


 

  

1. PRESENTACIÓ 

El Servei de Teràpia Ocupacional d’Integra és un centre privat concertat pel Departament de Treball, 

Afersº Socials i Família. 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.  
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2. EQUIP 

 

- 1 Coordinadora a jornada completa  

- 1 Psicòloga a jornada completa  

    (compartida Residència i STO)  

- 1 Psicòloga a jornada parcial  

 

 

 

- 1 Treballadora Social a jornada parcial. 

- 1 Fisioterapeuta Ja jrnada parcial . 

- 7 Educadors  a jornada completa . 

 



5. OBJECTIUS 

El nostre servei ofereix un procés d’aprenentatge partint de les necessitats reals dels usuaris.  

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

verbal i no verbal. 
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4. LINIA 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 

Necessitats dels usuaris i 

les seves famílies 

Treball en EQUIP 

Línia de treball comuna 

Objectius Funcionals 

Programa de rehabilitació 

individualitzat 

Funcionament Pedagògic 

Aprenentatges funcionals 

connectats al món real 

Atenció Directa 

Objectius personals, 

socials, relacionals... 

Atenció Centrada en la 

Persona 

Cada persona és única 

VIDA A LA LLAR 

AUTORREGULACIÓ 

OCI 

COMUNICACIÓ ÚS DE LA COMUNITAT 

HABILITATS SOCIALS 

CURA PERSONAL 

SALUT I SEGURETAT 

HABILITATS ACADÈMIQUES  

I FUNCIONALS 

TREBALL 

3. USUARIS 

El nombre d’usuaris al Servei de Teràpia Ocupacional és de 23 persones. Una d’elles del CAE. 

Cada dia també participen als diferents tallers la majoria de les persones que viuen a la Residència Vora

-Riu que són un total de 15 usuaris, sumant un total de 38 persones.  

STO 

22 
CAE 

1 
RESIDENCIA 

15 
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6. TALLERS 

Durant l’any 2018 s’han realitzat els següents tallers: 

     a. TALLER DE GRANJA: comptem amb 23 gallines i 3 xais. L’Objectiu d’aquest taller és el treball en 

equip i tenir cura dels animals. 20 participants. 

     b. TAA. TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS: Tenim una gossa amb la qual es fa terapia als nostres 

usuaris del taller i CAE. L’objectiu és la rehabilitació de les persones amb problemes emocionals o de 

conducta. 3 participants. 

     c. TALLER DE PAPER: Produim diferents tipus de paper i cartró reciclat (lli, midó, cotó, orgànic, fils, 

flors seques…). Aquest paper, en la majoria de casos acaba convertint-se en un altre producte elaborat 

(caixes, sobres, joies…). Aquests poductes están a la venda a la Botiga A Mà. 15 participants setmanals. 

     d. ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL: Tenim una sala adreçada a estimular els diferents sentits de les 

persones que tenen alterada la capacitat de recepció i/o interpretació dels estímuls sensorials de 

l’entorn. 10 participants setmanals. 

     e. ESTIMULACIÓ COGNITIVA: Comunicació i habilitats socials. Estimulació de la cognició: atenció, 

memoria, comprensió...12 participants setmanals. 

     f. TALLER D’ARTTERÀPIA: Trebalem les emocions a través de l’art. 25 participants setmanals.  
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     g. TERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS: S’ha fet la terapia en una sessió setmanals de 2 hores amb 

grups rotatòris. L’objectiu és  fomentar el sentiment de benestar, augment de l’activitat física, millora 

del control emocional i l’autocontrol. 

7. ALTRES ACTIVITATS 

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 

 

Seguim treballant la fisioteràpia tant a nivell grupal com 

individual. Les sessions individuals són de mitja hora 

cada una. Pel servei de fisiotaràpia hi passen 10 persones 

a la semana. 

Hi ha 2 grups de psicomotricitat, en sessions d’1 hora i en 

grups de 5 o 6 persones. es treballen diferents aspectes 

psicomotrius, agilitat, equilibri, coordinació... 

FUTBOL 

 

Un dia a la tarda, un grup de 6 persones alternant 

en grups de 3, participen d’una sessió de futbols 

amb un entrenador de la UE Olot al camp de futbol 

d’entrenament. 

ACTIVITATS D’OCI 

 

Vacances d’estiu 

El 2018, un grup de 9 persones han estat 4 dies a 

París, visitant la ciutat i passant un dia al par 

d’Eurodisney. 

 

Un altre grup ha estat 3 dies a Pals en un càmping. 

PARTICIPACIÓ COMUNITARIA 

 

- Participació al mercat d’Olot cada dilluns per ven-

dre els ous de les nostres gallines. 

- Anara a comprar i fer comendes per la ciutat 

d’Olot. 

- Participació a fires locals i comarcals: fira de Sant 

Jordi, Dia 1 de Maig 
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8. FAMÍLIES 

L’atenció a les famílies es divideix en 3 àrees: 

ATENCIÓ DIRECTA 

 

20 entrevistes anuals amb famílies 

5 entrevistesde seguiment 

2 entrevistes per altes d’usuaris 

SISTEMES DE COMUNICACIÓ 

Reunió anual de pares i mares 

Mínim una reunió anual família-

centre 

Comunicació amb les famílies a través 

de l’agenda de la persona atesa. 

Trucades telefòniqies i 

correspondència 

RESPIRS 

 

 

Algunes famílies del CAE i STO uti-

litzen els respirs a la Residència Vora-

Riu 

 

El 2018 han estat 7 famílies. 

9. COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

 Reunions i comissions de treball 

   Reunions setmanals amb l’equip d’educadors i l’equip tècnic, sobretot per parlar del seguiment 

de les persones ateses. 

   Reunions mensuals de la coordinadora amb le tècnica de serveis especialitzats del Consorci 

d’Acció Social de la Garrotxa. 

   Reunions quinzenals entre la coordinadora i gerència. 

   Coordinacions amb altres serveis i entitats: Dept. Afers Socials i Família, CAD, DINCAT, Consorci 

Acció Social i Ciutadana d’Olot, Ajuntament d’Olot, Jutjat d’Olot i Fiscalia Audiència provincial de 

Girona, Coop. La Fageda, Parc Hospitalari Martí i Julià, xarxa salut Mental Garrotxa, metges de 

capçalera i especialistes mèdics. 

 

Comunitat local 

   Associació de familiars del STO i CAE, que fan accions per recollir fons en benefici dels nostres 

usuaris. 

  Consell Assessor i de Seguiment: format per les persones que marca la normativa, coordinadora 

del servei, gerent de l’entitat, psicòloga, educadora social, dos representants de pares i mares, 

dos representants d’integra, un representant del Consorci, un representant de l’Ajuntament Olot i 

un representant del Consel Comarcal. 

 

 Convenis de col·laboració 

 Hem tingut 8 voluntaris/es de diferents centre educatius i disciplines: UB, UdG, UNED, Escola 

Art Olot, Institut Montsacopa, Garbí. En les disciplines de fisioteràpia, GM de dependència, educació 

social, treball social i art. 



 

Les Fonts s/n, Apt. 107 

17800 Olot 

T: 972 27 16 68 

F: 972 26 62 72 

 

areaadults@integraolot.cat 
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