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L'horari d'atenció del servei de Teràpia Ocupacional és de  40 hores setmanals diürnes. 

Estarà ajustat el màxim possible al calendari laboral i a la jornada ordinària de l'activitat 

laboral, però també a les necessitats de cada usuari atès al servei. Serà de les 9h del matí 

a les 18h de la tarda, de forma ininterrompuda pels usuaris del menjador. La resta disposarà 

de les 12’30h fins a les 14'30h de temps lliure per dinar. 

El centre estarà tancat durant el període establert en el conveni col·lectiu del sector; per les 

festes de Nadal, Setmana Santa i les vacances d'estiu. 

Les reunions amb l'equip tècnic es realitzaran mensualment el tercer dijous del mes de 18:30h 

a 20h aproximadament. 

 

 

Els objectius seran: 

 Valorar les activitats i programes que es porten a terme en cada secció de l’ STO. 

 Analitzar les incidències més rellevants han sorgit a l’STO, discutir i posar en comú 

solucions a cada problema, ja sigui de funcionament de l’equip ja sigui relatiu a les 

persones ateses. 

 Realitzar xerrades formatives sobre temes que poden preocupar a tot l'equip de l’STO. 

 Donar informació sobre novetats del centre, acords presos, llistats de mesures a tenir en 

compte, etc. 

 

 

S'utilitzarà un sistema de gratificació mensual. Aquest sistema atorgarà als usuaris l’esmentada 

gratificació des de dos vessants productives diferents: producció per hores o bé producció per 

quantitat i qualitat de feina realitzada. Essent, aquesta última opció, alternativa per a les 

persones que requereixen mes nivell de suport. A més, s’ha incorporat una base per reforçar 

l’esforç de venir cada representant en l’ocupació, ser puntuals i responsables, indiferentment de 

la quantitat de feina realitzada.  

 

 

1. Horari dels usuaris 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 

 

3. Criteris de Gratificació. 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 
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D'acord amb l’última revisió feta del reglament de règim intern  el març del 2017, transcrivim 

a continuació el capítol relatiu a drets i obligacions de les persones discapacitades de l’STO. 

 

Capítol V. Drets i obligacions dels usuaris:  

- Drets dels usuaris: 

- A ser respectat en la seva intimitat, en la seva integritat física i en les seves diferències 

com a ésser humà en els seus plens drets. 

- A que se li facilitin els serveis i activitats d’ajustament i d’ocupació terapèutica necessàries i 

es porti a terme el seu programa individual. 

- A utilitzar les instal·lacions i material del Centre que haurà  d’adaptar-se tant com sigui 

possible a les seves condicions personals amb les màximes garanties de seguretat. 

- Drets dels familiars: 

- A rebre informació sobre els aspectes organitzatius i de funcionament del Centre i a 

participar en el Consell Assessor i de Seguiment a través dels seus representats. 

**Tots aquells altres previstos a l’article 26 del Decret 27/1987 d’Ordenació dels Serveis Socials 

i la Ordre del 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 299/1987, així com els 

previstos en els estatuts de l’entitat titular. 

- Obligacions dels usuaris: 

- Respectar la dignitat i les funcions del personal d’atenció directa i de suport del Servei, de 

la resta dels usuaris i dels seus representants legals, així com assumir les normes elementals 

de convivència. 

- Assistir regularment i puntualment a les activitats establertes. 

- Participar i col·laborar en el programa individual de rehabilitació establert per l’Equip Tècnic 

seguint les pautes que es puguin establir dins i fora del Centre. 

- Obligacions familiars: 

- Assistir a les entrevistes periòdiques d’avaluació així com facilitar aquelles dades que li 

puguin ser requerides pel personal de l’Equip Tècnic sempre que aquestes puguin incidir en 

una millor integració personal i social de l’usuari. 

- Conèixer i complir la normativa vigent d’aplicació així com les indicacions establertes pel 

Consell Assessor i de Seguiment. 

4. Normes de Convivència. 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 
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- Informar a l’Equip Tècnic de qualsevol tipus de tractament extern al Centre Ocupacional 

(mèdica, de rehabilitació...) així com de les medicacions que pogués rebre l’usuari i de les 

possibles modificacions que pugui haver en aquests tractaments i medicacions. 

- Contribuir a finançar les despeses d’activitats quan es realitzin fora de l’horari normal i 

siguin serveis de suport o activitats substitutòries de la llar, en el supòsit de que no estiguin 

subvencionades o en la part que no ho estiguin. 

** Totes aquelles obligacions que preveuen els Estatuts de l’Entitat Titular. 

**L’incompliment de les obligacions podrà donar lloc a l’extinció de la relació contractual a 

proposta de la Junta Directiva, tenint en compte la normativa aplicable i prèvia audiència de 

l’interessat i en el seu cas del seu representant legal. 

 

 

L’STO-SOI d’Acudam  té una connexió formal establerta amb el CET de la mateixa entitat (ja 

que ambdós depenen de la mateixa associació), per tal d'assegurar una dinàmica de pas 

natural cap a la integració laboral d'aquells usuaris que hagin assolit una habilitació suficient 

per desenvolupar-se en un centre productiu, sempre i quan l'Equip Tècnic de Valoració i 

Orientació així ho recomani. 

La connexió establerta STO-CET es concreta en serveis i recursos compartits (menjador, 

mèdics, fisioterapèutics, transport, administració, esportius, lleure...) ja sigui de forma simultània 

o successiva. 

  

 

 6.1. TRANSPORT: 

Per mitjà de 3 furgonetes de 9 places adaptades amb rampa i elevador per cadires de rodes, 
una furgoneta de 17 places i un autobús per a 41 passatgers més 5 cadires de rodes amb 
una rampa de fàcil accés, s'ofereix als usuaris un servei de transport depenent de l'Associació.   
 

6.2. SERVEIS MÈDICS: 

Es pretén MILLORAR LA SALUT I QUALITAT DE VIDA dels usuaris atesos al nostre centre 

fent un seguiment de l'estat de salut general per part de la Dra. amb una freqüència de dos 

cops per setmana 

 

5. Compromisos i lligams amb CET. 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 

 

6. Serveis que ofereix l’entitat. 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 
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Aquest servei s'encarrega de realitzar les primeres visites per avaluar les alteracions i/o 

patologies dels nous usuaris i segons els resultats obtinguts es fan seguiments i també 

controls periòdics dels paràmetres somatomètrics (pes, tensió arterial, índex de massa corporal, 

saturació d’oxigen) per evitar sobrepès i complicacions cardíaques i pulmonars posteriors 

Posteriorment es valora dietes a seguir segons antecedents (colesterol, glucèmia, tensió arterial, 

disfàgia,...) amb la col·laboració d’una nutricionista, s’ha elaborat uns menús ( normal, de règim 

o baix en calories i un de fàcil mastegat) 

 

Aquest servei s’encarrega: 

 Confecció i actualització dels historials mèdics segons documentació aportada. 

 Programa de vacunacions amb el suport del centre d’atenció primària. 

 Control i seguiment dermatològic. 

 Assessorament sobre la idoneïtat o no de la participació en les diverses activitats per part 

dels usuaris. 

 Llistat de contraindicacions i consells segons patologies i antecedents per al personal 

d’atenció directa. 

 Derivació dels usuaris al Servei de Fisioteràpia, quan es valora necessari. 

 Coordinació periòdica del personal mèdic del centre per al correcte control i seguiment  

dels usuaris de la Llar residència i pisos ACUDAM. 

 Valoració pautes preventives segons antecedents dels usuaris del CET per tal d’evitar 

lesions per postures forçades, moviments repetitius, manipulació manual de càrregues,...  

 Revisió mèdica anual de tots els usuaris del CET, els treballadors del centre i en una 

periodicitat bianual dels usuaris del STO per mitjà de la mútua INTERCOMARCAL 

 Realització Informes mèdics per l’ACELL per desenvolupar activitats esportives. 
 

 
6.3. SERVEI DE FISIOTERÀPIA, ERGONOMIA I TERÀPIA OCUPACIONAL: 

SERVEI DE REHABILITACIÓ: FISIOTERÀPIA, ERGONOMIA I TERÀPIA OCUPACIONAL: 

Es pretén fer un treball preventiu de la salut, a través de la fisioteràpia, l’ergonomia i les 

ajudes tècniques, amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres usuaris. 

Els usuaris que s’atenen formen part dels serveis d’STO (Servei Teràpia Ocupacional ), 

d’Habitatges i d’USAP (Unitat Suport Activitat Professional ), són persones amb discapacitat 

intel·lectual que sovint presenten dificultats motrius.   
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Les patologies neurològiques, reumatològiques i estructurals que presenten, amb el pas del 

temps es fan cròniques i limiten el desenvolupament de les activitats de la vida diària, fet 

que ens comporta voler minimitzar els efectes i la simptomatologia d’aquestes patologies per 

facilitar al màxim l’autonomia dels usuaris.  

  

FISIOTERÀPIA: 

Es realitza una valoració física a tots els usuaris que entren nous al taller, que prèviament la 

doctora del centre ha explorat, i també a aquells usuaris que en requereixin. 

Posteriorment, es crea l’historial de fisioteràpia amb les dades més rellevants de cada usuari; 

tenint en compte les valoracions i les recomanacions de la doctora, per tal de planificar els 

objectius i el tipus de tractament més adient a seguir, si l’usuari en precisa. 

Es realitza tractament de fisioteràpia als usuaris derivats per la doctora de cada servei i 

també als usuaris que a través d’una exploració física creiem que en necessitin.   

Periòdicament, es revisen els tractaments dels usuaris que fan rehabilitació, per tal d’ajustar-los 

a les noves realitats, és a dir, adequar la nostra atenció a les seves necessitats,  que aniran 

canviant a mesura que envelleixin.  

Segons les necessitats de cada usuari, els tractaments de fisioteràpia es classifiquen en 3 

grups: 

1.- TRACTAMENT DE MANTENIMENT INDIVIDUAL:  és un tractament que va dirigit als 

usuaris amb patologies més greus, cròniques i/o degeneratives, que necessiten el suport d’una 

tercera persona per facilitar el desenvolupament de les activitats de la vida diària.  Són 

patologies d’origen neurològic en la majoria dels casos, on es manifesta una gran afectació 

del to muscular, de la mobilitat voluntària del tronc i de les extremitats. També poden 

presentar una limitació en la realització de les transferències, pèrdua d’equilibri. Reben una 

atenció de fisioteràpia aproximada d’uns 9 mesos a l’any. 

2.- TRACTAMENT DE MANTENIMENT  EN GRUP: és un tractament que va dirigit als usuaris 

que presenten patologies similars i menys greus, amb un grau major d’autonomia, que permet 

que es treballi conjuntament amb grups de 3 a 5 persones. Reben una atenció de fisioteràpia 

aproximada d’uns 9 mesos a l’any. Aquests grups estan formats per usuaris que presenten 

bàsicament desviacions de la columna vertebral ( escoliosi, cifosi, lordosi ), dèficits circulatoris, 

insuficiències respiratòries, limitacions de la mobilitat general, inestabilitats osteo-lligamentoses de 

les extremitats inferiors. 

En el cas que hi hagi molta demanda de tractaments, sobretot un augment dels tractaments 

aguts, tenim l’opció de fer un treball rotatiu dels grups ( realitzarien un tractament mínim 3 

mesos a l’any per grup ), per poder ampliar l’atenció a un major nombre d’usuaris. 
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3.- TRACTAMENT AGUT: és un tractament temporal  que té una durada determinada. Va 

dirigit als usuaris que presenten una fase aguda de dolor i/o inflamació (tendinitis, contractura 

muscular, lumbàlgia i cervicàlgia ), als que precisen un tractament complementari a la 

fisioteràpia post-traumatològica que es fa fora del centre  o bé per aquells usuaris que han 

patit una caiguda i/o lesió aguda dins del nostre centre o durant les activitats realitzades pel 

nostre Taller ( esports, sortides,...). 

El nombre de sessions i la duració de les sessions variaran segons les característiques de 

l’usuari i la patologia a tractar, així com la durada del tractament. 

ERGONOMIA  

Es basa en el disseny i l’adaptació dels llocs de treball,  les tasques que es realitzen i les 

eines que s’utilitzen, tenint en compte, la capacitat funcional de l’usuari, perquè aquest pugui 

treballar de manera més eficaç i amb menys problemes de salut. 

Quan comença un usuari nou al centre, es valora si necessita algun tipus d’adaptació en el 

seu lloc de treball, com ara l’ús de reposapeus, cadira amb reposa-braços.  

Es pauta un llistat d’atencions ergonòmiques pels usuaris que ho requereixin (no pot aixecar 

pes, recordar que la tira de cortina a de caure dins del sac,...) que els monitors d’atenció 

directa han de vetllar que es compleix durant l’ocupació terapèutica. Aquestes són revisades 

periòdicament segons les necessitats dels usuaris, que van canviant a mesura que la persona 

envelleix o pateix un procés degeneratiu.  

Es pretén que els usuaris tinguin una bona postura en el treball i una distribució adequada 

del material a manipular, tant en l’USAP (Unitat Suport Activitat Professional ) com en l’STO 

(Servei Teràpia Ocupacional ). Es valora el tipus de lateralitat (dretana, esquerrana o 

ambidextre ) i després es distribueix el material a manipular, de manera que l’usuari faci un 

treball proporcionat d’ambdues extremitats superiors i que els moviments siguin fisiològics. 

D’aquesta manera es pretén aconseguir que l’usuari treballi amb el màxim de confort possible, 

evitant noves patologies i/o agreujament de les patologies existents. 

En el Centre Especial de Treball ( CET ), els treballadors d’USAP fan feines de moviments 

repetitius de les extremitats superiors i també de manipulació manual de càrregues. Aquestes 

feines poden provocar patologies agudes, causades pel sobreesforç, i amb el pas del temps 

poden esdevenir cròniques. Per aquest motiu, es realitza  un treball preventiu mitjançant 

estiraments musculars específics per les diferents feines. A més, amb la coordinació de la 

doctora del centre, es realitzen unes pautes de limitacions de pes (manipulació manual de 

càrrega ), alternança de tasques i/o postures, no treballar a més 90º d’espatlla,...segons els 

tipus de patologies que presenten els usuaris, incidint, sobretot, en la importància de la rotació 

dels treballadors en els llocs de treball per evitar aquestes lesions.  
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AJUDES TÈCNIQUES  

Són aquells suports físics (cadires de rodes, caminadors, plats, gots, coberts adaptats...) que 

faciliten l’autonomia de l’usuari en les activitats de la vida diària. Aquestes ajudes poden variar  

segons les necessitats de l’usuari. 

Es busca potenciar al màxim el nivell d’autonomia de l’usuari, dins les seves possibilitats, 

millorant així la seva qualitat de vida. 

Quan comença un usuari nou al centre, es valora si presenta alguna dificultat en alguns dels 

seus hàbits, com el menjar. Si requereix algun suport en la manipulació dels aliments. També 

es centra l’atenció en observar com menja durant els àpats, per tal de preservar una 

adequada autonomia i evitar o disminuir així els riscos derivats de la disfàgia.  

Es realitza assessorament als usuaris i a les famílies en la tria i l’ús (aprenentatge ) de les 

noves cadires de rodes, caminadors i/o qualsevol altre suport que sigui necessari. Així com la 

gestió del servei de préstec de cadires de rodes del taller.  

Quan hi ha alguna petició o demanda per part de les famílies i/o personal del Taller, es 

valora i es dóna resposta a les necessitats dels usuaris. 

 
 
TERÀPIA OCUPACIONAL 

Pretén potenciar al màxim el nivell d’Autonomia per cada usuari, dins les possibilitats, millorant 

així la seva Qualitat de Vida, recuperant Rols i/o habilitats perdudes, adaptació de l’entorn i 

millora de les transferències i la mobilitat individual.  

 

Quan comença un usuari nou al centre, és valora si presenta alguna dificultat en alguns dels 

seus hàbits. Principalment es centra l’atenció en els hàbits a l’hora del menjador (àpats) per 

tal de preservar una bona autonomia i evitar o reduir riscs per la salut (com la disfagia). 

També és realitza una assessorament als usuaris i/o les seves famílies per l’elecció i utilització 

de noves cadires de rodes, caminadors i/o qualsevol altre producte de suport que sigui 

necessari. Així com la gestió del servei de préstec de cadires de rodes del taller. 

Quan hi ha alguna petició o demanada (per part de les famílies i/o personal) es valora cada 

cas i s’intenta donar la millor resposta a les seves necessitats. 

 

6.4. SERVEI DE PSIQUIATRIA: 

Amb una freqüència de 6 hores per mes, s'encarreguen de: 

 Fer un diagnòstic dels nous usuaris del servei. 
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 Fer un seguiment neuropsiquiàtric dels usuaris que ho precisin. 

 Fer un seguiment de la medicació psiquiàtrica i realitzar els ajustaments que calguin. 

 Fer el seguiment i assessorament al Centre i als familiars sobre intervencions enfront als 

trastorns de comportament i psiquiàtrics dels usuaris. 

 Atendre les urgències que es donin en moments puntuals les quals es prioritzen sobre el 

seguiment rutinari. 

 Fer formació per a monitors i pares sobre aquests aspectes que s’acaben de detallar i 

semblants. 

 

6.5. SERVEI D'OPTOMETRIA  

S'encarrega del diagnòstic i assessorament dels aspectes optomètrics. Des d'aquest servei 

també es pretén incidir en l'autonomia i responsabilització dels usuaris sobre els seus dèficits 

de visió. 

 

6.6. SERVEI DE LLEURE I ESPORT: 

 
Lleure 

El projecte ofereix uns tallers puntuals de lleure en funció dels centres d’interès oferts dins de 
la ciutat de Mollerussa i de la província de Lleida. I  pretén oferir a la persona amb 
discapacitat intel·lectual els suports necessaris per a que pugui exercir el seu dret a tenir un 
lleure individual i compartit, en igualtat de condicions que la resta de població. 
 
Objectius: 
Oferir a la persona amb discapacitat intel·lectual els suports necessaris per a que pugui 
exercir el seu dret a tenir un lleure individual i compartit, en igualtat de condicions que la 
resta de població. 
Específics: 

 Fomentar l’autonomia a l’hora d’escollir. 

 Crear un espai de trobada puntual amb un objectiu  i temporalització concrets.  

 Desenvolupar les capacitats creatives i manuals dels participants en el taller. 

 Gaudir dels recursos comunitaris que ofereix la ciutat de Mollerussa. 

 Fruir d’activitats normalitzadores i d’oci nocturn.  

 
Activitats 

- Carnaval: experiència enriquidora i significativa a nivell integrador. És una activitat 

normalitzadora, que fa participar a l’ACÚDAM com una entitat més de Mollerussa, i 

que apropa els participants a la ciutat, a la mateixa vegada, que la ciutat de 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 11 

Mollerussa acull com un grup de ciutadans més, als participants d’ACÚDAM. 

També es fan sortides per veure rues de carnaval de d’altres poblacions. 

- Festa Major de Mollerussa: La Festa Major de Mollerussa, és un dels punts 

referencials per a la gent que viu dins d’aquesta ciutat. Les persones de 

l’ACUDAM participen i gaudeixen d’aquesta festa com un ciutadà més. 

- Nadal: tenint en compte el que ha escollit cadascú es realitzen diferents sortides 

a visitar Fires de Nadal, Mercats, pessebres vivents,... 

- Altres: sortides al cinema, sopars, festes majors de pobles,... 

 

Esports 

A la secció esportiva de l’ACUDAM participen tant persones de l’STO com del CET. Es 

realitzen activitats durant la setmana i el cap de setmana, així com activitats puntuals: 

 Durant la setmana: 

 Entrenaments esportius de dos grups dos hores per setmana.  

 Entrenament de tennis taula amb un entrenador d’un club de tennis taula. 

 Caps de setmana: organitzades per l'ACELL i pel propi centre. 

 Lligues de futbol sala i bàsquet (a Lleida) 

 Campionats territorials i de Catalunya ACELL. 

 Entrenaments esportius. 

 Activitats puntuals: torneigs, trobades esportives,... 

 

El servei d’esports d’ACUDAM ofereix la oportunitat a cada esportista de participar en les 

activitat que ell mateix esculli, els participants decideixen a principi de l’any quines són les 

activitats i els esports en els que vol participar.  
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6.7. SERVEI DE MENJADOR: 

Els àpats tenen lloc en dos espais, en el Taller ACUDAM, on els beneficiaris són persones 

que treballen a l’STO i al CET, siguin assistides o no. I en el servei d’Habitatge, on els 

beneficiaris són tots els usuaris del servei. 

 

En ambdós casos, una professional de la cuina amb el suport d’ajudants, són les 

responsables d’elaborar els menús sota la supervisió de la dietista. Els menús es van canviant 

amb una periodicitat semestral. Es vetlla  per oferir una dieta variada i equilibrada, garantint a 

les persones ateses que disposin de tots els nutrients necessaris per al seu correcte 

desenvolupament, manteniment  i funcionament. 

 

 
 

Xifres al respecte: 

Mitjana dinars Taller ACUDAM: 105 

Mitjana dinars Habitatge: 20 

Cal destacar que també aquí, s’aplica l’Atenció Centrada en la Persona . Hi ha persones que 

requereixen menjar els aliments tallats a l’hora de servir-los i  en diferents textures. Adaptem 

el menú a les característiques particulars de cada usuari. 

L’envelliment ha causat en algunes de les persones ateses problemàtiques en la deglució dels 

aliments, aquesta situació ha generat crear un nou tipus de menú anomenat “fàcil  mastegat” 

el qual té per finalitat facilitar la deglució dels aliments i evitar riscs en la seva ingesta. 

 

A l’ACUDAM a dia d’avui distingim 3 variables de menús: 

Normal 

Règim / baix en calories 
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Fàcil mastegat 

Tots ells van acompanyats de les diferents modalitats: tallat, tallat petit i triturat.   

 

Tipus de dietes  que es realitzen: 

Hipocalòrica  (molt baixa en calories) 

Hiposòdica  (baix contingut en sal) 

Hipocolesterolèmica  (evita aliments amb alt contingut de colesterol) 

Tiroides  (específic per persones que tenen problemes de tiroides) 

Hipoglucèmica  (cura de les persones amb nivells inestables de glucosa) 

Quantitat  (persones control d’augment de pes) 

Des de l’any 2003, i degut a l’ increment d’usuaris al servei de menjador, s’ha dividit  en 

dos torns, essent el primer torn per les persones més assistides, i oferint-hi més suport. El 

segon torn és destinat a persones amb un nivell més alt d’autonomia. Des del 2009 es va 

dividir el primer torn pels usuaris de l’STO i el segon torn pels usuaris de CET. 

En el moment dels àpats els monitors d’atenció directa realitzen un Programa de 

Desenvolupament d'Hàbits de Taula, amb l'objectiu d'aconseguir uns hàbits d'alimentació i 

menjador el més normalitzats possible, per tal d'obtenir el grau màxim de desenvolupament 

personal i de convivència en grup. 

Cada sis mesos més o menys coincidint amb el canvi de menú d’hivern-estiu i a l’inrevés es 

fa una reunió de menjador on es supervisen els menús i es busca solució a diferents 

problemes del menjador tant a nivell organitzatiu com de conducta pel que fa als usuaris. 

També es valora la idoneïtat dels estris per menjar, introduint-hi material adaptat en els casos 

que així ho requereixen. 

 

6.8 SERVEIS DE RESIDÈNCIA (LLAR RESIDÈNCIA- LLARS ACUDAM): 

Amb un horari complementari al del Centre, aquest servei està adreçat a aquells usuaris que 

per la seva situació familiar o personal precisen d'aquest tipus de servei. També ofereix 

serveis de Suport i Respir familiar en situacions d’emergència.. 

La residència ofereix també diferents programes pels usuaris com són: vida a la llar, cura 

personal, salut, utilització de la comunitat i habilitats socials. També ofereix activitats i sortides 

pels dies i hores de lleure. 
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6.9. SERVEI DE COMUNICACIÓ 

Els darrers anys hi ha hagut una transformació digital, canviant canals i hàbits de comunicació 
i afectant la manera de com les persones ens informem sobre el nostre entorn.   

ACUDAM s’ha adaptat amb aquest nou temps implementant un projecte propi comunicatiu 
adient a les necessitats del moment, aprofitant plataformes digitals com facebook, instagram, 
twitter... i alhora beneficiant-se de la revolució tecnològica del mòbil: l’ús generalitzat de 
l’aplicació Whats App i l’e-mail.  

Els temps canvien i com sempre hem fet les entitats socials, cal adaptar-se amb aquests, o 
pel contrari, si no som capaços de fer-ho, anirà en depriment nostre.  

La comunicació de l’Àrea Social es centra en dos eixos:  

- Comunicació interna: dirigida a les persones estrictament vinculades a l’entitat com són 
les persones ateses i les seves famílies, treballadors/es, voluntaris i socis.    

- Comunicació externa: dirigida a la resta de la ciutadania.  

Objectiu general de l’Àrea de Comunicació:  

- Estructurar el sistema de comunicació interna i externa de l’Àrea Social  així com els 
seus processos comunicatius, canals i mitjans.  

Objectius específics: 

- Aplicació del Pla de Comunicació de l’Àrea Social.  

- Gestionar i optimitzar els diferents recursos i canals de comunicació que disposem.  

- Creació de protocols pel bon funcionament comunicatiu de l’entitat.  

- Evitar situacions de desinformació pels membres d’ACUDAM. 

- Informar a la ciutadania de què és ACUDAM. 

- Elaboració de material divulgatiu de la tasca d’ACUDAM. 

- Esdevenir d’interlocutor amb els tradicionals mitjans de comunicació.  

- Conscienciar i educar sobre les capacitats de les persones que atenem a l’entitat.  

 

 “Comunicar és més que informar, és transmetre els nostres valors, els nostres principis, allò 
que realment som i com ens volem mostrar al món”. 
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EINES I RECURSOS COMUNICATIUS 

 

La difusió del dia a dia de l’entitat  sobre esdeveniments i notícies es realitza mitjançant els 
següents canals:  

- Carta 

- E-mail 

- Whats App 

- Web 

- Plataformes digitals  

- Aparició en mitjans de premsa  

 

EINA DESCRIPCIÓ 
El Full Informatiu   Newsletter de publicació mensual en format paper i digital. 
Taulell d’Anuncis a cada 
servei 

Pengen informacions d’actualitat. 

ACUDAM Informa  Memòria anual de l’entitat. 
El Nostre Taller Revista anual realitzada per treballadors/es de l’USAP en format paper i 

digital. 
Web  Espai web www.acudam.org  
Plataformes digitals Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram i Youtube. 
Les Breus de l’ACUDAM  Article quinzenal d’un tema d’interès que es publica al web i en les 

“xarxes”. 
Lo Vídeo Vídeo reportatge quinzenal elaborat per ACUDAM sobre un tema t’interès.  
Visites Institucionals A la seu de l’entitat o en algun dels diferents serveis. 
Xerrades divulgatives A centres educatius.  
Material Gràfic Elaboració de cartells, tríptics i material divulgatiu. 
Premsa escrita o digital Aparició a premsa.   
Televisió Aparició a televisions tradicionals i digitals.   

http://www.acudam.org/
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7.1- OCUPACIÓ TERAPÈUTICA:  

L'activitat d'ocupació terapèutica es realitza de dilluns a divendres amb el següent horari:  

 STO1              

9:00h-12:30h   

     14:30-18:00h                       

L'exigència per a cada usuari està en relació a les seves possibilitats personals, habilitats i 

necessitats. Es pretén assolir la participació activa de la persona per a mantenir el criteri de 

treball i així aconseguir una dinàmica en l'adquisició d'hàbits laborals. 

L'activitat d'ocupació terapèutica es realitza dins l'estructura de l’STO. Aquesta activitat no es fa 

simultàniament per a tots els usuaris donat que, de forma individual o en grup, real itzen 

activitats complementàries, com les que segueixen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Activitats de l’STO. 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 

 



7.2. AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL: 

Són activitats complementaries a les hores d’ocupació terapèutica. 

 

TOTAL: 37 ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

 

 

ACTIVITATS COMUNES EN TOTES LES UNITATS 

APS FÍSIQUES I 
DE LA SALUT 

APS COGNITIVES I  DE 
COMUNICACIÓ 

APS DE SUPORT  
A LA VIDA DIÀRIA 

APS  
SOCIOEMOCIONALS 

Caminar 
RHB individual 
RHB en grup 
Pràc motrius. 
Piscina 

Noves tecnos (3) 
Hab cognitives 
Com augmentativa 
Memòria Personal 
 Conversa 
E. Multisensorial 

Temps de migdia 
Hàbits d’higiene 
Ús de recursos de la 
comunitat. 
Suport a l’entitat 

Equinoteràpia 
Interès musical(2) 
Expressió musical 
Art-teràpia (2) 
Ed. Emocional (2) 
Expressió Artística (2) 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER A CADA UNITAT 

 STO1 
 

STO1 
Mobilitat cadira de rodes. 
Bon dia. 
Autocura 

STO1 
 

 
 
 
 

 

STO2 + SOI 
Aprenentatges funcionals 
 
 
 
 

STO2 + SOI 
Tècniques 
d’assertivitat 
Company suport 

STO – AG 
 Diari de vida 
 Cine fòrum 
Recull de premsa 
Assemblea 

STO – AG 
Activitats de vida diària 
Hàbits alimentaris i de salut 
Els diners 
Tasques Ocupacionals 

STO – AG 
Reminiscència 
Musical 
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7.2.1. ACTIVITATS COMUNES EN TOTES LES UNITATS: 

 

 ACTIVITATS FÍSIQUES I DE LA SALUT: 

 

 Rhb individual: 

És el tractament individual destinat als usuaris amb patologies més greus, cròniques i/o 

degeneratives, que necessiten el suport d’una tercera persona per realitzar les activitats de la 

vida diària.   

Són patologies d’origen neurològic en la majoria dels casos, on es manifesta una gran 

afectació del to muscular, de la mobilitat del tronc i de les extremitats. També pot haver-hi 

una limitació alhora de fer les transferències, una pèrdua d’equilibri. 

Aquests usuaris realitzen de 2 a 3 sessions a la setmana d’una hora de duració i reben una 

atenció de fisioteràpia aproximadament d’uns 9 mesos a l’any. 

 

 Rhb en grup: 

És el tractament en grup destinat als usuaris que presenten patologies similars i menys greus, 

amb un grau major d’autonomia, que permet fer grups de 3 a 5 persones per treballar 

conjuntament.  

Aquests grups estan formats per usuaris que presenten bàsicament desviacions de la columna 

vertebral en forma d’escoliosi, cifosi i/o lordosi, dèficits circulatoris, insuficiències respiratòries, 

limitacions de la mobilitat general, inestabilitats osteo-lligamentoses de les extremitats inferiors. 

Aquests usuaris realitzen 2 sessions a la setmana de 30 minuts cada una, excepte els grups 

de gimnàstica correctiva que duren 1 hora. 

També reben una atenció de fisioteràpia aproximada d’uns 9 mesos a l’any, tot i que, si hi 

ha un augment dels tractaments, es poden fer rotacions, de manera que realitzin un mínim de 

tractament de 3 mesos a l’any.  

 

 Pràctiques Motrius: 

Tenen un doble objectiu, possibilitar la realització d'una activitat física amb tot el caràcter 

preventiu que això comporta i incidir en aspectes psicomotrius (esquema corporal, lateralització, 

coordinacions,...) 
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 Activitats de piscina: 

Es pretén la familiarització amb el medi aquàtic, l'aprenentatge de diferents tècniques de 

flotació, millorar la psicomotricitat, gaudir de la sensació  de lleugeresa dins l'aigua... així com 

introduir un estímul nou que pot arribar a convertir-se en una afició per l'usuari. 

 

ACTIVITATS COGNITIVES INTEL.LECTUALS I DE COMUNICACIÓ: 

 Noves tecnologies: 

Els objectius d'aquesta activitat són fomentar l’ús de l’ordinador com una eina de recerca 

d’interessos, tant d’aprenentatge, d’oci, com d’utilitat per a poder desenvolupar-se en l’entorn 

més proper i a la vegada estimular i mantenir les capacitats mentals, obtenir un millor 

rendiment cognitiu mitjançant la informàtica com a recurs didàctic, i donar a conèixer les 

possibilitats d’oci a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habilitats cognitives: 

Les activitats  cognitives van encaminades a una educació intel·lectual a través de l'exercitació 

de les habilitats cognitives. Es pretén estimular i mantenir les capacitats mentals per obtenir 

un rendiment cognitiu i a la vegada detectar possibles deterioraments cognitius.  

 

 Comunicació Augmentativa: 

Aquesta activitat es complementària al treball d’atenció directa dins l’OT; L’objectiu a treballar 

és fomentar la comunicació i promoure l’autodeterminació com a aspectes integrats en l’àmbit 

laboral i del dia a dia. 

També s’aprofita aquest espai per les persones que tenen comunicador d’alta autonomia o bé 

plafó de comunicació en facin ús i l’aprenguin a utilitzar en diferents situacions del dia a dia. 
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 Conversa: 

Pretèn promoure les habilitats de comunicació tant verbals com no verbals, que permetin a la 

persona expressar-se, comprendre i respondre les expressions dels altres; i a la vegada 

treballar les habilitats socials per un desenvolupament de les relacions interpersonal. 

 

 Estimulació Multisensorial: 

Es dissenyen activitats senzilles, establint rituals d’entrada i sortida.  

 

Es treballa amb diferents aparells i materials que permeten l’obertura als diferents sentits per 

tal de millorar les respostes de l’usuari estimulant la receptivitat sensitiva. 

 

Els diferents aparells proporcionen un seguit d’alternatives d’activitats i augmenten les 

possibilitats de participació i reacció, especialment d’aquelles persones més afectades. 

 

ACTIVITATS DE SUPORT PER LA VIDA DIÀRIA. 

 

 Temps del migdia 

La metodologia que es segueix en aquest programa de temps de migdia té a veure, per una 

banda amb un model de gestió relacional, que estableix una coordinació entre l’equip de 

monitors, la doctora del centre, la dietista i l’aprovació de les famílies. 

I per altra banda un model d’eficàcia organitzativa que inclouria: l’organització dels dos torns 

de menjador i la distribució dels espais de lleure i descans. 

Cal destacar dos moments educatius clau que determinaran l’horari d’aquest programa: 

El temps de dinar en el qual els monitors porten a terme les següents tasques: 

o Controlar i corregir l’ergonomia. 
o Donar ordres de suport verbal per tal d’adquirir uns bons hàbits de taula. 
o Hi haurà una persona encarregada de repartir la medicació corresponent  a 

cada usuari. 
o Controlar que beguin aigua. 
o Fer els cafès per aquells usuaris que ho sol·licitin. 
o Tenir en compte les adaptacions i dietes de cada usuari. 

El temps de lleure inclou els espais: 

- Sala de lleure: on s’hi pot realitzar jocs de taula, lectura de revistes, mirar la televisió 
i també la comunicació entre els usuaris i descansar en les diferents butaques i 
cadires. També inclou anar al pati exterior. 
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- Zona de descans: Dins la sala de l’STO-EA es poden disposar de les butaques de 
descans per fer la migdiada. Els usuaris que ho requereixen i/o sol·licitin podran fer la 
migdiada. 

En totes les zones menys en la de descans hi ha permanentment com a mínim un monitor 

que observa i controla possibles incidències i fomenta hàbits de comportament social. 

 

 Hàbits d’higiene  

Abans de dinar un monitor/a supervisarà com els usuaris es renten les mans amb aigua i 

sabó. En casos d’incapacitat per part dels usuaris serà el monitor/a el que ajudarà a 

ensabonar-se i aclarir-se. 

En els altres moments del dia que calgui rentar es farà com a suport verbal. 

Cada dia després de dinar el monitor controlarà l’execució d’aquesta tasca, responsabilitzant-se 

que es faci bé. 

Aquelles persones que no saben dur a terme el glopeig es faran el rentat només amb aigua. 

 

 Ús de recursos de la comunitat: 

Es desenvoluparan les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta dins un àmbit físic 
i afectiu per tal de possibilitar un funcionament el més autònom possible dins la societat. 
El grup el formaran persones que tenen com a interès comú l’aprendre a desenvolupar-se en 
el seu entorn més proper i a la vegada tenen les capacitats suficients per a poder-ho 
realitzar amb èxit. 
La majoria d’activitats es portaran a terme “in situ”, és a dir en el lloc i condicions on es 
desenvolupa l’acció i sense modificar els condicionants usuals o naturals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suport a l’entitat: 

Es portaran a terme diferents tasques per l’entitat. Aquestes tasques podran ser ben diverses 
en funció dels requeriments o necessitats del taller.  

- Realització del reciclatge. 
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- Realitzar encàrrecs. 

- Preparar esmorzar 

- Parar taula 

- Reciclatge 

- Escombrar 

- Triturar papers 
 

 

ACTIVITATS SOCIOEMOCIONALS. 

 

 Equinoteràpia: 

L’activitat d’equinoteràpia és una activitat setmanal d’una hora i mitja de durada. Es durà a 

terme al centre d’equitació de l’IES Mollerussa. Hi participaran grups de 7 persones de forma 

rotatòria, seleccionades a partir d’un treball d’autodeterminació. Cada grup almenys farà 5-6 

sessions d’equinoteràpia. Les sessions seran executades per un professional de l’IES, que 

dirigirà les sessions, 1 monitor d’Acúdam i una persona de reforç. Durant els dies més freds 

d’hivern es deixarà de fer l’activitat, segons valoració prèvia de les persones responsables. 

 

 Interès musical: 

Un professional de la música és la persona encarregada de dirigir l’activitat. Mitja hora a la 

setmana, un grup reduït de persones que han mostrat interès per realitzar aquesta activitat, 

realitzen classes de percussió a través de la bateria. Amb aquest instrument es treballa 

diferent ritmes: vals, swing, pas doble, rock…  

Tots aquesta aprenentatges tenen com a finalitat  mostrar els seus progressos en diferents 

esdeveniments públics, ja sigui dins de l’entitat com en centres escolars. 
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 Expressió musical: 

L’activitat i intenta ampliar el coneixement musical mitjançant tècniques de reminiscència, 

memòria a curt i llarg termini . a part, es busca un treball rítmic d’expressió corporal i verbal 

juntament amb la capacitat d’elecció. 

 

 Art-teràpia: 

Els usuaris d’aquesta activitat són persones amb un nivell intel„lectual moderat - alt. Explicarem 

la sessió i deixarem 5 minuts mentre organitzem la sala i comencen a pensar que volen fer 

(podem ambientar-ho amb música). 

Preguntarem als usuaris que estan fent, que ens expliquin la seva creació durant l’activitat per 

donar-los suport i motivar-los sempre amb aportacions positives, el més important d’aquestes 

sessions és el procés de creació i no el resultat final. Per finalitzar l’activitat cada un 

explicarà als companys que està creant. 

 

 Educació emocional II 

Les persones que participaran de l’activitat han estat valorades conjuntament en equip, format 

per la psicòloga I responsable del servei, la responsable de la unitat i la responsable de les 

APS de la unitat. 

Treballarem les competències emocionals elaborant el material didàctic específic per tal de 

desenvolupar un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per 

comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals. 

El material didàctic estarà encarat a treballar a partir del diàleg fomentant també les habilitats 

de comunicació. 

 

 Expressió artística: 

Mitjançant diversos materials es treballaran tècniques artístiques per potenciar la creativitat i la 

psicomotricitat fina a la vegada. 

A part és una activitat lúdica que permet a les persones desenvolupar-se en un entorn 

informal i donant més importància al procés de creació que no al resultat de l’obra en sí. 
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7.2.2. ACTIVITATS ESPECÍFIQUES STO1 

 

ACTIVITATS DE SUPORT DE LA VIDA DIÀRIA 

  

 Adequació en la mobilitat de cadira de rodes. 

Té com a objectiu adquirir una habilitat amb la cadira de rodes elèctrica per tal de poder 

desplaçar-se de forma adequada alhora que autònoma, tant en espais reduïts com en la via 

pública. 

 

 Bon dia: 

Cada dia  un grup format per 5/6 persones, juntament amb un monitor/a, realitzaran una 

cartellera on hi constarà la data, el temps i el menú diari. D’aquesta manera totes les 

persones de l’STO podran consultar-ho. L’objectiu serà orientar-se en l’espai i el temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autocura: 

Mitjançant diferents tècniques d’higiene corporal (manicura, hidratació,  perruqueria,...) es treballa 

la importància de tenir una bona imatge física per tal que les persones es sentin més a gust 

amb elles mateixes i així puguin millorar la seva autoestima.
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7.2.3. ACTIVITATS ESPECÍFIQUES STO2 

 

ACTIVITATS DE SUPORT DE LA VIDA DIÀRIA 

 

 Aprenentages funcionals: 

Els continguts es treballen mitjançant tècniques de grup, recursos tecnològics, roll-playing, 

recursos de la comunitat 

 

ACTIVITATS SOCIOEMOCIONALS 

 Tècniques d’assertivitat: 

Es treballa els continguts a través d’una metodologia on el centre de l’aprenentatge són les 

persones. això s’aconsegueix a través de dinàmiques de grup, activitats participatives, 

comunicació interpersonal, amb la finalitat de conèixer els propis drets per respectar-se a un 

mateix i a les persones del nostre entorn. 

 

 Companys de suport 

Aquesta activitat pretén promoure l’ajuda entre els iguals perquè les persones nouvingudes al 
taller tinguin un suport d’un company a través de les vivències personals. Per tant, és una 
activitat centrada en la persona per això són ells mateixos qui trien si hi volen participar.  
 
Es buscar crear una cohesió de grup que vagi més enllà de la pròpia AP, ja que es 
necessita una implicació major de les persones per poder extrapolar l’activitat fora de l’activitat 
pròpiament dita, és a dir, que siguin futurs companys de suport pels nouvinguts a l’Acudam. 
 

Les persones que assisteixen a aquesta activitat tenen les capacitat suficients per assolir els 
objectius plantejats amb èxit. 
L’activitat es divideix en dos mòduls:  

1. Sessions teòriques d’aprenentatges 
2. Posada en pràctica dels continguts apresos anteriorment en l’entorn adequat. 
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7.4 ACTIVITATS D’AUTOGESTORS . 

Aquesta unitat anomenada autogestors fou creada l’any 2012 per tal de donar cabuda a 
persones de més de 55 anys, amb limitació de treballar o degut a l’edat es volen jubilar. 
Actualment són 12 usuaris. Dels quals, 10 a jornada complerta i 2 a mitja jornada. 
També realitzen un temps a fer ocupació terapèutica realitzant tasques com l’elaboració de 
sabons artesans, bijuteria variada, clauers i diversos detalls relacionades amb les festivitats.  
També col·laboren en tasques específiques per l’entitat , com l’ensobrat de cartes, reciclatge 
del cartró o la compra del pa diari, entre d’altres. 
Les activitats que realitzen han estat escollides amb els usuaris.. 
L’objectiu del grup és que puguin gaudir del temps amb activitats que els motivin i els ajudin 
a mantenir les habilitats de caire cognitiu, relacional i físic. 
 
7.4.1.ACTIVITATS FÍSIQUES I DE SALUT 
 

 Hàbits de salut: caminar  
-Fer exercici físic mitjançant caminades.  
   

 Rehabilitació  
-Treballar la psicomotricitat de la persona, així com incidir en problemes respiratoris, 
circulatoris...  
-Millorar el benestar físic i psíquic de la persona.  
 
7.4.2. ACTIVITATS COGNITIVES I DE COMUNICACIÓ 
 

 Habilitats cognitives  
-Exercitació intel·lectual de les habilitats cognitives: imaginació, creativitat, capacitat d’empatia, 
reconèixer les causes dels problemes, plantejar objectius, preveure conseqüències, etc.  
-Reforçar la memòria.  
-Detectar possibles demències.  
-Adquisició de nous aprenentatges.  
-Manteniment d’aprenentatges o coneixements funcionals o pragmàtics ja adquirits.  
 

 Oci digital 
-Utilització de l’ordinador com a recurs didàctic i d’aprenentatge.  
-Aprendre a navegar de forma autònoma per Internet.  
-Treballar aspectes cognitius de la persona: pensament lògic, creativitat, concepció espaial, 
memòria, intuïció, etc.  
 

 Diari de vida  
-Recordar fets rellevants de la vida dels membres del grup a través de la reminiscència.  
-Treballar i mantenir la memòria a llarg termini. 
-Fomentar la comunicació grupal i millorar tècniques de comunicació.  
-Estimular la capacitat d’auto reconeixement  i manteniment de la identitat.  
-Aprendre a gestionar els sentiments i emocions que puguin sorgir. 
 

 Lectura i recull de premsa 
-Fomentar la lectura com activitat cognitiva funcional, així com activitat d’oci.  
-Estar informats sobre l’actualitat, tan a nivell local, com nacional i internacional. 
-Fomentar la participació comunitària. 
-Treballar habilitats de comunicació. 
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-Treballar la localització espaial i identitat (d’on sóc, quin és el meu territori), així com 
l’orientació temporal (en quina època estem). 
-Fomentar l’escolta activa.  
 

 Autodeterminació / Assemblees de grup  
-Millorar les habilitats de comunicació i expressió.  
-Fomentar habilitats d’autonomia personal.  
-Aprendre a dur a terme eleccions sense influències externes.  
-Fomentar la presa de decisions de forma responsable.  
-Saber identificar les pròpies limitacions, així com les capacitats i competències.  
-Fomentar l’escolta activa i respectar el torn de paraula.  
 

 Educació emocional: 
 
Objectius: 
 
-Afavorir una millor adaptació al context social i un millor afrontament als   reptes que 
planteja la vida. 
- Prendre consciència de les pròpies emocions. 
- Aprendre a expressar  i comprendre les emocions de manera apropiada. 
- Aprendre a regular emocions i sentiments. 
- Conèixer habilitats per afrontar reptes i situacions de conflicte. 
- Aprendre a autogenerar emocions positives i així millorar l’autoestima. 
 
 

 Reminicència musical: 
 
Objectius: 
 
-Despertar els records del passat. 
-Promoure les habilitats de comunicació. 
-Recordar diferents moments/experiències de la seva vida. 
-Utilitzar diferents tècniques (jocs/recursos) on les cançons i els instruments siguin els principals 
protagonistes. 
-Treballar les emocions. 
-Crear un clima d’harmonia i benestar durant l’activitat. 
 
7.4.3. ACTIVITATS DE SUPORT A LA VIDA DIÀRIA 
 

 Utilització dels recursos de la comunitat (Casal de la Gent Gran, biblioteca, mercat...)  
-Potenciar la participació de les persones a la vida comunitària i associativa.  
-Promoure la normalització i integració de les persones amb discapacitat intel·lectual.  
-Millorar l’autonomia persona i social dels membres del grup.  
-Fomentar la presa de decisions en la vida quotidiana. 
 
 

 Equinoteràpia  
-Crear un vincle positiu amb el cavall.  
-Aprofitar els trets terapèutics que ofereix l’animal, per fomentar la motivació, afectivitat,  i 
capacitat d’independència, entre d’altres.  
-Millorar la comunicació, tant a nivell verbal, com no verbal.  
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-Estimular la sensibilitat visual, tàctil, olfactiva i auditiva.  
-Fomentar la responsabilitat i l’aprenentatge d’accions pautades.  
 

 Jocs tradicionals 
-Utilitzar el joc tradicional com a mitjà lúdic, per passar-ho bé, a la vegada que es fa 
exercici físic i s’estimula la motricitat. 
-Recordar els jocs tradicionals que jugaven els autogestors través de la reminiscència.  
 
   

 Hàbits alimentaris i de salut: 
- Assolir hàbits per a una alimentació saludable. 
- Conèixer la dieta mediterrànea. 
- Prendre consciència d’un millor benestar físic. 
- Aprendre a expressar les necessitats que ens sorgeixen. 
- Reconèixer cada un, el que ens és més saludable segons les nostres pautes mèdiques. 
- Aprendre a reconèixer i distingir un menú saludable. 
 

 Participació en activitats locals i de l’entorn/sortides culturals  
-Participació dels autogestors a la vida de la comunitat.  
-Promoure la normalització i integració de les persones amb discapacitat intel·lectual.  
-Fomentar el coneixement del territori i dels recursos que ofereix.  
-Fomentar la participació en activitats culturals, lúdiques i d’oci.  
 

 El maneig dels diners:  
- Reconèixer les diferents monedes i bitllets d’euro que estan en trànsit. 
- Aprendre a diferenciar els conceptes car i barat. 
- Saber l’import orientatiu d’articles i productes quotidians.   
- Aprendre a resoldre petites operacions matemàtiques. 
- Executar pagaments. 
- Entendre el canvi. 

- Millorar la seva autonomia. 

 Expressió artística  
-Aprendre tècniques plàstiques amb diferents tipus de material.  
-Treballar la psicomotricitat fina i les destreses manipulatives.  
-Estimular la creativitat i l’expressió artística.  
-Estimular l’autoconfiança, l’autoestima i la identitat i pertinença al grup.  
-Utilitzar els productes fets com a mitjà d’autogestió i autofinançament del grup, ja que es 
posen a la venta  
 

 Art-teràpia 
-Estimular la creativitat i l’expressió artística. 
-Estimular i treballar el pensament abstracte. 
-Estimular el treball en equip i el sentiment de pertinença al grup. 
-Estimular l’autoconfiança i l’autoestima. 
-Acceptació d’ells mateixos i dels companys sense menyspreus. 
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7.5. ALTRES ACTIVITATS: 

 Trobades ocupacionals: 

Participació en les diverses trobades ocupacionals que l’entitat ACELL-Lleida ofereix als tallers 

de persones amb discapacitat intel.lectual. És una bona forma de passar una jornada lúdica 

fora del taller, així com d’afavorir les relacions interpersonals amb companys d’altres tallers de 

la província. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitats organitzades per altres entitats: 

Participació, si s’escau, en festes, jornades culturals i d’altres celebracions de portes obertes 

que es portin a terme a la ciutat, per potenciar les relacions de les persones del taller amb 

altres persones de la població. Això permet trencar estereotips envers les persones amb 

discapacitat, així com afavorir la participació en entorns naturals que es donen espontàniament 

a la ciutat. 

 
 Teatre d’incursió 

Des de l’any 2015 formem part del projecte Incursió Juneda; una iniciativa que promou la 

participació en les arts escèniques del col·lectius vulnerables concretament de centres de 

persones amb discapacitat intel·lectual i centres residencials de gent gran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 30 

 

L'objectiu general és que cada usuari participi amb aquelles activitats que siguin adients, 

possibles de realitzar i la finalitat de les quals sigui la de millorar la seva autonomia i 

facilitar la normalització. També han de proporcionar una utilitat en tots aquells aspectes que 

són necessaris per poder aconseguir benestar personal i qualitat de vida. Totes les activitats 

seran adequades a la seva edat cronològica  i s'exigirà la participació activa . 

Els criteris que guiaran la participació a les diferents activitats seran: 

- Que no existeixin contraindicacions mèdiques. 

- Que s'adeqüin a les característiques peculiars de cada usuari (viabilitat d’execució, 

interessos personals, utilitat per a la persona, aprofitament...) 

- Que la participació de l'usuari no impliqui una distorsió greu del funcionament de 

l'activitat. 

- En aquelles activitats que per la seva naturalesa suposin un cost addicional pels 

familiars, caldrà comptar amb l'autorització expressa d'aquests. En cas contrari es 

proporcionarà una alternativa  que no comporti cap despesa. 

 

Cada activitat segueix un criteri en quan a les persones que l'integren. Així, en activitats en 

les que el principal és el treball en grup i que requereix una participació activa de les 

persones, es forma amb grups heterogenis per enriquir la tasca i animar la dinàmica de 

l’activitat (ex. Ús de Recursos...). En les activitats que requereixen la realització de tasques 

conjuntes, que impedeixen avançar en aprenentatges si tot el grup no té el mateix nivell, es 

segueix un criteri d'homogeneïtat, per tal que cada grup avanci segons les seves possibilitats 

(aquests serien  activitats com ara habilitats Cognitives...). 

 

 

Tant per aconseguir un anàlisi de conducta metòdica i objectiva com per a altres finalitats 

importants dins del servei, fem ús de molts i variats registres i es procedeix al seu posterior 

anàlisi. Així per exemple, per tal de millorar les activitats que es troben en marxa dins l’STO, 

es realitza una avaluació que consisteix en un procés encaminat a determinar objectivament 

l'adequació, eficiència i impacte de totes les activitats a la llum dels objectius proposats amb 

8. Criteris de participació. 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 

 

9. Sistemes de registre i avaluació. 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 
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la finalitat de poder realitzar correccions o els ajustaments necessaris  de manera que 

contribueixin a la presa de decisions per establir modificacions en l'acció.  

Tanmateix els registres ens són imprescindibles per fer un control i posterior anàlisi de tots 

els problemes de conducta que presenten els nostres atesos. 

Altres aspectes més secundaris del servei també es faciliten fent ús d’altres registres diferents.  

Assenyalem tot seguit el nom d’alguns dels registres més utilitzats en el nostre servei: 

Conducta: 

- Registres d’anàlisi funcional de la conducta problema (comportament disruptiu, crides 

d’atenció, autoagressions, consum de tabac,...) 

- Registres de seguiment de les intervencions amb els usuaris. 

- Registres de problemàtiques físiques o de salut (crisis epilèptiques, absències, 

caigudes, anades del WC, pes, tensió arterial...) 

- Registre d’evolució de les problemàtiques de conducta al llarg de tot l’any. 

Activitats d’APS: 

- Registres d’avaluació de seguiment dels usuaris en les diferents activitats 

d’ajustament personal i social. 

- Registres de seguiment diari de cada activitat. 

Altres: 

- Registres d’assistència al taller. 

- Registres d’ocupació terapèutica. 

- Registres d’administració de la medicació (eina informàtica GMS). 

 

Funcionament dels registres: 

Hem establert un sistema per facilitar la tasca referida a l’observació directa de la conducta 

dels nostres usuaris de l’STO de tal manera que ens permet aconseguir el màxim d’informació 

d’ells. 

S’ha fet un llistat on cada monitor consta com a responsable d’un nombre determinat 

d’usuaris/es i es reparteix a cada monitor de tal manera que si un d’ells observa alguna 

incidència d’algun persona del taller ho comunica al monitor-tutor d’aquell persona en concret 

perquè l’anotin al registre pertinent. 

Un segon llistat informa a tots els monitors de l’STO dels registres que fa cada monitor 

respecte a cada persona atesa. 
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I en un tercer full, la directora  tècnica de l’STO orienta a cada monitor sobre cada un de 

les seves persones tutorades respecte a tres apartats: registres que cal seguir fent durant 

aquell mes de cada usuari/a, tasques concretes a fer també vers cada persona que tutora i 

línies d’intervenció a seguir. 

Aquest tres fulls són revisats mensualment per la directora tècnica de l’STO. 

 

Per confeccionar els Programes Individuals de Rehabilitació (PIRs) i fer la seva revisió es segueix 

un procés: 

 
1. Avaluació del nivell intel.lectual i de la conducta adaptativa a través de proves 

específiques a tal efecte (WAIS III, ABS...) 

2. Redacció de les diferents dimensions de la discapacitat Intel.lectual. 

a. D-I: Habilitats intel·lectuals 

b. D-II: Conducta adaptativa (habilitats conceptuals, socials i pràctiques). 

c. D-III: Participació, Interaccions i Rols socials. 

d. D-IV: Salut (salut física, salut mental i factors etiològics). 

e. D-V: Context (entorns i cultura). 

f. T: tractaments actuals de l’usuari. 

 

3. Elaboració dels objectius operatius específics més rellevants i de la metodologia de 

consecució. 

4. Registres de conducta per avaluar el seguiment de dits objectius. 

5. Entrevista amb l’usuari/a per conèixer la seva opinió. 

6. Entrevista familiar per tal de reflectir la seva opinió envers les actuacions que es porten a 

terme i per establir una unificació de criteris d'actuació a l'hora d'intervenir en problemes de 

conducta de l'usuari, tan a casa com al taller. 

També es recullen les demandes de la família i es donen alternatives per afrontar conductes 

desadaptades que es puguin donar a casa. 

6 .Redactar el PIR nou (definitiu), donar una còpia a la família la qual signarà l'original i 

una altra còpia a la residència si la persona n’és resident. 

 

 

 

 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 33 

 

 

 

10.1. Horaris de les Activitats d'Ajustament Personal i Social 

(veure pàgines següents) 

10.2. Programacions d’Activitats d’Ajustament Personal i Social  

(veure pàgines següents) 

11. Annex: Exemples de registres en ús. 

(veure pàgines següents)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Annex:  PROGRAMES D'AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

 

 

 

2. Horaris de Reunió de l'Equip Tècnic amb el personal d’atenció directa. 
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 DILLUNS 

 9:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

OLGA W. STO1/c.espe STO1 STO1/bon dia STO1+aigua tallar menjar servir menja 

postres 

Pati Sala DINAR Des.migdiad AG Autocura STO1 STO1/renta

+n.catala 

M.BALAGUE Transport Transport STO1 Ex. Artística Buid+Bolqu Re. Plats/caf Trasllats DINAR Pati sala Reci + renta STO1 EM Ex.artística 

N.VALLES Us recursos STO1 STO1+bitutors STO1+bituto

+rentadora 
Buidat 

+bolquer 

Rep. 

Plats/postres 

Llits+Pati 

Sala 

Servir plats DINAR STOEA Autocura AG AG 

J. BONVEHI  esmorzar STO1 Caminar Parar taula T assistits Trasllats DINAR      

R. CARNÉ AG AG AG2 AG2 AG2 AG2 Coo. Mercè DINAR Pati exterior Glop.rodes Ed. emocion AG AG 

M. TERESA STO2 STO2 STO2 STO2 STO2 At. menjador Net taules  Migdi. stoea DINAR Glop STO2 STO2 STO2 STO2 

MINGUELLA HORARIS C.Agmenta C. Suport C. suport Rentar man Resi +At. me Net. Taules Pati sala DINAR PROGRA. AG Oci digital PROGRAM. 

G. ANGUERA  T.pedagog T.pedagog M. personal T.pedagog Prep.medica Net Taules At. Menjador DINAR medicacio Oci digital H.Cognitives  

A.TERREROS              

ORIOL A. STO1 
rentadora 

STO1 AG AG Renta mans T.assistits        

A. GARCIA       Trasllats DINAR Des.migdiad Glopeig  STO1 T.individua EM 

A. ORIOLA            STO1 STO1 

       DIMARTS       

 9:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

OLGA W. STO1 
 

PISCINA servir menja 
postres 

Pati Sala DINAR D. migdiada AG Ex.musical Ex.musical STO1/renta
+n.catala 

M.BALAGUE Transport Transport STO1+bondia STO1+rent Buid+Bolqu Re. Plats/caf Trasllats DINAR Pati sala Reci + renta AG AG AG 

N.VALLES STO1+c.espe STO1 STO1 Caminar Buidat 

+bolquer 

Rep. 

Plats/postres 

Llits+Pati 

Sala 

Servir plats DINAR STOEA EX. musical STO1 SCP E.ROS 

J. BONVEHI  esmorzar STO2 STO2 STO2 T assistits Trasllats DINAR      

R. CARNÉ AG AG AG2 AG2 AG2 AG2 Coo. Mercè DINAR Pati exterior Glop rodes STO1+bituto PROGRAM. STO1 
M. TERESA STO2 STO2 STO1+bituto STO1+bituto

+rentadora 
Parar taula At. menjador Net. taules Migdi. stoea DINAR Glop STO2 STO2 STO2 STO2 

MINGUELLA HORARIS Coord. Mercè H. A. funcional Tallar 
Menjar 

Resi +At. me Net. Taules Pati sala DINAR PROGRA. H. Cognitives Ar-teràpia PROGRAM. 

G. ANGUERA  PCP PCP Biblioteca Rentar man PROGRAM Net Taules At. Menjador DINAR medicacio Oci digital H.Cognitives  

A.TERREROS              

ORIOL A. Renta+program STO1 AG AG Renta mans T.assistits        

A. GARCIA       Trasllats DINAR Des.migdiad Glopeig  STO1+bituto Oci digital EM 

A. ORIOLA            STO1+bituto Caminar 
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       DIMECRES       

 9:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

OLGA W. PROGRAMA
CIÓ 

STO1 AG2 AG2 tallar menjar servir menja 
postres 

Pati Sala DINAR D. migdiada AG Conversa P. motrius  STO1/renta
+n.catala 

M.BALAGUE Transport Transport STO1+bondia Mercat Buid+Bolqu Re. Plats/caf Trasllats DINAR Pati sala Reci + renta Cavalls Cavall T. Individual-EM 

N.VALLES STO1 STO1 STO1++renta
dora 

STO1 Buid+Bolqu Rep. 
Plats/postres 

Llits+Pati 
Sala 

Servir plats DINAR STOEA STO1 STO1 Pro. absenc 

J. BONVEHI  esmorzar STO2 STO2 STO2 T assistits Trasllats DINAR      

R. CARNÉ AG AG AG2 Mercat  Rentar man Resi +At. me PROGRAM DINAR P. exterior Glop rodes AG AG AG 
M. TERESA STO2 STO2 AG AG Parar taula At. menjador Net taules Migdi. stoea DINAR Glop STO2 STO2 STO2 STO2 

MINGUELLA HORARIS PCP PCP E. musical AG AG Net. Taules Pati sala DINAR PROGRA. H.Cognitives Oci digital PROGRAM. 

G. ANGUERA  T.tècniqu T.tècniqu C. augmen PROGRAM PROGRAM Net Taules At. Menjador DINAR medicacio Oci digital H.Cognitives  

A.TERREROS              

ORIOL A. STO1 Coor. Mercè  STO1+bituto STO1+bituto Renta mans T.assistits        

A. GARCIA       Trasllats DINAR  D,migdiada Glopeig  STO1 STO1-transp STO1 

A. ORIOLA            EM T. individual 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 36 

 
 

 
 

 
 

 

 DIJOUS 

 9:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

OLGA W. STO1 STO1 STO1+aigua Biblioteca tallar menjar servir menja 
postres 

Pati Sala DINAR D.migdiada AG Moviment Programacio STO1/renta
+n.catala 

M.BALAGUE PROGRAMACIÓ Piscina Piscina Piscina Rp. Plats/caf Trasllat DINAR      

N.VALLES STO1 STO1 STO1+bituto STO1+renta
dora+bitutor 

Buidat 
+bolquer 

Rep. 
Plats/postres 

Llits+Pati 
Sala 

Servir plats DINAR STOEA AG AG AG 

J. BONVEHI  esmorzar STO1 STO1 Parar taula T.assistits Trasllats DINAR Pati sala Reci+rentad STO1 STO2 STO2 

R. CARNÉ AG AG AG2 AG2 AG2 AG2 Coo. Mercè DINAR Pati exterior Glop cadires AG AG AG 

M. TERESA STO2 STO2 STO2 STO2 STO2 At. menjador Net taules Migdi. stoea DINAR Glop STO2 STO2 STO1 STO1 

MINGUELLA HORARIS C.pedagòg C. Pedagògic C. suport Rentar man 
(buidat) 

Resi +At. me Net. Taules Pati sala DINAR PROGRA. H. Cognitives C. Formació C. Formació 

G. ANGUERA  C.pedagòg C. Pedagògic M. Personal PROGRAM PROGRAM Net Taules At. Menjador DINAR medicacio Oci digital C. Formació C. Formació 

A.TERREROS              

ORIOL A. Transport 

 

Transport AG AG Renta mans T.assistits        

A. GARCIA       Trasllats DINAR  D,migdiada Glopeig  STO1 STO1 EM 

A. ORIOLA             Caminar PROGRAM 

       DIVENDRES      

 9:00-9:30 9:30-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 

OLGA W. STO1 STO1 STO1+bondia STO1+aigua
+rentadora 

tallar menjar servir menja 
postres 

Pati Sala DINAR D.migdiada AG Autocura STO1 STO1/renta
+n.catala 

M.BALAGUE  STO1          

N.VALLES STO1 STO1 STO1 Encàrregs Buidat 
+bolquer 

Rep. 
Plats/postres 

Llits+Pati 
Sala 

Servir plats      

J. BONVEHI  esmorzar AG2 AG2 Parar tauia T.assistits Trasllats DINAR Pati sala Reci+rentad STO1+bituto STO2 STO2 

R. CARNÉ AG AG Programació + T.I AG2 AG2 Programació DINAR Pati exterior STOEA AG AG AG 

M. TERESA STO2 STO2 STO2 STO2 STO2 At. menjador Net taules Migdi. stoea DINAR Glop STO2 STO2 AG AG 

MINGUELLA HORARIS PROGRA. C.augmen Biblioteca Rentar man Resi +At. me Net. Taules Pati sala DINAR Glop 
cadires+JR 

Art-teràpia Oci digital GMS 

G. ANGUERA  T.pedagòg T.individual H.cognitives PROGRAM PROGRAM Net Taules At. Menjador      

A.TERREROS              

ORIOL A. Transport AG AG Renta mans T.assistits        

A. GARCIA       Trasllats DINAR  D,migdiada Glopeig  STO1+bituto STO1+bituto
+transport 

STO1 

A. ORIOLA            H.cogntitives H.cogntitives 

Horari nit 
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AG1

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’00 
 
10’00 

ARRIBADA AG  
NETEJA/MANTENIMENT DE LA SALA 

10.00 
10.30 ESMORZAR 

10,30 
12 

 

MÚSICA 
---------- 

CINEFORUM 
 

 
Alternar una setmana 
cada una. 

* 
RECURS 

COMUNITAT: 
 

(Casal de la 
Gent Gran) 

 

 

TREBALL 
INDIVIDUAL 

----------- 
COSTURA 
------------ 
MERCAT 

(1 persona amb AG2 i 
de forma puntual) 

 

 
INFORMÀTICA 

---------- 
 

ASSAMBLEA 

 

RECURS 
COMUNITAT: 

 
Biblioteca 

12,00 
12,20 

 
RENTAR MANS 

 
RENTAR MANS 

 
RENTAR MANS 

12,30 
13,00 

DINAR DINAR DINAR 

13,00 
14,30 TEMPS DE LLEURE TEMPS DE LLEURE TEMPS DE LLEURE 

14’30  
 
15’00 

HÀBITS D’HIGIENE HÀBITS D’HIGIENE HÀBITS D’HIGIENE 

15’00 
16’00 

 
HÀB. 

COGNITIVES 
 

 
HÀBITS DE 

SALUT 

 
EDUCACIÓ 

EMOCIONAL 

 
MÚSICA RECULL DE 

PREMSA 

16’00 
 
 
17’00 

EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA 

 
T.O. 

 
EXERC. MOB./ 
JOCS TRAD. 

 
ART-TERÀPIA 

 

 
EL DINER 

17’00 
17,30 

BERENAR BERENAR 
 

BERENAR BERENAR BERENAR 

17,30 
18’00 

T.O T.O. T.O T.O T.O 
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AG2

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9’00 
 
10’00 

ARRIBADA AG  
COMPRAR EL PA 

ESCOMBRAT A MÀQUINA DEL PATI 
NETEJA/MANTENIMENT DE LA SALA 

10.00 
10.30 ESMORZAR 

10,30 
 
 
 
 
 
12’00 

RECURS DE LA 
COMUNITAT: 

 
(Casal de la 
Gent Gran) 

RECURSOS 
DE LA 

COMUNITAT 
 

 
RECURSOS 

DE LA 
COMUNITAT 

 
 (Mercat) 

 
 

RECURSOS 
DE LA 

COMUNITAT 
 

(Biblioteca) 
 

 

*CAMINAR 

EXERCICIS AL  
PARC 

AMISTAT 

12’00 
 
 
13,00 

FER LLITS 
+ 

CONVERSA 
 ( a la sala tv) 

INFORMÀTICA 
 

T.O. 
 

DIARI DE VIDA ASSAMBLEA 

13,00 
13,30 

DESCANS DESCANS DESCANS 

13,30 
14,00 DINAR DINAR DINAR 

14,00 
14,30 

TEMPS DE 
LLEURE/RENTADOR

A 

TEMPS DE 
LLEURE/RENTADO

RA 
TEMPS DE LLEURE/RENTADORA 

14’30  
 
15’00 

HÀBITS D’HIGIENE HÀBITS D’HIGIENE HÀBITS D’HIGIENE 

15’00 
16’00 

 
 

HÀB. 
COGNITIVES 

 

 
 

HÀBITS DE 
SALUT 

 
 

ED. EMOCIONAL 
 

 
 

MÚSICA 
RECULL DE 

PREMSA 

16’00 
 
 
17’00 

EXPRESSIÓ 
ARTÍSTICA 

 
T.O. 

 
EXERC. MOB./ 
JOCS TRAD. 

 
ART-TERÀPIA 

 

 
EL DINER 

17’00 
17,30 

BERENAR BERENAR 
 

BERENAR BERENAR BERENAR 

17,30 
18’00 

T.O T.O. T.O T.O T.O. 
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10.2 . Programació d’activitats d’Ajustament Personal i Social de l’STO. 
 
10.2.1.HÀBITS DE SALUT: CAMINAR I ÚS DE RECURSOS DE LA COMUNITAT 
 
 

 

ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Caminar 

OBJECTIU GENERAL 

Practicar l’exercici físic a partir de l’activitat de caminar i arribar progressivament a adquirir-lo 
com un hàbit beneficiós per la salut. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Ser conscient de la necessitat d’aquest 
exercici per a la pròpia salut. 

- Seguir les normes establertes pel 
monitor (circular amb el grup i al costat 
del monitor). 

- Interpretar correctament els senyals de 
la via pública i fer-ne un ús correcte per 
tal de millorar la seguretat personal. 

- Aprendre a portar la roba adient tenint 
en compte el temps meteorològic i 
l’ocasió. 

 

- Acceptació de l’exercici físic com un 
benefici per la salut. 

- Elements de la via pública: 
reconeixement i ús dels senyals de la 
via pública. 

- Comportament adequat com a 
vianant. 

- Adquisició de conductes socialment 
acceptables 

 

METODOLOGIA 

Aquesta activitat la realitzaran aquells usuaris els quals la doctora del centre ha valorat que 
necessiten fer un exercici físic suau, per problemes d’excés de pes i /o de circulació 
Abans de la sortida s’haurà de treballar l’adequació del vestuari a les condicions 
climatològiques. 
El monitor vetllarà per la seguretat del grup procurant que aquest no es dispersi, fent 
respectar les normes de la via pública i preveient  possibles perills. 
Per altra banda, el monitor ha de ser conscient que és el referent social a seguir durant tota la 
sortida. 
Els usuaris d’aquesta activitat es varien depenen de les recomanacions mèdiques 
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10.2.2.PROGRAMACIÓ DE FISIOTERÀPIA I ERGONOMIA  
 
 
10.2.2. PROGRAMACIÓ DE FISIOTERÀPIA, ERGONOMIA I AJUDES TÈCNIQUES 
 
 

FISIOTERÀPIA 
 

Objectius Generals: 
 
MILLORAR LA SALUT I  LA QUALITAT DE VIDA dels usuaris amb discapacitat intel·lectual, a fi i efecte 
d’aconseguir: 

 
- MANTENIR i/o MILLORAR LES SEVES CAPACITATS FÍSIQUES.  

 
- PREVENIR I RETARDAR ELS PROCESSOS DEGENERATIUS. 

 
- ANTICIPAR I PREVENIR L’APARICIÓ DE POSSIBLES COMPLICACIONS DERIVADES DE LA PRÒPIA 

PATOLOGIA I DEL PROPI PROCÉS D’ENVELLIMENT. 
 

- PONTENCIAR I MANTENIR AL MÀXIM L’AUTONOMIA PERSONAL.   
 

 

Objectius Específics: 
 

- Augmentar  l’amplitud articular.  

- Tonificar la musculatura atrofiada. 

- Estirar la musculatura escurçada. 

- Millorar la coordinació i la propiocepció. 

- Reeducar el control postural, l’equilibri, les transferències i el patró de marxa. 

- Mantenir  i/o millorar la capacitat respiratòria.  

- Millorar la circulació sanguínia i el retorn venós.  

- Reabsorbir la inflamació o l’edema. 

- Eliminar o disminuir el dolor. 

 

 

Metodologia i Tractaments: 
 
Els usuaris que s’atenen poden realitzar 3 tipus de tractaments:  
 
1.- TRACTAMENT DE MANTENIMENT INDIVIDUAL: 
 
 

Va dirigit als usuaris que presenten una patologia crònica i/o degenerativa, amb una afectació motriu 

important de les extremitats i del tronc. Generalment tenen una  tetraparèsia o hemiparèsia amb 

presència d’atròfia o rígides muscular, pèrdua del control postural, alteració en l’equilibri, en la 

marxa,... Requereixen una atenció continuada i precisen el suport d’una tercera persona per realitzar 
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les activitats de la vida diària ( AVD ). La freqüència de tractament és de 2 o 3 sessions per setmana i 

cada sessió té una durada aproximadament  d’1 hora. 

 
 
2.- TRACTAMENT DE MANTENIMENT EN GRUP: 
 
Va dirigit als usuaris que presenten patologies similars i menys greus, que es poden agreujar si no són 

tractades adequadament.  

Les patologies més freqüents que es tracten són les desviacions de la columna vertebral en forma 

d’escoliosi, cifosi i/o lordosi (grup d’esquena ), limitació de la mobilitat general (grup de gimnàstica 

correctiva ), dèficits circulatoris (grup de circulatoris ), insuficiències respiratòries (grup de 

respiratoris ) i inestabilitats osteo-lligamentoses de les extremitats inferiors (grup de TRAL ). 

Realitzen 2 sessions a la setmana d’una durada de 30 minuts de tractament, excepte els usuaris dels 

grups de gimnàstica correctiva que fan 1h en cada sessió. 

 

 
3.- TRACTAMENT AGUT: 
 
 

Va dirigit als usuaris que presenten una fase aguda de dolor i/o inflamació (tendinitis, contractura 

muscular, lumbàlgia, cervicàlgia ), com a tractament complementari a la fisioteràpia post-

traumatològica que es fa fora del centre i quan apareix una lesió aguda, produïda per una caiguda o 

no, dins el nostre centre o durant les activitats realitzades pel nostre Taller (esports, sortides ). 

 
 

ERGONOMIA  
 

Objectius Generals: 
 
 

ADAPTAR EL LLOC I LES CONDICIONS DE TREBALL A LES CAPACITATS I NECESSITATS dels usuaris amb 

discapacitat intel·lectual, a fi i efecte d’aconseguir: 

 

- FACILITAR EL MÀXIM DE CONFORT.  

 

- EVITAR L’APARICIÓ DE NOVES PATOLOGIES.  

 

- EVITAR L’AGREUJAMENT DE LES PATOLOGIES EXISTENTS. 

 

Objectius Específics : 
 

- Aconseguir una bona postura. 

- Procurar la realització de moviments fisiològics. 

- Evitar els moviments repetitius inadequats i innecessaris. 
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- Fomentar la participació d’ambdues extremitats superiors realitzant un treball proporcionat 

per evitar una falta o excés de treball de les mateixes.  

- Distribuir el material a manipular segons la lateralitat de l’usuari. 

- Evitar o disminuir la manipulació manual de càrrega ( MMC ). 

- Alternar tasques i/o postures. 

- Economitzar esforços físics. 

- Reduir la fatiga física i/o mental. 

Metodologia: 
 
Seguiment ergonomia: es realitza  1 cop/setmana tant a l’STO (ocupació terapèutica ) com al CET 

(feina ).  

 

 

Avaluació ergonòmica: es realitza una avaluació de la feina o secció de treball, quan se’ns sol·licita o 

es creu oportú. Després s’entrega el projecte amb les corresponents propostes ergonòmiques a la 

persona responsable de realitzar-les o derivar la seva execució. I a final de mes, es fa una reunió amb 

la gerent social, on s’explica les noves propostes i el seguiment de les mateixes. 

 

Actuacions: 
 
 

1.- VALORACIÓ ERGONÒMICA: consisteix en l’observació del lloc, les tasques o les eines de treball, la 

elaboració de propostes de modificació o adaptació i el seguiment de les mateixes. 

 
 

2.- VALORACIÓ I SEGUIMENT DE POSTURES I REPOSAPEUS: es realitza una valoració de la postura de 

l’usuari i si precisa de l’ús d’un reposapeus, de manera que adopti una bona postura en sedestació 

(esquena recolzada al respatller de la cadira, 105-90º de maluc, 90º de genoll, 90º de turmell, els 

peus plans al terra o reposapeus, treballa a prop de la taula de treball,... ). 

3.- VALORACIÓ LATERALITAT i DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL A MANIPULAR: es distribueix el material a 

manipular segons la lateralitat de l’usuari per potenciar la realització de moviments fisiològics i evitar 

els moviments inadequats. 

 
 

4.- AVALUACIÓ DE LES CAPACITATS FUNCIONALS: es realitza una observació de la seqüència de 

moviments de les extremitats superiors en les diferents feines, de manera que es faci un treball 

proporcionat del  60-70% de la mà dominant i del 40-30% de la mà no dominant.   

 
 

5.- ATENCIONS ERGONÒMIQUES: es pauta un llistat d’observacions i necessitats específiques dels 

usuaris de l’STO que ho precisin, perquè els monitors d’atenció directa ho vetllin durant l’ocupació 

terapèutica. 
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6.- PAUTES MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGA: van dirigides sobretot als treballadors d’USAP. Són 

valorades i revisades conjuntament amb doctora del Taller cada 6 mesos.  

Es valora la quantitat de pes que pot aixecar la persona, en funció si és un home o una dona, i 

d’acord amb les patologies que presenta o si s’ha reincorporat després d’una baixa laboral. 

S’especifica en un llistat el pes que pot aixecar cada persona que pot oscil·lar de 0-5 kg, fins a 10 kg, 

fins a 15 kg, fins a 20 kg o fins a 25 kg.  

A més, en funció de les patologies que presenten, hi ha usuaris que se’ls pauta una alternança de 

postura (alternar el treball en bipedestació i sedestació ), una alternança de feines (rotació del lloc de 

treball per evitar els moviments repetitius ) i no treballar superior a 90º  de flexió i/o abducció 

d’espatlla. 

 
 

7.- ESTIRAMENTS MUSCULARS: s’ensenya uns estiraments específics per les diferents feines als 

treballadors d’USAP. Es fa un seguiment dels estiraments apresos.  

AJUDES TÈCNIQUES 
 
Objectiu General: 

POTENCIAR l’AUTONOMIA PERSONAL DE L’USUARI PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA.  

 
Objectius Específics : 
 

- Reeducar les habilitats i capacitats de l’usuari.  

- Millorar la mobilitat i les transferències.  

- Assessorar i entrenar en l’ús de les ajudes tècniques.  

- Assessorar sobre l’adaptació dels habitatges dels usuaris. 

- Millorar l’accessibilitat en els diferents espais de l’entitat.  

- Gestionar el servei de préstec i manteniment de cadires de rodes del Taller. 

 
Metodologia i actuacions:  
 
Servei de menjador:  

Es reeduquen els hàbits i les rutines perdudes durant els àpats (com tallar, mastegar i engolir  els 

aliments, pelar i/o tallar la fruita,...). Es fa l’assessorament de les ajudes tècniques i les adaptacions 

més adequades (com plats adaptats, antilliscants, culleres i gots adaptats,...). I també es realitza 

l’adaptació de l’entorn (com l’accessibilitat, una postura adequada,...). 

 
Servei préstec cadires de rodes: 

Aquest servei va dirigit als usuaris, les famílies i al personal que precisin de l’ús temporal d’una cadira 

de rodes. Es fa un assessorament de les cadires que disposem al Taller i una supervisió del 

manteniment de les mateixes.  

 
Assessorament d’ajudes tècniques:  
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Es realitza l’assessorament de les ajudes tècniques als usuaris i a les famílies per decidir quina és la 

més adequada i també la utilització d’aquests suports, amb els que es pretén facilitar el 

desenvolupament de les activitats de la vida diària ( AVD ).              

 
Adaptació de l’entorn dels diferents espais del centre: 

Es basa en la supressió de les barreres arquitectòniques, per tal de facilitar la funcionalitat i 

l’autonomia dels usuaris (adaptació de banys, rampes,...).   
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar de la qualitat de vida mitjançant les activitats aquàtiques 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 Millorar  totes les habilitats 
motriusen el medi aquàtic i iniciar-se a la 
natació en tots els  

 Experimentar situacions generades 
al medi aquàtic  i orientar-ho cap al 
benestar emocional. 

 Reforçar la confiança en un mateix i 
amb els demés aprofitant l’ambient 
motivacional que ofereix el medi aquàtic. 

 Afavorir l’inclusió social comptant 
amb la seva participació en un mitjà 
normalitzat (piscina municipal). 

 Ajudar al desenvolupament personal 
incrementant les seves competències 
personals a nivell físic,psíquic i social  
dins de l’aigua.  

Es treballarà sistemàticament (utilitzant 
sempre el joc com eix central) tenint en 
compte els següents continguts: 

 Descobriment del medi: 
familiarització i percepció. 

 Acondicionament: respiració i 
flotació. 

 Exploració del propi cos amb el medi 
aquàtic. 

 Utilització i aprofitament: propulsió i 
jocs. 

 

METODOLOGIA 

Freqüència de les sessions: 1 dia a la setmana 
Durada de la sessió: 1 hora i mitja 
Nombre de persones per sessio: de 6 a 10 persones per grup. 
Com durem l’activitat a terme: treball diferenciat en dos parts: 

 Habilitats socials i millora d’autonomia: tot el corresponent a els hàbits de canvi 
de roba, dutxa, higiene personal,... 

 Activitat aquàtica: en la majoria dels casos es divideix en dos parts; per una 
banda el treball grupal que es fa a la piscina petita, que com s’ha dit es el treball 
sociomotriu, i per l’altra banda, el treball individual de millora de natació que es 
fa a la piscina gran i que hem denominat com psicomotriu. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

ACTIVITAT FÍSICA 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar de la qualitat de vida mitjançant l’activitat física. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

Incrementant les competències personals 
a nivell físic,psíquic i social  amb 
l’activitat física i l’entrenament continuat. 

Treballar l’autodeterminació, fent servir el 
joc com base. 

Millorar i avaluar l’estat físic de les 
persones participants.   

Afavorir l’inclusió social mitjançant la 
participació en diferents esdeveniments 
esportius sempre en espais comunitaris i 
integradors 

 

 

 
Jocs en solitari: situacions psicomotrius. 
 
Resta: situacions sociomotrius: 

 Jocs amb company: 
jocs cooperatius. 

 Jocs amb adversari: 
jocs d'oposició. 

 

Jocs amb companys i adversaris: jocs de 

cooperació-oposició 

METODOLOGIA 

Freqüència de les sessions: variable en funció de cada persona(1 o 2  hores/setmana) 
Durada de la sessió: 1 hora 
Nombre de persones per sessio: de 8 a 12 persones per grup. 
 
Com durem l’activitat a terme: 
Al segon pis de la nau hi ha una sala per realitzar l’activitat. 
Tota l’activitat es fa amb tot el grup a la vegada mitjançant jocs. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Jocs tradicionals 

OBJECTIU GENERAL 

 

Estimulació física i motriu a través del joc. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Aprendre i/o recordar jocs popular diversos: 

dòmino, parxís, bitlles, petanca, futbolí, billar... 

- Treballar competències intel·lectuals i 

cognitives (memòria, intuïció, pensament 

lògic, capacitat de resoldre problemes, 

capacitat d’empatia...) a través de diferents 

jocs.  

- Realitzar exercicis de mobilitat per millorar el 

benestar físic. 

- Treballar l’autodeterminació, fent servir el joc 

com a base per la presa de decisions.  

- Treballar la psicomotricitat dels participants. 

- Fomentar el treball en equip i la cohesió 

grupal. 

 

- Jocs tradicionals. 

- Jocs cooperatius amb material divers. 

 

METODOLOGIA 

 

Una vegada a la setmana els membres del grup escolliran un o varis jocs a 

desenvolupar. S’adaptaran els diferents exercicis de mobilitat en funció de les 

característiques de cadascú. Es combinaran jocs tradicionals més passius amb 

d’altres més actius, tenint en compte totes les recomanacions mèdiques..  

Hauran d’organitzar-se en grups (sí és el cas), buscar el material necessari, 

desenvolupar l’activitat i anotar i/o recordar els resultats. L’activitat es durà a 

terme al gimnàs. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Oci digital 

OBJECTIU GENERAL 

Fomentar l’ús de l’ordinador com una eina de recerca d’interessos, tant d’aprenentatge, d’oci, 
com d’utilitat per a poder desenvolupar-se en els seu entorn més proper. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Fer ús de les diferents xarxes socials. 
- Estar motivat en la recerca d’interessos. 
-  Utilitzar la impressora 
 

- Funcionament del youtube. 
- Funcionament del facebook. 
- Creació i utilització de correus electrònics 

a través del hotmail, gmail,... 
- Recerca de notícies  
- Informàtica educativa 
- Pràctica de la mecanografia 
 

METODOLOGIA 

Els usuaris que s’han valorat per fer aquesta activitat són aquells que mostren unes aptituds i 
habilitats per aprendre a utilitzar autònomament un ordinador. 
Les tècniques que utilitzarem seran les explicacions concretes, exemples a imitar i 
instruccions verbals directes. 
En l’execució d’aquesta activitat es tindrà en compte  els interessos de la persona per tal que 
serveixin d’eix motivador . 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Tablet 

OBJECTIU GENERAL 

STO 1:Utilitzar la tablet per tal d’estimular les capacitats mentals. 
STO 2:Conèixer i utilitzar les aplicacions que ofereix la tablet. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

STO 1: 
- Aprofitar les sessions amb la tablet com a 
estimulació cognitiva, dins el seu nivell de 
DI. 
 

STO 2: 
- Aprendre el funcionament mínim  d’una 
tablet per poder-la utilitzar autònomament. 

 

STO1: 
- Estimulació Cognitiva. 
- Utilització d’aplicacions didàctiques per 
tablet 
 

STO2: 
- La tablet i les aplicacions que ofereix. 

 

METODOLOGIA 

STO 1: 
Les persones que realitzaran aquesta activitat tenen com a característica tenir un nivell 
cognitiu baix, amb dificultats de comunicació i habilitats acadèmiques nul·les; per tant 
requereixen d’una atenció totalment individualitzada i d’una eina (en aquest cas la tablet) que 
els motivi i els propiciï a participar i comunicar-se . 
S’utilitzaran aplicacions adients al seu nivell cognitiu i s’anirà passant de nivell a mesura que 
es vagi assolint l’objectiu d’una determinada aplicació. 
STO 2: 
Les persones que utilitzaran la tablet seran aquelles que per interès han sol·licitat aprendre 
les utilitzacions i aplicacions d’aquesta nova tecnologia. 
 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 50 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONS QUE ENS PERMETRAN ACCEDIR A L’ORDENADOR 

Seran instruments d’ajut per l’accés, aquests permeten ser utilitzats per persones amb certes 
dificultats físiques: 
 
- Adaptacions ergonòmiques del mobiliari de l’aula: amb la col·laboració dels 

especialistes en ergonomia s’ha adaptat el mobiliari de l’aula d’informàtica (alçada de les 
taules, orientació de les pantalles, etc.) als usuaris que realitzen l’activitat.  
 
- Taula adaptada per a cadires de rodes: es tracta d’una taula ergonòmica que permet que 

la cadires quedi encaixada i també es pugui adaptar a les diferents alçades. 
 
- Ratolí adaptat: adreçat als usuaris amb dificultats motrius i que no poden utilitzar un ratolí 
convencional. 
 
- Pantalla tàctil: mitjançant aquesta pantalla s’executa l’acció amb el tacte. S’utilitzarà amb 

els usuaris que ho requereixin, és a dir, que tinguin dificultat en la utilització del ratolí i del 
teclat, o bé tinguin dificultats visuals. 
 
- Auriculars per a cada ordinador per tal de facil.litar un treball més individualitzat i a la 

vegada escoltar millor el so produït pels diferents programes, o bé Internet. 
 
- Reposapeus: per aquelles persones que no poden recolzar els peus al terra. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Estimulació Cognitiva 

OBJECTIU GENERAL 

Estimular i mantenir les capacitats mentals per obtenir un rendiment cognitiu i a la vegada 
detectar possibles deterioraments cognitius. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Exercitar la capacitat atencional i de 
concentració.  
- Treballar conceptes lògic – matemàtics. 
- Desenvolupar la lectoescriptura tenint en 
compte les capacitats de cadascú. 
- Processar funcions executives bàsiques. 
- Treballar conceptes relacionats amb la 
memòria, atenció-concentració. 
 

- Atenció. 
- Càlcul. 
- Lectoescriptura. 
- Llenguatge. 
- Funcions executives. 
- Percepció. 
- Memòria. 
- Praxi. 
 

METODOLOGIA 

Per la globalitat de factors que incideixen en l’estimulació i manteniment de les capacitats 
mentals s’ha considerat important que tots els usuaris de l’STO participin d’aquesta activitat 
com a suport d’Ajustament. 
Tot i que les sessions seran en petits grups l’atenció serà totalment individualitzada segons 
les necessitats de cada usuari. 
Per les persones amb un nivell cognitiu baix, amb dificultats de comunicació i habilitats 
acadèmiques nul·les, es treballarà a partir de tallers d’estimulació dels sentits, propiciant la 
comunicació i participació. Queda anul·lat el treball amb fitxes. 
Les persones amb un nivell cognitiu mig, que presenten unes bones habilitats de 
comunicació, però, en canvi, les habilitats acadèmiques són poques o nul·les. Es combinarà 
un treball d’estimulació cognitiva a partir d’experiències directes i un treball acadèmic de 
manteniment. 
I els usuaris amb un nivell cognitiu alt i amb unes bones habilitats tant de comunicació com 
acadèmiques ja adquirides, es basarà en un treball d’estimulació cognitiva a partir de fitxes 
per tal de no perdre i potenciar les habilitats acadèmiques. 
Tot i així es tindran en compte tots els altres continguts cognitius reflectits  en la programació 
(memòria, atenció, percepció,...) 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Habilitats Cognitives Adaptades 

OBJECTIU GENERAL 

Estimular i mantenir les capacitats mentals per obtenir un rendiment cognitiu i a la vegada 
detectar possibles deterioraments cognitius. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Treballar conceptes lògic-matemàtic 
- Processar funcions executives bàsiques. 
- Treballar conceptes relacionats amb la 
memòria, atenció-concentració. 
- Exercitar la comunicació verbal i no verbal 
 

- Memòria: Immediata i llarg termini. 
- Llenguatge: conversa, descripció, 

repetició, reconeixement, denominació, 
vocabulari i activitats sensorials (vista, 
olfacte, gust, tacte i oïda). 

- Orientació: Activitat diària d’ubicació a la 
realitat . 

METODOLOGIA 

 
El nivell cognitiu de les persones que participen d’aquesta activitat és baix. A més a més, 
presenten dificultats de comunicació i falta d’habilitats acadèmiques. Per tant, la metodologia 
es basarà en un treball d’estimulació cognitiva a partir d’objectes de la vida diària, imatges o 
fotografies de gran format.  
Tenint en compte aquestes característiques, no es treballaran els següents continguts: 
Lectura i escriptura. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Comunicació Augmentativa 

OBJECTIU GENERAL 

Aprendre a utilitzar un comunicador d’alta autonomia i un plafó de comunicació. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Conèixer JOCOMUNICO  i possibilitats del 
propi comunicador. 
- Treballar el vocabulari relacionat amb els 
pictogrames. 
- Utilitzar el comunicador com una eina de 
comunicació generalitzada (Aplicada a tots els 
entorns). 
- Desenvolupar altres estratègies de 
comunicació a part del comunicador. 
- Potenciar la motivació i interès per 
comunicar-se en el seu entorn. 
 

- Gestió del comunicador JOCOMUNICO 
d’alta autonomia. 
- Expressió de pensaments, necessitats, 
desitjos i idees. 
- Treball de vocabulari. 
- Símbols Pictogràfics de Comunicació. 
 

METODOLOGIA 

La metodologia que utilitzarem serà a partir de la nova aplicació per tablets, ordenadors i 
mòbils JOCOMUNICO , i adaptarem les necessitats comunicatives d’aquestes persones al 
procés de treball. 
Es realitzaran  sessions individuals per treballar amb l’aplicació, però l’ús del comunicador i el 
plafó es generalitzarà en tots els entorns. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Memòria Personal 

OBJECTIU GENERAL 

Compartir els records positius de l’experiència vital per  reforçar la identitat personal. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Evitar deteriorament cognitiu 
- Treballar la memòria a llarg i curt termini. 
- Augmentar l’autoestima 
- Millorar la comunicació 
 

- Reminiscència 
- Els records 
- Succesos històrics, socials o culturals 
d’èpoques passades o de l’època actual. 
- Els sentiments 
- Eines comunicatives. 
 

METODOLOGIA 

En aquest espai pretenem que les persones que es troben en l’etapa de la maduresa 
mantinguin les seves capacitat cognitives a través de la memòria. 
L’activitat es realitzarà una hora a la setmana. Es formaran dos grups de 6 o 7 persones, un 
de l’STO1 i l’altre de l’STO2. 
Mitjançant diferents recursos pedagògics (dinàmiques de grup, audiovisuals, material 
didàctic,...) es buscarà crear un ambient participatiu on cada persona aporti les seves 
vivències per aconseguir un reforç positiu i al mateix moment una millora en les seves 
habilitats cognitives. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Conversa 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure les habilitats de comunicació tant verbals com no verbals, que permetin a la 

persona expressar-se, comprendre i respondre les expressions dels altres; i a la vegada 

treballar les habilitats socials per un desenvolupament de les relacions interpersonal 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Adquirir i disposar en el seu repertori, de 

les conductes d’interacció bàsica 

necessàries per interactuar amb altres 

persones en el context social quotidià. 

- Ser assertius i expressar les seves 

emocions, afectes i opinions reben les dels 

altres adequadament, promovent la 

comunicació verbal, no verbal i l’escolta 

activa. 

- Aconseguir una interacció social positiva 

amb les persones del seu entorn. 

- Promoure la participació amb els altres 

companys. 

 

- Habilitats bàsiques d’interacció social: 

Parlar amb un to de veu adequat. 

Fer peticions de forma adequada (normes de 

cortesia). 

Fer elogis i compliments i respondre 

adequadament quan ho fan altres persones. 

Demanar disculpes. 

Expressar crítiques. 

 

- Habilitats socials instrumentals: 

Escolta activa. 

Peticions i demandes a altres persones. 

Comunicació de desitjos, opinions, 

intencions, emocions, sentiments. 

 

- Habilitats Comunicatives: 

Expressió verbal i no verbal. 

Vocalització. 

Mirada 

To de veu 

Vocabulari 

 

METODOLOGIA 

L’activitat es durà a terme mitjançant la interacció del monitor amb els diferents usuaris que 

tinguin la necessitat de comunicar-se. 

A la vegada es propiciarà la interacció amb els iguals. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Estimulació multisensorial 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar el benestar emocional i físic de la persona. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 
- Potenciar el desenvolupament personal. 

- Proporcionar experiències sensorials 

agradables a través del cos estimulant els 

sentits primaris. 

- Vivenciar i experimentar diferents 

sensacions a través dels seus sentits. 

- Adquirir aprenentatges a través dels 

estímuls. 

 

- Utilització dels diferents aparells de la 

sala per estimular els sentits.  

- Coneixement del propi cos. 

- Coneixement de diferents 

sensacions/textures. 

- Interaccions amb els diferents usuaris 

que desenvolupen la sessió. 

- Treball de benestar per adquirir 

tranquil·litat i calma. 

- Adquisició d’aprenentatges bàsics. 

 

METODOLOGIA 

Es dissenyen activitats senzilles, establint rituals d’entrada i sortida.  

Es treballa amb diferents aparells i materials que permeten l’obertura als diferents sentits per 
tal de millorar les respostes de l’usuari estimulant la receptivitat sensitiva. 

Els diferents aparells proporcionen un seguit d’alternatives d’activitats i augmenten les 
possibilitats de participació i reacció, especialment d’aquelles persones més afectades. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Diari de vida 

OBJECTIU GENERAL 

Recordar fets rellevants de la vida dels membres del grup a través de la reminiscència 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Treballar i mantenir la memòria a llarg 

termini.  

-Treballar la localització espacial i identitat 

(d’on sóc, quin és el meu territori), així com 

l’orientació temporal (en quina època estem). 

-Fomentar la comunicació grupal i millorar 

tècniques de comunicació.  

-Aprendre a gestionar els sentiments i 

emocions que puguin sorgir. 

 

-Fets rellevants de la infancia, joventut, edad 

adulta i edad actual. 

-Les dates assenyalades del calendari 

(festes, celebracions, sants…). 

-Les tradicions. 

-La vida als pobles. 

-Les feines del camp. 

-Les diferents feines que han fet. 

-Els records. 

-La família. 

-Succesos històrics, socials o culturals 

d’èpoques passades o de l’època actual. 

 

METODOLOGIA 

L’activitat es durà a terme a partir de diferent material (fitxes, material audiovisual, visites 

culturals o als pobles natals, vivenciació musical...) que prepararà i executarà la monitora de 

referència del grup. Es podrà fer una recopilació de la informació de la persona, ja sigui 

informació personal (fets que han estat rellevants per a ells des de la infantesa a l’edat 

adulta), objectes personals (fotografies, música, documentació, ...), així com també dades 

històriques o culturals (informació sobre successos històrics, culturals o socials de l’època a 

la qual es refereixen). Es treballarà sobre aquest material, com ja s’ha esmentat, segons la 

necessitat de la persona en el manteniment de la confidencialitat sobre alguns aspectes de la 

seva vida.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Cinefòrum cultural 

OBJECTIU GENERAL 

Treballar l’atenció i l’escolta activa, tot gaudint de l’aspecte lúdic de l’activitat. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Fomentar la reflexió i la participació de 

l’usuari a través de la discussió guiada o el 

debat.  

-Fomentar l’elecció i la presa de decisions.  

-Treballar l’atenció, i la memòria a curt i llarg 

termini (reminiscència) 

- Treballar habilitats de comunicació.  

-Gaudir de l’aspecte lúdic de l’activitat. 

 

-Ampliació dels coneixements dels indrets i 

festivitats de Catalunya. 

-Tria de diferents pel.lícules/documentals per 

visionar (generalment a la Biblioteca 

Municipal). 

-Visualització de la pel.lícula/documental. 

-Petita discussió guiada o debat (després de 

la visualitzatzació).  

-Localització espaial i orientació temporal. 

-Treball de reminiscencia. 

 

METODOLOGIA 

 

S’escolliran documentals o qualsevol altre recurs audiovisual que tracti aspectes culturals de 

la geografia catalana. Després de visualitzar-lo, s’obrirà un petit debat, tot fent un treball de 

reminicència plantejant preguntes i intentant que participin tots els membres del grup. Es 

parlarà també sobre el lloc i l’època de l’any en què va trascòrrer. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Recull de premsa 

OBJECTIU GENERAL 

 
Fer un recull de premsa de les notícies més significatives de la setmana. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Fomentar la lectura com activitat cognitiva 

funcional, així com activitat d’oci.  

-Estar informats sobre l’actualitat, tan a nivell 

local, com nacional i internacional. 

-Treballar habilitats de comunicació. 

-Treballar la localització espaial i identitat 

(d’on sóc, quin és el meu territori), així com 

l’orientació temporal (en quina època estem). 

-Fer un recull de premsa de les noticies 

relacionades amb l’entitat.  

 

-Lectura de diaris locals i nacionals. 

-Treball sobre habilitats de comunicació. 

-Treball d’orientació temporal i espaial i 

sobre el concepte d’identitat. 

-Recull de premsa de les notícies de l’entitat. 

-foment de la participació comunitària, en 

activitats lúdiques i d’oci. 

 

METODOLOGIA 

 

Una vegada a la setmana, cada  divendres, es repassaran les notícies de dos o tres diaris 

locals i autonòmics. Es comentaran conjuntament, obertes a un possible debat entre els 

membres del grup. Es pot escollir la notícia més rellevant de la setmana i penjar-la a un plafó 

informatiu. S’aprofitarà per donar un cop d’ull a l’agenda del cap de setmana i parlar sobre les 

diferents opcions d’oci que hi ha, així com de les preferències dels membres del grup.  

Es recolliran també les noticies relacionades amb l’entitat i s’arxivaran per ordre cronològic.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Assemblea 

OBJECTIU GENERAL 

 
Fer una valoració de la setmana i de la organització del grup, així com del cap de setmana i 

de la setmana entrant. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Treballar les habilitats d’expressió i 

comunicació.  

-Fomentar el diàleg, l’escolta activa i respectar 

el torn de paraula.  

-Expressar els propis interessos i desitjos.  

-Fomentar la presa de decisions i 

l’autodeterminació. 

 

-Valoració de com ha anat la setmana. 

- Arribar a consensos i decisions grupals.  

-Explicació sobre alguna variació en l’horari, 

algun canvi, propostes noves… 

-Recordatori sobre les activitats que s’han de 

fer durant la setmana següent, sobretot 

aquelles que funcionen de forma rotatòria 

(ex: anar a comprar el pa, posar la 

rentadora…) o aquelles que impliquen presa 

de decisió (ex: sortides…). 

-Expressió d’inquietuds, desitjos propis i 

personals… 

 

METODOLOGIA 

 

Com durem l’activitat a terme: cada dijous AG1 i divendres al matí AG2, hi haurà una 

assemblea grupal, on es podrà valorar com ha anat la setmana, on cada persona podrà 

expressar allò que li interessi, els seus desitjos i les seves inquietuds. Es podrà parlar també 

sobre el cap de setmana, i motivar als membres del grup a la participació en activitats d’oci. 

Una de les tasques fonamentals del grup d’autogestors: fomentar l’autogestió i 

l’autodeterminació dels seus membres.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Temps de Migdia 

OBJECTIU GENERAL 

Aconseguir que la persona es desenvolupi adequadament, en tots els espais inclosos en el 
temps de migdia (menjador i gestió del temps de lleure) 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

Menjador: 
- Acceptar la dieta establerta pel servei mèdic. 
- Menjar la varietat d’aliments que s’ofereixen. 
- Desenvolupar uns hàbits de menjador 
adequats. 
-Deixar el plat i coberts preparats per ésser 
recollits. 
Temps d’oci: 
- Treure profit dels diferents espais i activitats 
que es realitzen en el temps del migdia i la 
seva successió. 
- Comprendre i respectar la necessitat de 
descans  o de relaxació després de dinar. 
- Aprofitar els espais de lleure per relacionar-
se amb els companys. 

- Hàbits de taula. 
- Hàbits d’higiene. 
- Adequació de les dietes. 
- Temps d’oci i de descans. 
 

METODOLOGIA 

La metodologia que es segueix en aquest programa de temps de migdia té a veure, per una 
banda amb un model de gestió relacional, que estableix una coordinació entre l’equip de 
monitors, la doctora del centre, la dietista i l’aprovació de les famílies. 
I per altra banda un model d’eficàcia organitzativa que inclouria: l’organització dels dos torns 
de menjador i la distribució dels espais de lleure i descans. 
Cal destacar dos moments educatius clau que determinaran l’horari d’aquest programa: 
El temps de dinar en el qual els monitors porten a terme les següents tasques: 

o Controlar i corregir l’ergonomia. 
o Donar ordres de suport verbal per tal d’adquirir uns bons hàbits de taula. 
o Hi haurà una persona encarregada de repartir la medicació corresponent  a 

cada usuari. 
o Controlar que beguin aigua. 
o Fer els cafès per aquells usuaris que ho sol·licitin. 
o Tenir en compte les adaptacions i dietes de cada usuari. 

El temps de lleure inclou els espais: 
- Sala de lleure: on s’hi pot realitzar jocs de taula, lectura de revistes, mirar la televisió i 

també la comunicació entre els usuaris i descansar en les diferents butaques i cadires. 
També inclou anar al pati exterior. 

- Zona de descans: Dins la sala de l’STO-EA es poden disposar de les butaques de 
descans per fer la migdiada.Els usuaris que ho requereixen i/o sol·licitin podran fer la 
migdiada. 

En totes les zones menys en la de descans hi ha permanentment com a mínim un monitor 
que observa i controla possibles incidències i fomenta hàbits de comportament social. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Hàbits d’Higiene 

OBJECTIU GENERAL 

Fomentar l’hàbit d’higiene abans i desprès de dinar 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Aprendre a  glopejar col.lutori, correctament.  
- Rentar-se les mans correctament abans dels 
àpats, al sortir del WC o al finalitzar una tasca 
d’OT. 
- Assolir el procés de rentar-se les mans 
correctament. 
 

- Hàbits d’higiene 
 

METODOLOGIA 

Abans de dinar un monitor/a supervisarà com els usuaris es renten les mans amb aigua i 
sabó. En casos d’incapacitat per part dels usuaris serà el monitor/a el que ajudarà a 
ensabonar-se i aclarir-se. 
En els altres moments del dia que calgui rentar es farà com a suport verbal. 
 
Cada dia després de dinar el monitor controlarà l’execució d’aquesta tasca, responsabilitzant-
se que es faci bé. 
Aquelles persones que no saben dur a terme el glopeig es faran el rentat només amb aigua. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

ÚS DE RECURSOS DE LA COMUNITAT 

OBJECTIU GENERAL 

- Desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta dins un àmbit físic i 
afectiu per tal de possibilitar un funcionament el més autònom possible dins la societat. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Conèixer i saber aprofitar els recursos que 
disposa la nostra comunitat. 
- Mostrar unes habilitats d’interacció social 
adequades en els diferents àmbits. 
- Aprendre a fer ús de la biblioteca com un 
servei que ofereix la nostra comunitat. 
- Conèixer els comerços que utilitzem més 
freqüentment: farmàcia, supermercat, llibreria, 
ferreteria,… i el recorregut que comporta. 
- Conèixer i utilitzar els diners. 
- Aprendre a portar la roba adient tenint en 
compte el temps meteorològic i l’ocasió. 
 

- Utilització dels recursos que disposa la 
nostra ciutat. 
- Conductes socialment acceptables. 
- Utilització dels comerços més freqüents de 
la nostra ciutat. 
- Coneixement i ús dels diners. 
- Utilització de roba adient. 
 

METODOLOGIA 

Aquesta activitat es realitzarà una vegada a la setmana, la durada serà d’una hora; el grup el 
formaran persones que tenen com a interès comú l’aprendre a desenvolupar-se en el seu 
entorn més proper i a la vegada tenen les capacitats suficients per a poder-ho realitzar amb 
èxit. 
La majoria d’activitats es portaran a terme “in situ”, és a dir en el lloc i condicions on es 
desenvolupa l’acció i sense modificar els condicionants usuals o naturals. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

ÚS DE RECURSOS DE LA COMUNITAT- MERCAT 

OBJECTIU GENERAL 

- Promoure un ús adequat del recurs de  Mercat coneixent les normes bàsiques d’Educació 
Vial, adquirint unes bones habilitats socials i aprenent el concepte de comprar correctament. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Interpretar correctament els senyals de la 
via pública i fer-ne un ús correcte per tal 
de millorar la seguretat personal. 

- Aprendre a portar la roba adient tenint en 
compte el temps meteorològic i l’ocasió. 

- Comportar-se correctament 
- Fomentar uns bons hàbits de relació social 

en l’ús de recursos (saber interaccionar 
correctament en diferents situacions, el fet 
d’anar a comprar, persones conegudes 
que ens troben pel carrer, etc.) 

 

- Normes de circulació vial 
- Vestuari adient. 
- Adquisició d’habilitats socials a la via 
pública. 
- Interès per comportar-se amb prudència i 
responsabilitat. 
- Us del servei del mercat municipal 
- Els diners 
 

METODOLOGIA 

Aquesta activitat es durà a terme els dimecres de 11 a 12, ja que es el dia que es fa el mercat 

a Mollerussa. 

L’activitat tindrà una part teòrica i una altra pràctica. Cada setmana es treballaran els 

objectius citats anteriorment i 1 o 2 vegades al mes s’anirà al mercat a aplicar tot el que s’ha 

après a les sessions anteriors. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Suport a l’entitat 

OBJECTIU GENERAL 

Col.laborar en diferents tasques per l’entitat.  
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Adquisició d’habilitats d’autonomia personal i 
social.  
 
-Adquisició d’hàbits laborals: puntualitat, 
responsabilitat. 
 
-Manteniment de la identitat i pertinença i 
vincle amb l’entitat.   
 

- Realització del reciclatge. 
- Realitzar encàrrecs. 
- Preparar esmorzar 
- Parar taula 
- Reciclatge 
- Escombrar 
- Triturar papers 

 

METODOLOGIA 

Es portaran a terme diferents tasques per l’entitat. Aquestes tasques podran ser ben diverses 
en funció dels requeriments o necessitats del taller.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Autocura 

OBJECTIU GENERAL 

Tenir cura del propi cos per assolir un manteniment de la seva pròpia vida, salut i  benestar 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Aprendre a cuidar-se un mateix 

- Treballar un bon aspecte físic 

- Adquirir hàbits de salut. 

 

 

- Manicura 

- Hidratació 

- Higiene corporal 

 

METODOLOGIA 

Mitjançant diferents tècniques d’higiene corporal (manicura, hidratació,  perruqueria,...) es 

treballa la importància de tenir una bona imatge física per tal que les persones es sentin més 

a gust amb elles mateixes i així puguin millorar la seva autoestima. 

Hi ha 2 grups, un amb més necessitats de suport. En l’activitat es realitza les tècniques 

citades anteriorment juntament amb la lectura de revistes i l’escola de  música agradable 

recreant l’ambient d’un centre d’estètica. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Bon dia  

OBJECTIU GENERAL 

Orientar-se en l’espai i mostrar nocions del temps. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Conèixer la data. 
- Reconèixer el temps metereològic. 
- Treballar el menú diari. 
 

- Els dies de la setmana. 
- Els nombres. 
- Els mesos de l’any. 
- Les estacions de l’any. 
- Fenòmens meteorològics. 
- La temperatura. 
- El menú del menjador. 
 

METODOLOGIA 

Cada dia  un grup format per 5/6 persones, juntament amb un monitor/a, realitzaran una 
cartellera on hi constarà la data, el temps i el menú diari. D’aquesta manera totes les 
persones de l’STO podran consultar-ho. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Aprenentatges funcionals 

OBJECTIU GENERAL 

Adquirir coneixements d’autonomia per aplicar a un  context o situació determinada. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Promoure un mobilitat autònoma dins la 

nostra comunitat 

- Mantenir i adquirir habilitats socials i 

comunicatives per tal poder-se 

desenvolupar correctament en diferents 

situacions. 

- Promoure uns hàbits saludables per un 

benestar físic. 

- Aprendre els procediments a seguir en 

diferents situacions d’emergència. 

 
 

- Hàbits de salut 

- Autonomia personal 

- Coneixement de l’entorn 

- Seguretat i emergència. 

 

METODOLOGIA 

El grup esta format per 6/7 persones  

La sessió es dur a terme una hora a la setmana. 

Les persones que assisteixen a aquesta activitat tenen les capacitat suficients per assolir els 

objectius plantejats amb èxit. 

L’activitat es divideix en dos mòduls:  

3. Sessions teòriques d’aprenentatges 

4. Posada en pràctica dels continguts apresos anteriorment en l’entorn adequat. 

Els continguts es treballen mitjançant tècniques de grup, recursos tecnològics, roll-playing, 

recursos de la comunitat,... 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Tasques ocupacionals 

OBJECTIU GENERAL 

 
-Adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.  
-Adquisició d’hàbits laborals: puntualitat, responsabilitat... 
-Manteniment de la identitat i pertinença i vincle amb l’entitat.   
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Adquisició d’habilitats d’autonomia personal i 
social.  
-Adquisició d’hàbits laborals: puntualitat, 
responsabilitat... 
-Manteniment de la identitat i pertinença i 
vincle amb l’entitat.   
 

-Muntatge  dels llits per a la migdiada cada 
dilluns (disposar els matalassos, posar els 
llençols i coixineres i les fotografies de les 
persones que els utilitzaran). 
-Posar una rentadora de la roba de l’entitat 
(migdia). 
-Tasques vàries durant  l’època de Nadal 
(muntatge dels lots de Nadal, elaboració dels 
centres de taula pel dinar de Nadal, 
col·laboració en l’elaboració i muntatge del 
regal de Reis…). 
-Anar a buscar el pa 
-Reciclatge de cartró 
-Ensobrat de cartes 
-Col·laboració en diferents actes i 
esdeveniments de l’entitat 
 

METODOLOGIA 

 

Es portaran a terme diferents tasques per l’entitat. Aquestes tasques podran ser ben diverses 
en funció dels requeriments i de l’època de l’any.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Hàbits alimentaris i de salut 

OBJECTIU GENERAL 

 
Afavorir un millor coneixement en l’àrea de la salut i l’alimentació. 
 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Assolir hàbits per a una alimentació 
saludable. 
- Conèixer la dieta mediterrànea. 
- Prendre consciència d’un millor benestar 
físic. 
- Aprendre a expressar les necessitats que 
ens sorgeixen. 
- Reconèixer cada un, el que ens és més 
saludable segons les nostres pautes 
mèdiques. 
- Aprendre a reconèixer i distingir un menú 
saludable. 
 

- Piràmide dels aliments. 

- La higiene. 

- Categories alimentàries. 

- Procediments i coccions en l’elaboració de 

diferents plats. 

- Cuina sana i saludable. 

- Reconèixer els diferents tipus de dietes. 

 

METODOLOGIA 

A partir de les necessitats alimentàries de cada un i tenint en compte les pautes mèdiques, es 
farà un treball específic amb cada usuari. Què li és més saludable, què ha de tenir en compte, 
què ha d’evitar, que hem senta bé i que no... etc (hipoglucèmia, colesterol, hiposòdic...). 
 
Les activitats es programaran setmanalment. S’utilitzaran diferents tècniques d’aprenentatge, 
(visualitzacions, diàlegs, relats, rol-playing, imatges... etc), on aprendrem quins són els 
beneficis que ens aporta cada aliment/plat i prenent consciència de tot alló que no ens és 
saludable. 
 
Es treballaran conceptes relacionats amb la salut, la higiene i el nostre benestar físic. 
Aprenent a cuidar-nos tan per dins com per fora. 
.  
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Els diners 

OBJECTIU GENERAL 

Prendre consciència del valor dels diners. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Reconèixer les diferents monedes i bitllets 

d’euro que estan en trànsit. 

- Aprendre a diferenciar els conceptes car i 

barat. 

- Saber l’import orientatiu d’articles i productes 

quotidians.   

- Aprendre a resoldre petites operacions 

matemàtiques. 

- Executar pagaments. 

- Entendre el canvi. 

- Millorar la seva autonomia. 

 

- L’Euro i el seu valor. 

 

METODOLOGIA 

Aquesta activitat la realitzen persones les quals tenen en comú les capacitats, habilitats i 

actituds necessàries per comprendre el valor i maneig dels diners. 

 

Es treballarà en primer lloc el reconeixement de totes les monedes i bitllets d’euro. 

 

Les activitats i diferents dinàmiques que es duran a terme, es programaran setmanalment.  

S’utilitzaran diferents tècniques d’aprenentatge, (visualitzacions, fotografies, fitxes, diàlegs, 

rol-playing, dinàmiques de grup...) basant-se en una metodologia activa, on els exercicis 

pràctics ens permetran posar-nos en situacions quotidianes on els pagaments prenen 

protagonisme. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Ús de recursos a  la comunitat 

OBJECTIU GENERAL 

 

-Conèixer i saber aprofitar els recursos de que disposa la nostra comunitat i promoure una 

mobilitat autònoma dins d’aquesta. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

-Potenciar la participació de les persones a la 

vida comunitària i associativa.  

-Conèixer el funcionament de cada recurs i 

comportar-se adequadament en cada un 

d’ells.  

-Millorar l’autonomia personal i social dels 

membres del grup. 

-Fomentar la presa de decisions en la vida 

quotidiana.  

 

 

- Compra diària del pa per a l’entitat. 
- Casal de la Gent Gran. 
- Biblioteca municipal. 
- Caminar al parc 
- Mercat. 
- Descoberta dels recursos del municipi.  
- Sortides al territori 
 

METODOLOGIA 

S’utilitzaran els recursos de la ciutat i de l’entorn (biblioteca, mercat, comerços, Casal de la 

Gent Gran, museus, restaurants...) segons els interessos dels usuaris (pactat prèviament en 

l’horari de cada persona),  els requeriments de les activitats (ex: comprar el pa) o per fer 

encàrrecs per l’entitat. Alguns dels recursos es podran utilitzar per interessos lúdics o d’oci 

(ex: sortides). En d’altres, com per exemple el Casal de la Gent Gran, es pot valorar la 

participació en les activitats que s’organitzen des del mateix casal (tallers, xerrades...). 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Equinoteràpia 

OBJECTIU GENERAL 

Aprofitar els trets terapèutics que ofereix l’animal, per fomentar la motivació, afectivitat, la 
responsabilitat i la capacitat d’independència.  
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

-Crear un vincle positiu amb el cavall. 
-Millorar la comunicació, tant a nivell verbal, 
com no verbal. 
-Estimular la sensibilitat visual, tàctil, olfactiva 
i auditiva. 
-Fomentar la responsabilitat i l’aprenentatge 
d’accions pautades. 
-Reconèixer les emocions que puguin aflorar 
en l’execució de l’activitat.  
 

Treball amb el cavall a terra, que inclourà: 
 
-Tracte i cura de l’animal. 
-Higiene del cavall. 
-Reconeixement de les parts del cos del 
cavall. 
-Reconeixement de les eines i material 
relacionat amb l’animal.  
-Alimentació de l’animal. 
-Maneig del cavall (donar corda, pas, trot, 
galop, parades…). 
 

METODOLOGIA 

L’activitat d’equinoteràpia serà una activitat setmanal d’una hora i mitja de durada. Es durà a 
terme al centre d’equitació de l’IES Mollerussa. Hi participaran grups de 7 persones de forma 
rotatòria, seleccionades a partir d’un treball d’autodeterminació. Cada grup almenys farà 5-6 
sessions d’equinoteràpia. Les sessions seran executades per un professional de l’IES, que 
dirigirà les sessions, 1 monitor d’Acúdam i una persona de reforç. Durant els dies més freds 
d’hivern es deixarà de fer l’activitat, segons valoració prèvia de les persones responsables. 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Interés Musical 

OBJECTIU GENERAL 

 
Treballar el desenvolupament integral de la persona mitjançant el llenguatge musical. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Adquirir l’hàbit de fer música en grup i 
ejercitar-ne la interpretació en públic. 

- Desenvolupar la capacitat de 
comunicació i expressió a través de la 
percussió. 

- Iniciar-se en la pràctica de la bateria. 
 

- Tècniques de percussió. 
- Audicions. 
- Autoestima i seguretat en un mateix. 

 

METODOLOGIA 

Un professional de la música és la persona encarregada de dirigir l’activitat. 
Mitja hora a la setmana, un grup reduït de persones que han mostrat interès per realitzar 
aquesta activitat, realitzen classes de percussió a través de la bateria. 
Amb aquest instrument es treballa diferent ritmes: vals, swing, pas doble, rock…  
Tots aquesta aprenentatges tenen com a finalitat  mostrar els seus progressos en diferents 
esdeveniments públics, ja sigui dins de l’entitat com en centres escolars. 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Expressió Musical 

OBJECTIU GENERAL 

Treballar habilitats cognitives a través de la música. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Exercitar la memòria a través de noms 
d’artistes, cançons i lletres. 

- Coordinar el propi cos amb el ritme de 
la música 

- Capacitat per expressar i escollir els 
desitjos i gustos musicals. 

- Fer exercicis de reminiscència a través 
de les diferents èpoques musicals. 

 

- Eleccions pròpies de cançons de 
diverses èpoques 

- Reconeixement de cantants a través 
de l’escolta de la música 

- Aprenentatge de lletres de les 
cançons. 

- Expressió corporal 
- Treball rítmic. 
- Cant 

 

METODOLOGIA 

La monitora dinamitza l’activitat i intenta ampliar el coneixement musical mitjançant tècniques 
de reminiscència, memòria a curt i llarg termini . A part, es busca un treball rítmic d’expressió 
corporal i verbal juntament amb la capacitat d’elecció. 
L’activitat es realitza amb un projector que ajuda a posar imatge de la recerca de cançons 
que s’ha dut a terme per internet. Puntualment s’utilitzaran diferents instruments musicals per 
tal de dinamitzar les sessions. 
La programació de l’activitat estarà relacionada amb temàtiques, ja siguin d’espai-temporal 
com d’estils musicals. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Educació emocional 

OBJECTIU GENERAL 

Afavorir una millor adaptació al context social i un millor afrontament als reptes que planteja la 
vida. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Prendre consciència de les pròpies 
emocions i les dels altres. 
- Aprendre a expressar  i comprendre les 
emocions de manera apropiada. 
- Aprendre a regular emocions i sentiments. 
- Conèixer habilitats per afrontar reptes i 
situacions de conflicte. 
- Aprendre a auto generar emocions positives 
i així millorar l’autoestima. 
 
 

-Consciència emocional. 
- Regulació emocional. 
- Autonomia emocional. 
 

METODOLOGIA 

Aquesta activitat la realitzaran persones les quals tenen en comú les capacitats, habilitats i 
actituds necessàries per prendre consciencia, comprendre, expressar i regular de forma 
apropiada els fenòmens emocionals. 
Tenint en compte que la consciència emocional és el primer pas per a poder passar a les 
altres competències emocionals, es treballaran en primer lloc els objectius específics d’aquest 
contingut, quan ja es considerin assolits ja es passarà a treballar la regulació  i l’autonomia 
emocional. 
En les activitats que es programaran setmanalment s’utilitzaran diferents tècniques 
d’aprenentatge, (visualitzacions, diàlegs, relats, rol-playing, dinàmiques de grup, expressió 
corporal, expressió artística,.... etc) basant-se sobretot en una metodologia activa i partint 
dels interessos dels usuaris i de les situacions quotidianes  que viuen en el dia a dia. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Expressió artística 

OBJECTIU GENERAL 

Expressar-se partint de diverses tècniques de les arts plàstiques i fomentar un treball 
psicomotriu. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Millorar destreses motrius de 
psicomotricitat fina i coordinació. 

- Potenciar el procés creatiu en detriment 
del resultat estètic. 

- Conèixer diferents tècniques artístiques. 
-  

- Coordinació ull-mà i psicomotricitat fina: 
retallar, estripar paper, punxar, pinçar, 
moldejar,... 

- Reconeixement dels diferents materials 
que tenim a l’abast per poder crear. 

- Ús de diferents recursos per treballar 
l’expressió artística (música, fotografia, 
poesia, audiovisuals,...) 

- Tractament correcte del material (pinzells 
nets, cura de l’entorn, ...). 

- Utilització de diferents tècniques 
plàstiques. 

- Motivació, interès. 
- Retallar, repassar, punxar,... 
 

METODOLOGIA 

Mitjançant diversos materials es treballaran tècniques artístiques per potenciar la creativitat i 
la psicomotricitat fina a la vegada. 
A part és una activitat lúdica que permet a les persones desenvolupar-se en un entorn 
informal i donant més importància al procés de creació que no al resultat de l’obra en sí. 

 



  Programa General de Rehabilitació 2018-2019 

ACUDAM- Associació Urgell d’Ajuda al Minusvàlid 78 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Tècniques d’assertivitat  

OBJECTIU GENERAL 

Conèixer els propis drets per respectar-se a un mateix i a les persones del nostre entorn. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Aprendre a respectar-se a un mateix  
- Respectar els altres 
- Tenir un control emocional 
- Manejar el llenguatge no verbal 
- Ser hàbil amb tècniques comunicatives.  
 

- Emocions 
- Comunicació verbal 
- Comunicació no verbal 
- Conducta agressiva, passiva i assertiva 
- Drets i deures 
 

METODOLOGIA 

La sessió es dur a terme una hora a la setmana 
El grup està format per 6/7 persones que anys anteriors havien realitzat les activitats 
d’educació emocional i gestió de conflictes de l’STO2 
Es treballa els continguts a través d’una metodologia on el centre de l’aprenentatge són les 
persones. Això s’aconsegueix a través de dinàmiques de grup, activitats participatives, 
comunicació interpersonal,… 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Company de suport  

OBJECTIU GENERAL 

Promoure l’ajuda entre iguals perquè els persones nouvingudes al taller tinguin un suport d’un 
company a través de les vivències personals.  
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Comprendre la importància del meu rol de 
company de suport com un igual. 

- Donar significat a les meves experiències 
personals 

- Aprendre habilitats socials, comunicatives i 
empàtiques 

- Comprendre la importància de formar part 
d’un grup 

- Ser capaç de facilitar suport als altres. 
 

- Escolta activa 
- Habilitats comunicatives en la conversa 
- Actitud participativa i col·laboradora 
- Normes socials 
- Reforç positiu 
- Confidencialitat 
- Empatia 
- Inclusió/exclusió 
- Diversitat 
- Rols socials 
- Drets i obligacions 
- Donar suport 
- Prendre decisions 
- Aprenentatge entre iguals 
 

METODOLOGIA 

L’activitat ha d’estar centrada en la persona, fet que provoca que les persones que volen 
participar de l’activitat serà per elecció pròpia. 
Ha d’estar enfocada en l’entorn més proper i potenciant el treball en equip. Es buscar crear 
una cohesió de grup que vagi més enllà de la pròpia AP, ja que es necessita una implicació 
major de les persones per poder extrapolar l’activitat fora de l’activitat pròpiament dita, és a 
dir, que siguin futurs companys de suport pels nouvinguts a l’Acudam. 
 
Una altra part important de l’activitat serà la participació d’una persona com a formadora, 
potenciant l’aprenentatge entre iguals.  El seu rol serà ajudar a preparar l’activitat i dirigir 
algun moment de l’AP amb l’ajuda de la pedagoga. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Art-teràpia 

OBJECTIU GENERAL 

La utilització de la expressió artística per ajudar a les persones que tenen problemes de 

conducta (desordres emocionals, estrès, falta de confiança, baixa tolerància a la frustració) a 

disminuir aquests problemes i gaudir d’una millor qualitat de vida. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

- Desenvolupar la capacitat per entendre i 

expressar les emocions. 

- Millorar les relacions interpersonals. 

- Desenvolupar la creativitat (espontaneïtat, 

imaginació,...). 

- Millorar la capacitat de decisió. 

- Augmentar l’autoconfiança. 

 

- Treball de les emocions a través de 

diferents manifestacions artístiques 

(música, dibuix, contes, fotografia,… 

- L’autodeterminació (com a mitjà per 

escollir quin procés realitzen). 

- Identificació dels comportaments 

adequats per les relacions interpersonals. 

- Acceptació d’un mateix i del companys 

sense menysprear-se o menysprear-los. 

- L’empatia, com a actitud per entendre els 

altres i millorar les relacions 

interpersonals. 

- Dibuix, collage, fotografia, arts 

plàstiques,... 

 

METODOLOGIA 

Els usuaris d’aquesta activitat són persones amb un nivell intel·lectual moderat - alt. 

Explicarem la sessió i deixarem 5 minuts mentre organitzem la sala i comencen a pensar que 

volen fer (podem ambientar-ho amb música). 

Preguntarem als usuaris que estan fent, que ens expliquin la seva creació durant l’activitat per 

donar-los suport i motivar-los sempre amb aportacions positives, el més important d’aquestes 

sessions és el procés de creació i no el resultat final. Per finalitzar l’activitat cada un explicarà 

als companys que està creant. 
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ACTIVITAS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Reminiscència musical 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure les habilitats de comunicació. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS 

 

-Recordar noms de cantants i cançons. 

-Sap reconèixer sons i ritmes. 

-Utilitzar expressió corporal durant l’activitat. 

-Despertar els records del passat. 

-Recordar diferents moments/experiències de 

la seva vida. 

-Utilitzar diferents tècniques (jocs/recursos) on 

les cançons i els instruments siguin els 

principals protagonistes. 

-Identifica estils musicals. 

-Treballar les emocions. 

-Mostrar actitut participativa 

 

 

-Fets rellevants de la seva infancia i joventut, 

relacionats amb la música. 

-Artístes/cantants importants. 

-Les festes majors. 

-Els records. 

-La família. 

-Succesos/històries d’artístes passats i 

actuals. 

-Estils musicals. 

-Cançons d’abans i ara. 

-Expressió musical a través de la música. 

 

METODOLOGIA 

L’activitat es durà a terme a partir d’audicions, imatges de televisió i d’artistes reconeguts, on 

la música o les melodies, d’abans i d’ara, en siguin les protagonistes. Adoptant una actitud 

motivadora deixant espai per l’expressió pròpia. 

La monitora de referència prepararà i executarà l’activitat.  

Es podrà fer una recopilació de la informació que expressa la persona, en referència a les 

anècdotes que explica en relació a la música i els seus records (PCP).  
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11-EXEMPLES D’ALGUNS DELS REGISTRES QUE S’UTILITZARAN SEGONS LA PERTINENT FUNCIÓ: 
 
11.1  MODEL DE REGISTRE PER A  L’ANÀLISI FUNCIONAL DE LES “CONDUCTES PROBLEMA”: 
 

 

 
Usuari: 

 

OBJECTIU DEL REGISTRE: 
 

REGISTRAR TOTA INCIDÈNCIA RELLEVANT QUE ES PRODUEIXI DURANT LA SEVA 

ESTADA AL TALLER , RELACIONADA AMB LA SEVA PATOLOGIA PSÍQUICA I 

COMPORTAMENTS DERIVATS. 

 

 
Inici :  

      Mes :   

DATA HORA LLOC 
PERSONES I 
ACTIVITAT EN 

CURS 

ALTRES OBSERV. (Per exemp: 
possibles causes, motius 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA 
“INCIDÈNCIA” 

QUE FA EL 
MONITOR 
PRESENT? 

I ELS NOIS 
DEL GRUP? 

RELACIÓ 
POSTERIOR DE 

L’USUARI 
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11.2  MODEL DE REGISTRE PER AL SEGUIMENT DE LES INTERVENCIONS VERS ELS 
DIFERENTS USUARIS: 
 
GENER’06 REGISTRES TASQUES 

ESPECIFIQUES 
OBSERVACIONS/ 
SUGGERIMENTS           

MONITOR 1 

 
Usuari 1 
 

   

 
 
Usuari 2 
 

-Al juny s’ inicia un 
registre de 
comportament 
disruptiu. 
 

-Vetllar rendiment del 
usuari i segons resulti 
farem de nou una 
intervenció. 

- 

 
 
Usuari 3 

-Reg Rendiment 
laboral. 

 

 
 
 
 
 

-Valoració d’un possible pas de l’STO1 
a l’STO2 . 
-TALLAR-LI SISTEMÀTICAMENT 
L’OBSESSIÓ PELS DINERS I EL 
TREBALL. 

 
 
Usuari 4 

Iniciem un reg ABC 
de comportament 
inadequat ( 
negació,agressió..) 

  

 
Usuari 5 

-Reg d’ higiene i 
incidències de 
comportament sexual 
inadequat. 

 -Iniciem a un reg d’ higiene i 
incidències de comportament sexual 
inadequat. 

 
 
Usuari 6 

 - introduïm control 
producció.( És un reg 
estipulat per l’STO2 ). 
-Avisar-lo de tant en 
tant del tema higiene a 
l’WC i a la dutxa. 

-Valoració d’un possible pas de l’STO1 
a l’STO2.( Segons rendiment observat 
). 

GRUP REGISTRES GRUP TASQUES  DE GRUP OBSERVACIONS/SUGGERIMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Registre de caigudes 
de l’sto-1. 

 
-DUTXES: 
 
Usuari 1(1ª setmana) 
Usuari 2(2ª setmana) 
Usuari 3(3ª setmana) 
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11.3.MODEL D’EXEMPLE D’HORARI INDIVIDUAL D’UN USUARI DE L’STO: 
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11.4. MODEL DE REGISTRE PER AL SEGUIMENT DE LES TASQUES D’OCUPACIÓ 
TERAPÈUTICA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                MES: ANY: EC:  Engarçat de cortina           

TALLER OCUPACIONAL ACUDAM          FE: Capsetes de ferreteria      

                   

MA:  

Manipulats        

Nom             TOT           TOT           TOT           TOT 

 EC                                                 

 FE                                                 

  MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

 MA                                                 

 EC                                                 

 FE                                                 

  MA                                                 
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FALTES ASSISTÈNCIA 
STO  

 MES: 

                                
COGNOMS NOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
FJ= Falta justificada per motius mèdics/visita 
medica malaltia etc... 

                      

FN= Falta NO justificada                               
TJ= arriba tard a treballar de 
forma justificada 

                           

TN= arriba tard a treballar de forma  
NO justificada 

                         

H= perd hores de treball per trastorn conductual o 
de qüestió psiquiàtrica. 
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11.5 . MODEL DE REGISTRE  DEL SEGUIMENT DE L’ASSISTÈNCIA AL TALLER: 
 
11.6 MODEL DE REGISTRE D’AVALUACIÓ D’ACTIVITATS: 
 
ACTIVITAT:      MONITOR 
DATA AVALUACIÓ INICIAL:               DATA AVALUACIÓ FINAL: 
STO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
DE 
L’ACTIVITAT 

Us
ua
ri 
 1
 

Us
ua
ri 
2 

Us
ua
ri 
3 

Us
ua
ri 
4 

Us
ua
ri 
5 

Us
ua
ri 
6 

Us
ua
ri 
8 

Us
ua
ri 
9 

Us
ua
ri 
10
 

Us
ua
ri 
11
 

Us
ua
ri 
12
 

Us
ua
ri 
13
 

Us
ua
ri 
14
 

Us
ua
ri 
15
 

Us
ua
ri 
16
 

Us
ua
ri 
17
 

Us
ua
ri 
18
 

Us
ua
ri 
19
 

Us
ua
ri 
20
 

Us
ua
ri 
21
 

                          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 Ho fa correctament 
 Ho fa amb ajuda 
 No ho fa 
 No participa a l’activitat 
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“ No existeixen persones  amb  discapacitat  sinó persones 
amb capacitats diferents” 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


