


 

  

1. 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: 

 Centre 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.  

 Itinerari formatiu específic (IFE):  Des del curs 2017-18 s’imparteix un ensenyament profes-
sional 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.  

L’escola és el primer servei que va funcionar de la nostra entitat, i va començar el 1968 amb 4 alumnes.  
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2. EQUIP 

L’equip ha estat de 26 professionals distribuïts en els diferents serveis (16 mestres, 7 educadors i 3 es-

pecialistes), que han atès 70 alumnes entre l’escola (57) i l’IFE (13). 

PROFESSIONALS 

26  
 

ESTUDIANTS 
PRÀCTIQUES 

8 
ALUMNES 

70 

Pel proper curs escolar es preveu que hi haurà 10 nous alumnes a l’IFE, que obrirà el tercer curs. 

A més, hem comptat amb 8 estudiants de pràctiques de diferents universitats i centres educatius: 

SERSA, UNIR, UNED, UOC, Institut Montsacopa, UVIC. 



3. CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN XXIII 

 

 

Els cursos de l’escola s’organitzen en cotutories, és a dir, dos o més mestres comparteixen la tutoria de 

la classe. 

Objectius: 

- Adaptar el Reglament de Règim Intern (RRI) a les Normes d’organització i funcionament de 
centre (NOFC)  

- Augmentar l’alumnat de l’IFE pel tercer curs.  

- Implantar el protocol d’avaluació.  

- Donar una resposta més àmplia a l’alumnat de l’escola ordinària.  

Consell Escolar: 

Durant el mes de desembre del 2018, es van fer eleccions per renovar la meitat dels membres del consell esco-

lar, que va quedar format per un director, una representant de l’AMPA, 3 representants de mares i pares, 1 re-

presentant del PAE, 4 Mestres, i 3 representants del titular. 
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DIRECCIÓ SOTS-DIRECCIÓ 

Jordi Sunyol Núria Triola 

Comissions de treball: 

Hipoteràpia /Equitació Terapèutica / TAA 

Aquest any escolar només s’ha pogut fer l’activi-

tat d’hipoteràpia de manera parcial, per falta 

d’hipoterapeuta. S’han fet 4 sessions amb 6 nens 

amb la fisioterapeuta. 

Amb els gossos s’han fet 25 sessions d’una hora 

al llarg de curs, on hi han participat 4 alumnes de 

primària i 1 d’ESO. 

Pati 

Es va fer una revisió del projecte de l’any passat, i 

es va entregar el projecte final a gerència per 

tirar endavant les obres del pati.   

El finançament d’aquest projecte ha comptat 

amb el suport del Torró Amic. 

AMIPA 

A principis de curs es va presentar la nova junta a 

la reunió de pares i mares. 

S’ha motivat a les famílies a participar econòmi-

cament a l’AMIPA per tal de poder seguir donant 

suport a les activitats del centre i a la compra de 

material. 

https://integraolot.cat/2018/12/10/ja-es-pot-comprar-el-torro-amic/
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Informàtica 

S’ha fet la millora de la gestió d’ocupació de l’aula. 

Festa de Nadal 

Es va preparar l’espectacle del TELENOTÍCIES, que 

es va desenvolupar tal i com  estava previst, amb 

una valoració molt positiva i amb la participació 

de tots els cicles. 

Transformació de Centres 

Té com a objectiu principal, la reflexió i avalua-

ció sobre les pròpies pràctiques educatives, 

identificant-ne les fortaleses i debilitats i esta-

blint propostes de millora seguint 10 mòduls 

de continguts facilitats des de DINCAT. 

La comissió està formada per un “equip de re-

ferents” del projecte, integrat pel director i un 

mestre.  I per un “equip de lideratge i coordina-

ció” integrat per l’equip anterior més 5 mem-

bres del claustre i 2 representants de les famíli-

es de l’alumnat. 

Grup de Pares i Mares 

Es va iniciar el novembre i ha tingut una participa-

ció de 10 pares. El grup ha estat portat per la psi-

còloga i s’han fet 3 trobades al llarg del curs. La 

intenció és seguir amb aquestes trobades el curs 

vinent. 

Suport a l’escola ordinària 

Sis dels professionals de l’escola s’han desplaçat a prop d’una vintena d’escoles de la comarca de la Garrot-

xa a donar suport. S’han fet coordinacions quinzenals. 

Dins del programa de suport TEA s’han atès 23 alumnes (16 hores/setmanals) 

Dins del programa de suport de TC s’han atès 6 alumnes (7 hores/setmanals) 

Les valoracions per part dels professionals de l’escola ordinària que reben suport ha estat molt positiu. As-

pectes a millorar : destinar més hores al servei i la continuació del programa a l’etapa de secundària. 

https://integraolot.cat/2018/12/21/festival-de-nadal-ultima-noticia/
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Transport: 

Aquest curs hi ha hagut 5 línies de transport. L’acompanyament de l’alumnat el fa personal del CEE. 

S’ha seguit fent el transport de les compartides amb un total de 6 alumnes. 

Sortides i excursions: 

 S’han realitzat totes les sortides i excursions previstes en el Pla Anual d’inici de curs. A més a més, se 

n’han realitzat d’altres.  

 Colònies:  

 L’alumnat d’ESO i Pont han realitzat les colònies a la Molina durant el mes de febrer.  

 L’alumnat de primària han realitzat les colònies al Càmping La Fageda.  

 Els alumnes d’ESO i Pont han participat durant el mes de maig al torneig de futbol entre escoles d’educació 

especial a Girona.  

 Els alumnes de primària han continuat realitzant els intercanvis amb l’escola del Morrot.  

Programa PONT: 

Aquest programa és conegut com a pre-laboral. Aquest curs escolar hi ha participat 15 alumnes, 9 dels 
quals ja hi eren el curs passat.  

Hi ha una professional encarregada de buscar empreses i de la gestió de les pràctiques. 

Al llarg del curs, 4 alumnes  han fet pràctqiues a empreses: 

          - Tavil 

          - Spinreact 

          - Fruiteria ca l’Helena 

          - Botiga—Taller de paper A Mà, d’INTEGRA. 

 

2 alumnes han realitzat enclavatges laborals a Zoetis,  

acompanyats per una professional del nostre centre. 

 

 Al llarg del curs escolar s’han realitzat diferents tallers  

per tal d’anar adquirint les habilitats laborals i de vida  

adulta reflexades al currículum. Aquets tallers han estat:  

- Tallers de creació interna: restauració, secretaria i  

reciclatge.  

- Taller de costura.  



- Tallers al centre a demanda d’empreses exteriors:  

 - Plegar cartes i ensobrar. Empresa SGS. 

 - Enrotllar pòsters: Zoetis. 

 - Confeti per batalla de les flors: CIT.  

 - Classificació cargols: TAVIL.  

 - Arranjaments a joguines i empaquetar: Joguina amiga.  

Una alumna ha fet el curs de Manipulació d’Aliments per interès propi, amb el suport corresponent. 

El curs ha finalitzat amb una baixa d’un alumne que ha estat derivat al Taller Ocupacional d’INTEGRA. 

El projecte clau d’aquest curs per treballar les diferents 

assignatures instrumentals, les habilitats laborals i socials i 

l’accés a les noves tecnologies ha sigut el projecte 

d’emprenedoria “TELA-TELA”. Es tracta d’un projecte 

pensat per treballar la creació, el disseny, el màrqueting, 

etc. utilitzant diferents teles i d’altres materials reciclats, 

per construir objectes de tot tipus (bosses de roba, jocs 

varis, etc.) amb la finalitat de repercutir en l’àmbit 

comunitari del nostre entorn. La diferència d’aquest 

projecte amb els anteriors, ha sigut la projecció de 

continuïtat de cares als pròxims cursos.  

CURSOS FENT EL  
PROGRAMA 

14  
 

TOTAL D’ALUMNES 
ATESOS 

88 
CURSOS FENT 
PRÀCTIQUES A  

EMPRESES 

13 
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https://www.instagram.com/prelaboral23/
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MEMBRES COMISSIÓ BIBLIOTECA 

Vanessa Perpiñan (coordinadora) 

Anna Rodríguez 

Jordi Sunyol 

Jordi Vilar 

Sandra Villa 

Objectius marcats en el pla anual 2018-2019: 

 Nous cursos de formació:  s’afegeixen 2 tallers: 

- L’ús de suports visuals per a la participació i aprenentatge de tot l’alumnat. (que no s’ha fet 
per manca d’inscripcions) 

- Recursos tecnològics com a facilitadors dels aprenentatges. (s’han aconseguit 9 inscripcions). 

 

Els altres cursos que s’han programat:: 

- Principals estratègies educatives per alumnes amb TEA (8 inscripcions  i 15 hores de formació) 

- Estimulació sensorial per a infants (7 inscripcions i 10 hores de formació) 

- Pràctiques inclusives a l’aula: no s’ha fet per falta d’inscripcions. 

- Com abordem les dificultats de regulació de comportament a l’aula (7 inscripcions) 

 

  Continuar amb l’organització del material adaptat existent al centre: s’han registrat els 
materials, s’han forrat i etiquetat els llibres. 

 Facilitar i promoure la compartició del material que es crea entre els professionals del 
centre. Que és un objectiu que s’ha iniciat, però s’ha aconseguit arribar fins a l’objectiu. 

 Promoure la Biblioteca Especialitzada: informar sobre les possibilitats de l’Epergam, 
ampliació de la biblioteca... 

 Proposta de maletes pedagògiques: material, bibliografia, pel·lícules, jocs, contes, guies... 
Relacionades amb el tema proposat. 

 Fer una formació per la dinamització i actualització del Centre de Referència i el blog. 

 Ser útils en el  centres de la zona pel que fa a la discapacitat, a partir de les nostres 
actuacions, assessoraments i formació. 

 Ajustar l’oferta a les demandes i a la disponibilitat del personal del centre. 

 Aconseguir una millor difusió dels recursos i formacions que es fan des del centre. 

 Visitar algun CEEPSIR. 

 Ampliar oferta i informació a les famílies, monitoratge de lleure i AMPES. 

 Atendre les demandes del taller “Enfilant Botons”, que s’ofereix a traves de l’IME a les escoles 
ordinàries. 

 Treballar amb l’EAP per ampliar l’oferta de programes de suport a la inclusió en entorns 
ordinaris. 



5. IFE: Itinerari Formatiu Específic 

 L’Ife és un programa de formació professional  en “Auxiliar de vendes i atenció al client” per a 

alumnes amb discapacitat lleu.   

El curs 2018-2019 ha estat el segon any d’aquest itinerari formatiu, i per tant, hi ha hagut l’obertura de 

segon. 

 PROFESSIONALS 

 L’equip està format per: 

   Psicopedagoga: imparteix el mòduls professionals comuns, que treballen la transició a la vida 

adulta enfocada en l’assoliment de competències socials i personals. 

  Tècnica professional: imparteixen els mòduls professionals específics, on es treballa la professió 

específica  i les competències professionals. 

  Tècnica integració social: fa el suport i seguiment de l’alumnat i actuacions concretes davant de 

conflictes. 

 Relació amb el centre educatiu i l’entorn 

L’IFE d’Olot, des de la seva creació, s’ha desvinculat del centre educatiu de referència, CEE Joan XXIII 

principalment per dos motius: l’estigma que té l’escola a la ciutat i comarca, així com la ubicació del 

centre a les afores de la ciutat. 

El fet de desvincular-lo del centre fa que els alumnes no es sentin etiquetats per estar en un centre d’e-

ducació especial, així permet que els nous alumnes es sentin de l’IFE i no de l’escola Joan XXIII. 

Per altra banda, el fet d’ubicar-nos al centre de la ciutat ens ha permès fer ús dels establiments i serveis 

de la comunitat, tal com ens indica el currículum. 

L’edifici on estem situats és un espai normalitzador on hi ha altres persones formant-se en diferents 

cursos, per tant, és un enriquiment pels nostres alumnes i un pas cap a la inclusió.  

 L’ALUMNAT 
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2on curs 

7 alumnes  
d’entre 19 i 21 anys 

1er curs 

6 alumnes  
d’entre 18 i 20 anys 

https://integraolot.cat/serveis-a-les-persones/centre-de-referencia-joan-xxiii/ife/
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