
MEMÒRIA 2017-18

Somiem amb una escola sense parets, prou 

flexible per donar resposta a les necessitats 

de la comarca, des de les formes més 

creatives i sortint necessàriament dels límits 

de les aules.

www.integraolot.cat

Urb. LES FONTS S/N

17800 Olot

T: 972 27 23 16

F: 972 26 62 72

direcciocee@integraolot.cat
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PRESENTACIÓ

El Centre de Referència Joan XXIII és un espai dedicat a
l’educació especial, ubicat als afores d’Olot. Atén a infants i
joves de la comarca de la Garrotxa. Ofereix a més, serveis
d’assessorament i formació a altres escoles.

Està format per 3 serveis:

Escola d’educació especial Joan XXIII: Atén a

infants i joves de 3 a 20 anys en els cursos

d’infantil, primària, secundaria, ESO i PONT (o

programa pre-laboral).

Centre de referència: És un servei de suport a

les escoles ordinàries i d’educació especial,

famílies i professionals. Ofereix programes

específics de TEA/TC, assessorament, formació i banc de

recursos.

IFE (Itinerari formatiu específic): Des del curs

2017-18 s’imparteix un ensenyament

professional d’Auxiliar en vendes i atenció al

públic de 4 anys de durada. Dirigit a joves de 16 a 20 anys amb

necessitats educatives especials.

ALUMNES

64
57 ESCOLA

7 IFE

PROFESSIONALS

12 mestres escola

8 educadors

3 especialistes:

- Logopeda

- Fisioterapeuta

- Psicòloga

3 Professionals IFE

26

8 ESTUDIANTS EN 

PRÀCTIQUES

DIRECCIÓ SOTS-DIRECCIÓ

JORDI SUNYOL NURIA TRIOLA

• Pels curs 2017-18 hem tingut 2 baixes per maternitat i una per

paternitat dins de l’equip de professionals.

• D’alumnes hem tingut una alta i una baixa al llarg del curs. Pel curs

següent es preveuen 8 baixes o derivacions: 1 a centre residencial

de salut mental, 2 a empresa ordinària, 2 a Taller Ocupacional

(STO), 2 per compte propi, 1 a formació reglada.

• A l’IFE es preveu que el segon curs escolar tindrà 6 nous alumnes a

primer, i els 7 d’aquest curs passaran a segon any.

• Formació rebuda pels professionals: anglès (8 professors), diversitat

religiosa (claustre 2h), primers auxilis (12 professors).

• Dels 8 estudiants en pràctiques: 2 han fet pràctiques en psicologia,

2 a l’IFE, 1 a ESO, 2 a Primària, 1 a l’aula “5 segons”.



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• Informàtica
• Centre Referència
• Festa de Nadal (celebració del circ)
• Hipoteràpia/equitació terapéutica/TAA
• Transformació de centres
• AMIPA
• Grup de pares
• TEA/TC

COMISSIONS DE TREBALL
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OBJECTIUS

Per aquest any escolar s’han plantejat 5 objectius a nivell intern del

centre:

• Adaptar el Reglament de Règim Intern(RRI) a les Normes

d’organització i funcionament de centre (NOFC).

• Consolidar l’oferta del IFE.

• Millorar la resposta educativa oferint els suports necessaris a

l’alumnat més afectat.

• Realitzar activitats d’ensenyament i aprenentatge més

competencials.

• Millorar els processos interns de centre i el sistema per incidir en

els resultats personals dels alumnes. Avaluació.

Les accions de millora pretenen coresponsabilitzar el personal
educatiu en l’ideari del centre i incidir en tots els agents que
interactuen: personal educatiu, alumnes, famílies i zona educativa.

COORDINACIONS

• Setmanalment: reunions primària i secundaria
• Quinzenalment: reunions de coordinadors de cicle
• Quinzenalment: reunions TEA/TC
• Mensualment: equip directiu i gerència
• Trimestralment: reunions d’equip directiu (amb altres directors

d’altres serveis de l’entitat)
• Curs sobre CEEPSIR (2 mestres escola)
• Diverses reunions: amb altres escoles ordinàries i d’educació

especial, i altres amb el Dept. Ensenyament.

SORTIDES/EXCURSIONS

En motiu de la celebració dels 50 anys de l’entitat, es va decidir 

realitzar unes colònies conjuntes. Es van realitzar del 29 al 31 de 

maig (ESO i Pont) i del 30 al 31 de maig (Primària) al Càmping 

Rubina Resort d’Empuriabrava. 

Gràcies a l’aportació econòmica del Rotary Club de la Garrotxa.



CENTRE DE REFERÈNCIA

BIBLIOTECA: s’ha estat treballant de manera periòdica per executar

les tasques definides pel desenvolupament de la biblioteca escolar

(catalogació, ePèrgam, servei de préstec...).

CENTRE DE RECURSOS: s’han organitzat els recursos i el material

adaptat (cançoner, abecedari)

FORMACIÓ: s’han creat formularis d’inscripció i dos nous cursos:

• Pràctiques inclusives a l’aula.

• Principals estratègies educatives per a alumnes amb TEA.

• S’ha assessorat a diverses escoles, professionals, famílies i altres

empreses.

L’equip s’ha format en Moodle, Ceepsir.

S’ha creat unes llistes de distribució de correus per difondre les

activitats i cursos de formació (ajustades a la nova normativa RGPD).
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ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC

El primer any de l’IFE s’han usat les instal·lacions de Can Monsà a Olot.

Les classes s’han fet en horari de matins amb 7 alumnes d’entre 16 i 19

anys.

Els professionals que han impartit aquest primer curs han estat un

psicopedagog a jornada completa i una integradora social i una

tècnica superior a mitja jornada. A més, s’han tingut dos estudiants de

pràctiques.

Les assignatures has estat:

• Vida saludable i cura d’un mateix (210h)

• Iniciació a l’activitat laboral (210h)

• Comunicació i relacions interpersonals (385h)

• Tutoria I (70h)

PROGRAMA PONT (Pre-laboral)

18 alumnes total
5 alumnes

pràctiques en 
empreses

5 alumnes
enclavatges en 
empresa amb

acompanyament

Reportatge “Una 
escola oberta a la 

diversitat”

6 baixes al final de 
curs

2 alumnes
incorporats en 
empresa com a 

practiques


