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TALLER OCUPACIONAL 



 

   PRESENTACIÓ 

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

Socials i Família.  El titular del centre és INTEGRA – Associació per la Inclusió de Col·lectius de Risc. 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. 
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Els educadors socials són compartits amb la residència Vora-Riu. Quatre del total d’educadors socials 

inicia la jornada laboral a la residència ja que les persones ateses de la residència assisteixen al servei de 

teràpia ocupacional de les 9.30h a les 17.30h.  

Els tres educadors restants inicien la jornada laboral al servei de teràpia ocupacional.   

Horaris educadors: 7:30 a 15h  

Horaris educadors: 9.30h a 17.30h  

Jornada completa  

Jornada completa (compartida Residència i STO)  

6 hores setmanals (compartida Residència i STO) 

Jornada parcial  

Jornada parcial  

Jornada completa 

1 Coordinadora 

1 Psicòloga 

1 Psicòloga  

1 Treballadora social 

1 Fisioterapeuta 

7 Educadors 

EQUIP 

L’equip està format pels següents professionals: 

4 educadors que venen de residència i 3 que comencen al servei de teràpia ocupacional: 

ORGANIGRAMA 

JUNTA DIRECTIVA D’INTEGRA 

GERENT CONSELL ASSESSOR I DE SEGUIMENT 

EQUIP TÈCNIC 

INTEGRA 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 



 LES PERSONES 

 

VALORACIÓ LLOC  
DE TREBALL 

7,9 

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI 

   PRESENTACIÓ 

OBJECTIUS FUNCIONALS Programa de rehabilitació individualitzat per cada persona atesa segons les seves ca-

racterístiques i dificultats. Programa general, que inclou els objectius comuns del cen-

tre.  

FUNCIONAMENT PEDAGÒGIC Aprenentatges funcionals connectats al món real. Motivar els usuaris fent-los partici-

par activament, tenint en compte, les possibilitats reals de cada un d’ells.  

ATENCIÓ DIRECTE  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 neces-

sitats individuals. 
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 LES PERSONES 

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

persones ateses. Cada educador té com a màxim un total de set persones, per tant l’atenció 

cap a la persona és constant.  

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

comunicació verbal i no verbal.  

 

Treballem a partir de  10 HABILITATS: 

 

VIDA A LA LLAR Habilitats relacionades en el funcionament dins la llar. 

CURA PERSONAL Habilitats implicades en tasques de cura personal, menjar, vestir, higiene, i aparença 

física. 

SALUT I SEGURETAT Habilitats relacionades amb el manteniment de la salut i seguretat. 

HABILITATS SOCIALS Habilitats relacionades amb intercanvis socials amb altres individus. 

ÚS DE LA COMUNITAT Habilitats relacionades a un adequat ús dels recursos de la comunitat. 

COMUNICACIÓ Habilitats que inclouen la capacitat de comprendre i  transmetre informació a través 

de paraules o comportaments. 

OCI Desenvolupament dels interessos variats de temps lliure i oci. 

AUTORREGULACIÓ Habilitats relacionades a “com realitzar eleccions”. 

HABILITATS ACADÈMI-

QUES I FUNCIONALS 

Habilitats  cognitives i habilitats relacionades amb aprenentatges escolars que tenen 

una aplicació directa en la vida de la persona.  

TREBALL Habilitats relacionades amb el treball a poder tenir un treball dins la comunitat. 

OBJECTIUS DE L’ANY EN CURS TANCATS 

— OBJECTIUS  

Transformar els programes individuals de cada usuari en primera persona  (atenció centrada 

en la persona). 

Crear una sala teach. 

Formar a l’equip de l’àrea d’adults en cursos específics i personalitzats 
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     OBJECTIUS DE QUALITAT 



 LES PERSONES 

 

   OBJECTIUS DE QUALITAT 

— ACTUACIONS 

Transformar els programes individuals de cada 

usuari en primera persona (atenció centrada 

en la persona):  

Reunions d’equip per 

consensuar el mètode 

Reunions tècniques per 

aprofundir en l’anàlisi  

Introducció de SPC i PCP en els 

programes individuals (taller i residència)  

Crear una sala teach  

Reunions per decidir mobiliari i materials creats Definir horaris i persones que la utilitzaran 

Formar a l’equip de l’àrea d’adults en cursos 

específics i personalitzat 

Reunions d’equip per decidir 

prioritats de la formació i l’elecció 

telemàtica  

Contacte amb ponents 

per sol·licitud 

pressupost.  

Reunions gerència  
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FORMULACIÓ OBJECTIUS ANY SEGÜENT  

— OBJECTIUS  

Transformar l’àrea d’adults en àrea ocupacional i d’habitatge  

Transformar el servei de teràpia ocupacional  

Transformar la residència Vora-Riu  

— ACTUACIONS 

Modificar el procés de selecció de personal. 

Liderar equip de professionals cap a la sensibilització humana. 

Reunions d’equip setmanals. 

Formació en creixement personal.  



 LES PERSONES 

 

   OBJECTIUS DE QUALITAT 
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— INDICADORS 

Clima laboral   

Professionalitat i humanitat en actuacions 

Satisfacció per part dels usuaris  

Satisfacció per part dels familiars 

Enquestes satisfacció 

RELACIÓ D’ACCIONS DE MILLORA 

Descripció de la millora 

Complementar el protocol acollida Creació PIAF  

Anàlisi de les causes  

Ordenar accions quan hi ha un 

procés  d’acollida  

Implicació familiar en el redactat 

del pla terapèutic individual   

Unificació protocol 

acollida residència i 

taller  

Modificació guia 

acollida  

Protocol de 

benvinguda usuari/a 

nou 

Reunions educadors, 

família i equip tècnic 

per elaborar PIAF  

Accions per la millora 

MILLORES ESPECÍFIQUES 

S’han començat a unificar els  protocols de l’àrea d’adults, del taller  ocupacional i la residència Vora-riu 

S’ha millorat el protocol d’acollida d’un usuari/a nou 

S’ha millorat la guia d’acollida per un nou usuari/a  

S’ha creat el PIAF –Pla individual d’atenció a la família 



 

   MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

PERSONES ATESES 

El nombre de persones ateses al Servei de Teràpia Ocupacional és de 23. Cada dia també participen als 

diferents tallers la majoria de les persones que viuen a la Residència Vora-Riu que són 15 persones, 

sumant un total de 38 persones. 

 

 
 

 
 

TALLERS REALITZATS 

Durant l’any 2019 s’han realitzat els següents tallers:  

a. Taller de granja: A la granja hi ha 25 gallines i  3 xais. L’objectiu d’aquest taller és el treball en equip 

i la cura dels animals. S’han venut una mitjana de 10 dotzenes d’ous cada setmana al mercat setmanal 

d’Olot. 20 participants.  

b. TAA. Teràpia assistida amb animals: Tenim 

una gossa amb la qual es fa teràpia assistida amb 

les persones ateses del taller ocupacional i CAE. 

L’objectiu és la rehabilitació de les persones amb 

discapacitat amb problemes emocionals o de 

conducta. 3 participants.   

c. Taller de paper: Produïm diferents tipus de 

paper i cartró reciclat (lli, midó i cotó, orgànics, 

fils, flors seques...). Cada setmana fem unes 300 

làmines de paper de DINA3. Aquest paper llavors 

el transformem en joies, caixes, sobres... Aquests 

productes 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. 
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23 
STO 

15 
RESIDÈNCIA 



 

   MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 

Aquestes activitats les realitzen aquells usuaris que després de la valoració feta per l’equip tècnic del 

nostre centre, ho considera oportú.  

e. Taller d’estimulació cognitiva: Comunicació, 

habilitats socials.  Les activitats que es porten a terme 

en aquest taller són les relacionades amb l’estimulació 

de la cognició: atenció, memòria, comprensió... 12 

participants setmanals. 

f. Taller d’artteràpia: Treballem les emocions a través 

de l’art. Participants setmanals: 25. 

g. Teràpia assistida amb cavalls: Durant el  2019 s’ha 

continuat el treball de teràpia amb cavalls en una sessió 

setmanal de 2 hores, amb grups rotatoris. L’objectiu és fomentar el sentiment de benestar, estar en 

contacte amb el món natural, l'augment de l'activitat física, millorar el control emocional i l'autocontrol, 

augmentar la responsabilitat i poder viure moments de relaxació i introspecció.  

a. Psicomotricitat i fisioteràpia: Durant l’any 2019 s’ha continuat amb el treball de fisioteràpia tant a 

nivell individual com a nivell grupal.  

b. Pavelló esports: Els dilluns el matí un grup de 7/8 nois i noies del taller es desplaçaven acompanyats 

de la fisioterapeuta  fins al pavelló. Allà conjuntament amb un tècnic d’esport es duien a terme unes 

sessions enfocades a augmentar la mobilitat en general i l’activitat física. 

c. Sessions grupals: La sessió és d’una hora a la setmana i es treballen diferents aspectes amb la 

fisioterapeuta: agilitat , coordinació, equilibri… estiraments i relaxació amb un grup de 6 nois/es. 

d. Sessions individuals: Sessions a nivell individual d’unes 7 persones a la setmana. Amb la 

fisioterapeuta. La sessió està enfocada a treballar les afectacions físiques. T’ecniques aplicades: 

Reeducació postural global, estiraments específics, tècniques de treball neurològic Bobath, inducció 

miofascial…  

e. Treball multisensorial: Treball a nivell individual amb sessions de 20-30 minuts a la sala de 

multisensorial, on es treballen diferents objectius,  tots enfocats a propiciar una interacció amb el medi a 

través dels seus sentits i capacitats. Es treballa  a través dels sentits i les sensacions. La sala ens permet 

experimentar tota classe de sensacions (visuals, vestibulars, auditives…) . Cada setmana es porta a terme 

sessió individual de multisensorial amb  unes 2 persones. 
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   MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

f. Pla d’activitat física i salut:  L’objectiu és recollir i plasmar la importància de l’activitat física i el 

moviment des de l’àrea d’adults d’Integra.  La idea, també és dinamitzar l’àrea d’adults i incloure totes 

aquests activitats dins del programa individual de cada noi/a, i així aconseguir un bon estat de salut 

general.  

g. Futbol: Fundació Agustí ens cedeix les instal·lacions del camp de futbol  per fer l’activitat de futbol 

cada dijous a la tarda amb un entrenador de la UE Olot. El grup de 6-8 usuaris sempre hi assisteix 

acompanyat d’un educador del taller. 

h. Teràpia assistida amb cavalls: A partir de setembre de 2019 apareix una nova figura de terapeuta, 

l’Ariadna, es fan grups de 7 nois i es passa a fer més treball de muntar el cavall. Els objectius són 

augmentar l’activitat física i la mobilitat, augmentar l’autoestima, el sentit de responsabilitat, la 

confiança amb ells mateixos, treball grupal i la concentració.  Es comencen a fer sessions individuals amb 

dos persones del taller i els objectius són molt específics. Sessions individual de 30 minuts. 
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ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 

Diada de Sant Jordi: 23 d’abril 

ACTIVITATS D’OCI 

Participació setmanal del mercat d’Olot  Anar a comprar i fer comandes a Olot 

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

Fira de l’1 de Maig Fira de Nadal 6,7,8 de desembre  

Vacances d’estiu: 

Un  grup va anar a passar 3 dies a Platja d’Aro en 

un hotel de *** 

Un altre grup va anar a passar el dia a Platja 

d’Aro, afegint-se al grup que ja hi estava allotjat.   



 

15 
ENTREVISTES 

ANUALS FAMÍLIES 

7 
ENTREVISTES DE 

SEGUIMENT 

1 
ENTREVISTES PER 

ALTA USUARI 

Atenció directa:   

1 
ENTREVISTES PER 

BAIXA USUARI 

Sistemes de comunicació:  

REUNIÓ GENERAL DE PARES 

Algunes famílies del servei de teràpia ocupacional i CAE gaudeixen del servei de respir a la 

Residència Vora-Riu. Les sol·licituds van en augment i aquest any 2019 un total de 6 famílies 

han utilitzat aquest servei. 

Aquesta any ja ha entrat en funcionament el servei de CAE de la Residència Vora-riu. Les 

estades són de dilluns a divendres fora de l’horari del servei de teràpia ocupacional i els caps 

de setmana i festius. Els usuaris beneficiats de CAE l’any 2019 són 5 i han fet un total de 423 

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

LLIBRETA DE COMUNICACIÓ 

Respirs: 
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       ATENCIÓ A ELS FAMÍLIES 

REUNIÓ FAMÍLIA-CENTRE WHATSAPPS 

CORREU ELECTRÒNIC CORRESPONDÈNCIA TRUCADES TELEFÒNIQUES 

Pg.9 



 

COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

— REUNIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

Associació de familiars del STO i CAE, que fan accions per recollir fons en benefici de les persones ateses.  

Consell Assessor i de Seguiment: Format per les persones que marca la normativa vigent, i que són 

escollits democràticament (d’entre ells hi ha la gerent, la directora,  la psicòloga, una educadora social, 

dos representants de pares, dos representants d’Integra, un representant del Consorci, un representant 

de l’Ajuntament d’Olot i un representant del Consell Comarcal).  
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Aquest any 2019 alguns alumnes han realitzat pràctiques a l’àrea d’adults : 

 

Màster en TEA Universitat de Barcelona 

UdG: Educació social: 1 alumna. 300 hores 

 

També s’ha fet una visita al nostre centre (servei de teràpia ocupacional i residència), per part de: 

 

IES Montsacopa, dels alumnes que cursen el cicle de grau mig de dependencia. 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

CAG, Consell Comarcal i Ajuntament d’Olot. 

— COMUNITAT LOCAL 

— CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 

Reunions setmanals amb l’equip educadors i equip tècnic:  Els temes a parlar són del seguiment de les 

persones ateses. 

Reunions mensuals coordinadora  amb la Tècnica de serveis especialitzats del consorci d’Acció Social 

de la Garrotxa.  

Reunions quinzenals coordinadora – 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 (SESM-DI / UHEDI). , xarxa salut Mental Garrotxa, metges de 

capçalera i especialistes mèdics.  



 PLA DE FORMACIÓ 

CONGRÉS SERVEIS SOCIALS 14 hores Psicòloga i directora tècnica 

DIABETES I PRIMERS AUXILIS 2 hores 17 educadors 

II Congrés Serveis Socials INCLUSIÓ . CAT 15 hores Psicòlega i directora tècnica 

Recursos tecnològics com a gacilitadors dels aprenentatges 10 hores 4 educadors 

Eines per a l’autoconeixement i ús del Test DISC 4 hores 2 educadors 

Eines de prospecció 3 hores 1 educador 

LLENGUATGE DE SIGNES 27 hores 2 educadors 

Abús sexual infantil. Trenquem el silenci 20 hores Treballadora social 

Lideratge d’Equips 30 hores Psicòloga 

Estimulació sensorial 3.5 hores Educadora 

Formació SCP i anàlisi de casos 4 hores 9 educadors 

Prevenció de riscos laborals  Tot el personal 

Disposem d’un Pla de formació (PFC) anual. Pel 2020 s’ha fet la següent proposta: 

Formació inicial SCP (Suport conductual positiu—Formació 

interna* 

Formació anàlisi de casos SCP – Formació interna * 

Formació en paràlisis cerebral 

Estimulació multisensorial 

Mobilització i transferència de persones 

Ètica aplicada a l’àmbit social 

Àrea atenció a les persones: 

Mindfulness – Consciència plena 

Gestió emocional 

Autoconeixement 

Habilitats comunicatives i relacionals 

 

 

Àrea creixement personal: 

* Són formacions obligatòries per personal d’atenció directa. 
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ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 

A l’enquesta de persones treballadores de l’entitat, 

la plantilla de l’àrea d’adults han valorat amb un 7,9 

de nota el seu lloc de treball. 

Això és una lleugera millora respecte la nota del 

2018, que va ser de 7,8. 

7,9 
VALORACIÓ LLOC  

DE TREBALL 



 

www.integraolot.cat 

 

Les Fonts, s/n, Apt. 107  

17800 Olot 

T: 972 26 16 68 

F: 972 26 62 72 

areaadults@integraolot.cat 

WWW.INTEGRAOLOT.CAT 


