


 

  

1. PRESENTACIÓ 

La RESIDÈNCIA Vora-Riu de Discapacitats Psíquics de la Garrotxa és un servei del Consorci d’Acció Social 

i Ciutadania de la Garrotxa. La gestió d’aquest servei és realitzada per INTEGRA, entitat legalment 

constituïda i registrada al Registre d’Entitats i Establiments de serveis socials del Departament de 

Treball, Afers Socials i Família.  

És un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal d’assistència integral a les 

activitats de la vida diària per a persones amb greus discapacitats psíquiques. 

La residència està estructura en dues llars. A la planta baixa hi ha habitacions per vuit persones i a la 

primera planta n’hi ha per dotze persones. D’aquestes dotze, una plaça és destinada a servei de respir.  

La majoria de persones de la residència Vora-Riu assisteixen al Servei de Teràpia Ocupacional i/o Centre 

d’Atenció Especialitzada Les Fonts durant el dia, de 9:30h a 17:30h de dilluns a divendres. Hi ha un grup 

petit de persones, que per les seves necessitats, no van al taller i realitzen activitats a la mateixa 

residència. 

Les persones viuen a la Residència, és per això que és un centre obert els 365 dies l’any. 
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2. ORGANIGRAMA 

La residència s’emmarca dins de l’àrea d’adults, que està formada per altres serveis, i en gran part, es 

comparteixen els professionals d’atenció directa (educadors), de serveis i de l’àrea administrativa. 
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La nostra manera de treballar considera la 

persona de manera integral, el centre de tot. 

I la nostra funció és proporcionar tots aquells 

suports, de manera activa, per respondre a 

les necessitats, interessos i motivacions per 

viure plenament. 

 

Per desenvolupar aquesta metodologia ens 

basem en un anàlisi funcional de les 

conductes, dels suports i del treball d’equip. 

El resultat és un Pla Individual de Suport 

Conductual Positiu on recollim els objectius 

de vida de cada persona. 

3. EQUIP 

La majoria de persones usuàries i educadores estan compartides amb el Taller Ocupacional. 

USUARIS 

19 
PROFESSIONALS 

26 

El PISCP és el pla que recull els objectius de vida a treballar, així com els diferents nivells de suports a 

considerar des d’una mirada positiva de la persona. 

Els plans individuals s'estructuren en diferents parts que corresponen a continguts de qui i com és la 

persona, com s’ha de tractar i quins objectius es volen aconseguir. 

Existeixen dos torns d’educadors socials format per quatre professionals cada torn. Un torn al matí en 

horari de 7.30h a 15h. Aquests educadors marxen amb transport del centre juntament amb els usuaris 

al servei diürn. Un altre torn és el de tarda en horari de 15h a 22.30h. Aquest grup d’educadors inicia la 

jornada al STO i/o CAE i la finalitza a la residència Vora-Riu.  En torn de nit i diàriament hi ha un educa-

dor de 22.30h a 7.30h.  

Durant els caps de setmana el funcionament de torns és el mateix, és a dir ràtio de quatre educadors 

socials en torn de matí i quatre educadors en torn de tarda.  

4. LÍNIA METODOLÒGICA 

La nostra manera de treballar es basa en un model bio-psico-social: 

Treballem persones amb persones i entenem que les conductes són el resultat de la interacció de 

l’individu amb l’entorn i la interacció de les característiques de la persona amb els diferents contextos. 

(social, laboral, comunitari) 

El nostre objectiu metodològic és la felicitat personalitzada 
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5. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

Durant el dia, les persones de la Residència Vora-Riu (excepte 4) assisteixen al Servei de Teràpia Ocupa-

cional i/o CAE d’Integra. Per aquest motiu, després d’esmorzar agafen el transport d’Integra i es despla-

cen amb els seus educadors al taller ocupacional.  

Les activitats en les que participen les persones es diferencien en diferents àmbits: 

 Tallers o activitats ocupacionals 

 Activitats terapèutiques o específiques 

 Activitats complementaries 

Tallers o activitats ocupacionals: 

Taller de granja 

TAA. Teràpia assistida amb animals 

Taller de paper 

Activitats terapèutiques o específiques: 

Estimulació multisensorial 

Taller d’estimulació cognitiva 

Taller d’artteràpia—basal 

Teràpia assistida amb cavalls 

Psicomotricitat i fisioteràpia 

 

 

 

 

 

Activitats complementàries 

Futbol 

Natació 

 

I finalment es fan les activitats de participació comunitària: 

 Participació setmanal al mercat d’Olot per anar a vendre ous, cada dilluns de l’any.  

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

 Participació activa a les Fires organitzades a la comarca, oferint els nostres productes 
elaborats artesanalment:  

   - Diada de Sant Jordi: 23 d’abril i Fira de l’1 de Maig.  

 Vacances d’estiu: 

   - PARÍS: Viatge de 4 dies de 9 persones a París-EuroDisney. 

   - PALS: 3 dies de càmping. 

   - Festa del Barri: obrim les portes de la residència i convidem a tots els assistents  
   a un aperitiu. 
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6. ATENCIÓ A LES FAMILIES 

ATENCIÓ DIRECTA 

Durant tot l’any es fan entrevistes i seguiments 

familiars dels usuaris del centre. 

Famílies entrevistades: 28 

- Reunió general de pares: 1 reunió anual 

- Reunió família-centre: mínim una reunió anual 

- Trucades telefòniques i missatges. 

- Correspondència 

Algunes famílies del STO i CAE gaudeixen del 

servei de respir a la Residència Vora-Riu. El 2018 

han anat en augment. 

Un total de 6 famílies han utilitzat aquest servei. 

Són estades diürnes a la residència segons 

necessitats familiars. El 2018 hi ha hagut 5 

persones, amb 223,5 hores. 

7. COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

Setmanals Quinzenals Mensuals 

Reunions d’equip d’educadors Coordinadora i gerència 

Coordinadora i técnica serveis espe-

cialitzats Consorci d’Acció Social de 

la Garrotxa. 

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

- CEE Joan XXIII  

- Departament de Treball, Afers Socials 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).  

- Hospital comarcal de la Garrotxa.  

- Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa.  

- Equip d’atenció primària. 

 

A més, hi ha l’associació de familiars de les persones usuàries de l’Àrea d’Adults I el Consell de 

Participació i de seguiment. 
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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. Les formacions proposades pel 2019 són: 

- Curs de formació en SCP i anàlisi de casos reals.  

- Estimulació multisensorial. 

- Llenguatge de signes. 

- Artteràpia. 

- Curs de Photoshop. 

- Farmacologia i primers auxilis adaptat a la nostre feina.  

- Treball personal “Cuida’t per cuidar”. 

- Recursos Tecnològics TIC.  

- Contenció física i emocional maneig de crisis i agressivitat.  

- Atenció i alimentació de persones amb paràlisis cerebral. 

8. PLA DE FORMACIÓ 

9. PRESSUPOST  

El pressupost del 2018 ha estat de 798.948€. 

El 100% d’ingressos prové de subvencions. 

Mentre que les despeses es distribueixen en un 24% en el funcionament i un 76% en els sous dels 

professionals. 



 

C. Terrassa, 39 

17800 Olot 

T: 972 26 70 68 

 

areaadults@integraolot.cat 
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