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El Servei de Teràpia Ocupacional d’Integra és un centre privat concertat amb el 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.

Taller Ocupacional

Presentació

Equip professional

Del 13 de març a 15 de juny el taller va estar tancat per Covid 19. L’equip del STO va fer intervenció domiciliària als 
usuaris de taller.
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Taller Ocupacional

Junta directiva

Comissió de seguiment Gerent Consell assessor i de seguiment Equip tècnic

Organigrama

Informació general del servei

Línia metodològica: 
La nostra manera de treballar considera la persona de manera integral. 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.

Suport conductual positiu Planificació centrada en la persona
És el resultat on recollim els 
objectius de vida de cada persona.
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.

Des de fa alguns anys els serveis de 
STO i Residència Vora-Riu fonamenten 
l’atenció en l’individu, tenint en compte 
que cada persona és única i, per tant, 
el seu pla d’atenció serà en relació a 
les seves necessitats individuals. 

Suport actiu

Es tracta d’un model sistemàtic de 
treball que ajuda a les persones 
amb discapacitat intel·lectual o 
del desenvolupament a participar 
en les activitats del dia a dia de 
manera que tinguin experiències 
significatives. 
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Millores específiques

Durant l’any 2020 s’ha vist marcat per la pandèmia i aquest fet a suposat no poder portar a terme el pla d’activitats anual.

Des del 13 de març fins el 16 de juny el servei va estar tancat, l’atenció a les persones es va veure reinventat segons 
cada situació i necessitat familiar.

Les accions de millora han estat dirigides primerament a fer un seguiment individualitzat de la persona atesa en el seu 
domicili, mitjançant videotrucada o bé trucada telefònica.

Cada educador ha estat el referent d’un grup de persones ateses, d’aquesta manera la informació era canalitzada de manera 
més eficaç i es van fer coordinacions i reunions online entre els professionals. 
També amb les famílies hi ha hagut contacte quinzenalment. 

A partir de la reobertura del servei les accions de millora han estat dirigides a adaptar els espais segons normativa, amb el 
material de prevenció necessari per evitar contagis, definició dels espais interiors i exteriors.

Memòria d’activitats

El nombre de persones ateses al Servei de Teràpia Ocupacional és de 28 persones, 16 dels quals són de perfil de Servei 
de teràpia ocupacional, 6 de servei de teràpia ocupacional amb auxiliar i sis de CAE (centre d’atenció especialitzada).

28
STO

16 del Servei de Teràpia Ocupacional

6 del Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar

6 del CAE

Persones ateses
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Taller Ocupacional

Tallers realitzats

Taller de granja
L’objectiu d’aquest taller és el treball en equip i la cura dels animals. La venda ha 
estat feta a professionals del centre. 14 participants.

Taller de paper
Produïm diferents tipus de paper i cartró reciclat (lli, midó i cotó, orgànics,fils, flors 
seques...). Aquest paper el transformem en joies, caixes, sobres. Els productes 
están a la venda a la Botiga a Mà. 

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. 

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.

Taller d’artteràpia 
Treballem les emocions a través de l’art. Aquest any 2020 ha vingut una persona 
externa per dur a terme aquest taller. 

Teràpia assistida amb cavalls
Durant el  2020  s’ha continuat el treball de teràpia amb cavalls. La teràpia s’ha 
continuat duent a terme cada dimarts en sessions de dues hores amb grups 
rotatoris. Entre els objectius del treball hi ha  el fomentar el sentiment de benestar 
en general, contacte amb el món natural, l’augment de l’activitat física, millorar el 
control emocional. 
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Activitats específiques

Durant aquest any 2020 no s’han dut a terme ni les activitats d’oci ni les 
comunitàries a causa de la pandèmia. 
Durant el mes d’agost no s’ha fet casal d’estiu sinó que s’ha mantingut el 
servei obert com la resta de mesos, per compensar el tancament forçat que 
hi ha hagut de març a juny de 2020.

Activitats d’oci i activitats de participació comunitària

Atenció a les famílies

Atenció directa

Escola de famílies Grups de suport

L’atenció a les famílies es divideix en:

Entrevistes
adaptació usuari

7
Entrevistes

per alta usuari

8

Entrevistes
per baixa usuari

-
Entrevistes

de seguiment

10

Psicomotricitat i 
fisioteràpia Treball multisensorial Pla d’activitat 

física i salut
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Coordinacions i comissions de treball

● Reunions setmanals amb l’equip educadors i equip tècnic:
● Reunions mensuals coordinadora amb la Tècnica de serveis 
especialitzats del consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
●  Reunions setmanals directora tècnica – gerència
●  Coordinacions amb altres serveis i entitats

Aquest any 2020 alguns alumnes han realitzat pràctiques a 
l’àrea d’ocupació:
● CEE Joan XXIII
● Institut artteràpia transdisciplinària Barcelona
● Universitat de Girona

Reunions i comissions de treball

Convenis de col·laboració

● Associació de familiars del STO i CAE
● Consell Assessor i de Seguiment

Comunitat local

Pla de formació

La formació realitzada durant el 2020 per part de professionals de l’àrea d’Ocupació i Habitatge ha estat:

                      Lideratge i tècniques de visualització
                      Neurolideratge: Fes del teu cervell el teu millor aïllat
                      Intel·ligència emocional 
                      Lideratge en temps de crisis 
                      Suport a la presa de decisions 
                      Formació específica Covid19
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