa.
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Gallines del taller de granja.

Suports actius en el taller ocupacional.

 El pressupost global del 2017 ha estat de: 283,767 €

68 %
16 %

13 %

3 %

Ingressos

Administració Cuotes Famílies

Recursos Pròpis Donacions

61 %

4 %

35 %

Despeses

Personal Amortitzacions

Despeses Funcionament

Suports actius en el taller ocupacional.


