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LES RETALLADES ECONÒMIQUES  
CONGELEN L’ACCÉS AL SERVEI, 
NOMÉS ES PERMET L’INGRÉS DE 
PERSONES PROVINENTS DE L’ 
ESCOLA: 3 INCORPORACIONS AL 
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I 
8 AL SERVEI OCUPACIONAL 
D’INSERCIÓ. 

 

  

 

 
 
 

 
 

55

60

65

70

20072008200920102011201220132014

P
er

so
ne

s 
at

es
es

Anys

Evolució del Centre Ocupacional 
en els últims anys
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Persones ateses al CO 
per edat

Nº usuaris de 19-30 anys

Nº usuaris de 31-50 anys

Nº usuaris de 51-65 anys
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Persones ateses al 
CO per sexe

DONES HOMES

���

��

Persones ateses als 
diferents serveis del CO

67 persones ateses al STO

11 persones ateses al SOI



 

 
UN ANY MÉS DONEM CONTINUÏTAT A LES ACTIVITATS D’AJUSTAMENT 
PERSONAL I SOCIAL. INTENTEM MANTENIR L’INDICADOR DEL 50% DE 
PARTICIPACIÓ EN CADA TIPUS D’ACTIVITAT, APS  I OT O PRELABORAL, TOT I LA 
DIFICULTAT QUE SUPOSA.
 

 
Amb les diferents activitats d’Estimulació Motriu es
dóna resposta a les necessitats d’una part de la 
població envellida.  
 
Aquestes activitats treballen
desenvolupament de l’emoció, l’organització 
motriu, i la consciència de l’espai per a poder 
realitzar gestos en funció d’un objectiu.
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UN ANY MÉS DONEM CONTINUÏTAT A LES ACTIVITATS D’AJUSTAMENT 
PERSONAL I SOCIAL. INTENTEM MANTENIR L’INDICADOR DEL 50% DE 
PARTICIPACIÓ EN CADA TIPUS D’ACTIVITAT, APS  I OT O PRELABORAL, TOT I LA 
DIFICULTAT QUE SUPOSA. 

diferents activitats d’Estimulació Motriu es 
na resposta a les necessitats d’una part de la 

s treballen a partir del 
desenvolupament de l’emoció, l’organització 
motriu, i la consciència de l’espai per a poder 
realitzar gestos en funció d’un objectiu. 

 

 
 
Donem continuïtat al Teatre Expressiu 
de l’Aula de Teatre. Augmenta
aquesta activitat.  
 
La metodologia que s’utilitza és la creació c
dir, cadascú crea el seu propi personatge a través de les 
diferents sessions, sempre 
L’esforç es reflecteix en una represen
el 19 de juny. 
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UN ANY MÉS DONEM CONTINUÏTAT A LES ACTIVITATS D’AJUSTAMENT 
PERSONAL I SOCIAL. INTENTEM MANTENIR L’INDICADOR DEL 50% DE 
PARTICIPACIÓ EN CADA TIPUS D’ACTIVITAT, APS  I OT O PRELABORAL, TOT I LA 

 

Teatre Expressiu amb el Projecte 
de l’Aula de Teatre. Augmenta el número participants en 

és la creació col·lectiva, és a 
crea el seu propi personatge a través de les 

empre amb un professor guia. 
una representació teatral durant 
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Iniciem l’activitat de Balls Caribenys, orientada a persones amb un 
nivell alt d’autonomia. Comporta un moviment de tot el cos al ritme 
d’una música alegre i divertida. Han de coordinar els moviments amb 
la música, els passos apresos, les altres persones i l’espai, representa 
un treball mental important. A nivell social, també permet que la 
persona pugui vèncer la seva timidesa, millorant les relacions entre les 
persones.  
 

 

 
 

Un any més, Muntem la nostra 
“paradeta” de Sant Jordi a la plaça Sant 
Joan,  al Parc Tecnològic de Gardeny i a 
Bo de Shalom.  

 
 

Els responsables de la pista de gel de la 
Plaça Sant Joan, ens conviden a  patinar. 
Tots van passar una estona molt 
divertida. 

 

 

 
 

Anem al Camp Nou. La col·laboració 
amb FC Barcelona, ens ofereix la 
possibilitat d’assistir al partit de 
Copa del Rei que es celebra el 16 de 
desembre.  
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PROJECTES SOCIALS EN MARXA, AL CENTRE 

OCUPACIONAL 
 
 

 
 
 

 

 

LA FACTORIA BO DE SHALOM, desprès 
de dos anys en marxa, ja elaborem 
melmelades de quatre varietats.  És un 
projecte que té com a objectiu  que les 
persones del Servei de Teràpia 
Ocupacional potenciïn les seves 
habilitats i en desenvolupin de noves. 
Les nostres melmelades es poden 
comprar a Bo de Shalom i a algunes 
botigues de comerç de proximitat. 
 

 

 

 
FET AMB EL COR, fabricació de 
diferents productes d’artesania; 
postals de Nadal, d’aniversari o per 
qualsevol celebració, articles de 
decoració, regals de noces, comunió o 
bateig, entre d’altres. Cada vegada 
són més les comandes que ens 
arriben. 

 
 

 



 

les persones.  

Es tracta del Servei de Llar Residència i el Servei de Suport a 

l’Autonomia a la Pròpia Llar. 

 
 

Des del servei de llar 

necessitats molt diferents, configurant 2 grups:

o Grup 1: persones amb intensitat de suport intermitent o limitat.

o Grup 2: persones amb intensitat de suport limitat amb trastorns 

de conducta, extens o generalitzat.

Les persones ateses al PSAPLL, tenen necessitat de suport intermitent 

o limitat i el tipus d’atenció que necessiten i reben es significativament 

diferent a la dels usuaris de la llar residència.

Majoritàriament les persones ateses al servei de llar 

vegada usuaris del CO, i les ateses en el PSAPLL treballadors del CET
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El Servei d’habitatge de la 

Fundació Privada Ilersis

tipus de serveis que pretén donar 

cobertura en l’àmbit de la vivenda 

segons les necessitats de suport 

Es tracta del Servei de Llar Residència i el Servei de Suport a 

l’Autonomia a la Pròpia Llar.  

Des del servei de llar residència es dóna atenció a persones amb 

necessitats molt diferents, configurant 2 grups: 

Grup 1: persones amb intensitat de suport intermitent o limitat.

Grup 2: persones amb intensitat de suport limitat amb trastorns 

de conducta, extens o generalitzat. 

Les persones ateses al PSAPLL, tenen necessitat de suport intermitent 

o limitat i el tipus d’atenció que necessiten i reben es significativament 

diferent a la dels usuaris de la llar residència. 

Majoritàriament les persones ateses al servei de llar 

vegada usuaris del CO, i les ateses en el PSAPLL treballadors del CET

 

PSAPLL

LLAR 
RESIDÈNCIA

HABITATGE 

El Servei d’habitatge de la 

Fundació Privada Ilersis ofereix dos 

tipus de serveis que pretén donar 

cobertura en l’àmbit de la vivenda 

segons les necessitats de suport 

Es tracta del Servei de Llar Residència i el Servei de Suport a 

residència es dóna atenció a persones amb 

Grup 1: persones amb intensitat de suport intermitent o limitat. 

Grup 2: persones amb intensitat de suport limitat amb trastorns 

Les persones ateses al PSAPLL, tenen necessitat de suport intermitent 

o limitat i el tipus d’atenció que necessiten i reben es significativament 

Majoritàriament les persones ateses al servei de llar residència són a la 

vegada usuaris del CO, i les ateses en el PSAPLL treballadors del CET. 



 

 

La Fundació Ilersis, té acreditades 3 

llars residències amb un total de 53 

places registrades i 43 ocupades, que 

representa una ocupació del 81 %.

El Servei de La Llar Residència ha atès 43 persones: 23, 17 i 3 respectivament. Majoritàriament 

homes d’entre 31 i 50 anys. Sota el denominador comú de l’atenció a persones amb 

discapacitat intel·lectual, es distingeixen per tenir edats,  trastorns associats i nece

suport diferents. 

 

 

 

���

Home

���

���

��

intermitent limitat

extens generaltzat tc
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a Fundació Ilersis, té acreditades 3 

llars residències amb un total de 53 

places registrades i 43 ocupades, que 

representa una ocupació del 81 %. 

de La Llar Residència ha atès 43 persones: 23, 17 i 3 respectivament. Majoritàriament 

homes d’entre 31 i 50 anys. Sota el denominador comú de l’atenció a persones amb 

discapacitat intel·lectual, es distingeixen per tenir edats,  trastorns associats i nece

 

 

 

1
•Llar residència núm 1.                                       
C/ Ramon argiles, 38. Núm reg. 
S02134

2
•Llar residència cases La Mitjana. 
C/Ramon Argiles, 35. Núm reg. 
S05172 

3
•Llar residència Riu i Farré.                     
C/Frederic Riu i Farré, 3. Núm reg. 
S04850 
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Nº usuaris de 18

Nº usuaris de 31

Nº usuaris de 51
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GRAU I GRAU II

HABITATGE 

de La Llar Residència ha atès 43 persones: 23, 17 i 3 respectivament. Majoritàriament 

homes d’entre 31 i 50 anys. Sota el denominador comú de l’atenció a persones amb 

discapacitat intel·lectual, es distingeixen per tenir edats,  trastorns associats i necessitats de 

 

Llar residència núm 1.                                       
C/ Ramon argiles, 38. Núm reg. 

Llar residència cases La Mitjana. 
C/Ramon Argiles, 35. Núm reg. 

Llar residència Riu i Farré.                     
C/Frederic Riu i Farré, 3. Núm reg. 
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Nº usuaris de 18-30 anys

Nº usuaris de 31-50 anys

Nº usuaris de 51-65 anys
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GRAU II GRAU III NO ASSOLEIX



 

LA METODOLOGIA DE TREBALL I EIXOS ESTRATÈGICS DEL SERVEI

DES DE LA LLAR RESIDÈNCIA S’HAN GESTIONAT ELS SERVEIS BÀSICS I ELS PROJECTES 
SOCIALS 

ATENCIÓ 
CENTRADA 

EN LA 
PERSONA

Serveis 
generals 
bàsics, 

acolliment, 
allotjament i 
manutenció 

Serevis 
d'atencio a la 

salut i seguretat 
a la llar
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LA METODOLOGIA DE TREBALL I EIXOS ESTRATÈGICS DEL SERVEI

DES DE LA LLAR RESIDÈNCIA S’HAN GESTIONAT ELS SERVEIS BÀSICS I ELS PROJECTES 

 

servei de 
llar 

residencia

RESPONS. 
SOCIAL

QUALITAT

PROFESSIO
NALITACIÓ

MODEL 
ECOLÒGIC

ATENCIÓ 
CENTRADA 

EN LA 
PERSONA

Serveis bàsics

Serevis 
d'atencio a la 

salut i seguretat 
a la llar

Serveis 
d'atenció a la 
dependència i 

capacitat 
funcional

Serveis 
d'atencio social

HABITATGE 

LA METODOLOGIA DE TREBALL I EIXOS ESTRATÈGICS DEL SERVEI 

 

DES DE LA LLAR RESIDÈNCIA S’HAN GESTIONAT ELS SERVEIS BÀSICS I ELS PROJECTES 

 

QUALITAT

Serveis d' 
assessorament 

i supervisió



 

 

RESPECTE ALS PROJECTES SOCIALS, HA ESTAT RELACIONAT AMB EL 
INCLOU 3 TIPUS D’ACTIVITATS: LUDICO

El Servei, aposta per el lleure ja que té 

una forta repercussió en la vida de les 

persones i aporta benestar en diferents 

àmbits o dimensions de qualitat de vida, 

com el desenvolupament p

benestar material, les relacions 

interpersonals, la inclusió social, el 

benestar emocional, el respecte dels 

drets, l’autodeterminació i el benestar 

físic.  

El 100 % de les persones ateses a la Llar 

Residència realitza activitats de lleure.

Lúdico
•Natació
•Escoles esportives
•Futbol
•Bàsquet
•Natació

Cultural i recreatiu
•Noves tecnologies
•Visites culturals
•Sortides al cinema, teatre i actes musicals
•Participacio en festes i actes de la ciutat i del barri

Turisme
•Vacances d'estiu, setmana santa i Nadal
•Sortides puntuals de cap de setmana
•Termalisme
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RESPECTE ALS PROJECTES SOCIALS, HA ESTAT RELACIONAT AMB EL 
INCLOU 3 TIPUS D’ACTIVITATS: LUDICO-ESPORTIVES, CULTURALS I RECREATIVES I TURISTIQUES

El Servei, aposta per el lleure ja que té 

una forta repercussió en la vida de les 

persones i aporta benestar en diferents 

qualitat de vida, 

com el desenvolupament personal, el  

les relacions 

interpersonals, la inclusió social, el 

benestar emocional, el respecte dels 

drets, l’autodeterminació i el benestar 

El 100 % de les persones ateses a la Llar 

sidència realitza activitats de lleure. CARNESTOLTES  

Lúdico - esportiu
Natació
Escoles esportives
Futbol
Bàsquet
Natació

Cultural i recreatiu
Noves tecnologies
Visites culturals
Sortides al cinema, teatre i actes musicals
Participacio en festes i actes de la ciutat i del barri

Turisme
Vacances d'estiu, setmana santa i Nadal
Sortides puntuals de cap de setmana
Termalisme

HABITATGE 

RESPECTE ALS PROJECTES SOCIALS, HA ESTAT RELACIONAT AMB EL LLEURE INCLUSIU, QUE 
ESPORTIVES, CULTURALS I RECREATIVES I TURISTIQUES 

 

Participacio en festes i actes de la ciutat i del barri
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FERIA D’ABRIL TARDA DE BITLLES 

 

Les activitats, el lleure i les vacances que es 

realitzen es relacionen amb els serveis 

bàsics i opcionals del servei, són actuacions 

concretes i planificades en el temps per 

assolir aquells objectius descrits al PIDI. Es 

planifiquen anualment. 

 
COMISSARIA GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA 

 

A banda del lleure i les vacances, també 

s’han organitzat activitats específiques 

relacionades amb el coneixement de 

l’entorn, normes viàries, cuina, jardineria, 

horticultura, noves tecnologies, reiki, 

estètica, costura, teatre, economia 

domèstica, etc. 
CUINA 
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 USAP  
UNITAT DE 

SUPORT  
A L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL 

 

 

Objectiu: suport i seguiment de l’activitat laboral de les persones amb 
discapacitat i amb especials dificultats contractades al CET per tal 
d’aconseguir la seva inserció i promoció laboral, i poder garantir un lloc de 
treball, estable, remunerat i de qualitat. 

 

 
Com ho fem? treballem de forma activa, participativa i individualitzada, tenint 
en compte les particularitats individuals de la  persona, realitzant una atenció 
familiar , un acompanyament en la rehabilitació d’habilitats i manteniment de 
capacitats per tal d’aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i autonomia 
personal: 

1. Treball i seguiment dels hàbits laborals. 
2. Suport  a l’aprenentatge de les feines.  
3. Elaboració de plans de formació. 
4. Seguiment de la promoció. 
5. Suport i seguiment psicològic, social i mèdic més enllà del àmbit 

estrictament laboral. 
6. Elaboració, programació i seguiment de plans d’autonomia 

personal que lliguen l`activitat laboral i la vida independent, (la 
integració social, l’habitatge, el seguiment psicològic, la salut i el 
lleure). 

 
 
Usuaris del servei USAP: persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia 
mental amb un grau superior al 33% i persones amb discapacitat física o 
sensorial amb un grau superior al 65%. Aquestes persones tenen especials 
dificultats per la seva integració laboral per la qual cosa  és necessari un suport 
i un seguiment que adapti el seu lloc de treball a les seves necessitats 
 
 

  



 

TIPOLOGIA DE TREBALLADOR/RES DEL CET I USUARIS DE LES USAP AL 2014

no es veuen cumplides els hi genera una elevada frustració difícil de gestionar i que 
s’ha de treballar des d’aquest servei per tal d’assolir la seva pl
laboral, intervenint en els diferents àmbits de la seva vida.
 

 

 

 

•DISCAPACITAT 

FISICA                    
(12 persones)

•DISCAPACITAT 

INTELECTUAL      
(62 persones)

71 %

14 %

 RECULL DE

TIPOLOGIA DE TREBALLADOR/RES DEL CET I USUARIS DE LES USAP AL 2014
 
Tot i que la nostra prioritat 
davant les noves incorporacions 
continuen essent les 
amb discapacitat intel.lectual i/o 
malaltia mental 
Hem de tenir present 
l’increment de treballadors/res 
amb discapacitat física i 
sensorial greu que tot i que en la 
majoria d’ells no són beneficiaris 
de les USAP, moltes vegades 
requereixen de la 
atenció i adpatació del lloc de 
treball, ja que les expectatives 
creades amb anterioritat i que 

no es veuen cumplides els hi genera una elevada frustració difícil de gestionar i que 
s’ha de treballar des d’aquest servei per tal d’assolir la seva plena inserció en el món 
laboral, intervenint en els diferents àmbits de la seva vida. 

Actualment la nostra principal 
font, d’on seleccionem les noves 
incorporacions és 
COL.LOCACIÓ DE L’ENTITAT
Ens arriben candidats derivats de 
diferents programes d’orientació 
com Incorpora, d’altres entitats, 
de centres de formació o de 
forma particular.  
Aquest servei que hem 
professionalitzat, amb 
de selecció més acurat i precís, ha 
permès incrementar l’èxit en la 
contractació. Facilitant la u
de les noves incorporacions i 
orientant sobre les adaptacions 
necessàries en el lloc de treball.

 

•DISCAPACITAT 

SENSORIAL           
(7 persones)

•MALALTIA 

MENTAL                  

(6 persones)

7 %

8 %

DE PREMSA 

TIPOLOGIA DE TREBALLADOR/RES DEL CET I USUARIS DE LES USAP AL 2014 

Tot i que la nostra prioritat 
davant les noves incorporacions 
continuen essent les persones 
amb discapacitat intel.lectual i/o 

 
Hem de tenir present 
l’increment de treballadors/res 
amb discapacitat física i 
sensorial greu que tot i que en la 

no són beneficiaris 
de les USAP, moltes vegades 
requereixen de la mateixa 
atenció i adpatació del lloc de 
treball, ja que les expectatives 
creades amb anterioritat i que 

no es veuen cumplides els hi genera una elevada frustració difícil de gestionar i que 
ena inserció en el món 

Actualment la nostra principal 
font, d’on seleccionem les noves 
incorporacions és l’ AGÈNCIA DE 
COL.LOCACIÓ DE L’ENTITAT. 
Ens arriben candidats derivats de 

ogrames d’orientació 
com Incorpora, d’altres entitats, 
de centres de formació o de 

 
Aquest servei que hem 
professionalitzat, amb  un procés 

més acurat i precís, ha 
permès incrementar l’èxit en la 
contractació. Facilitant la ubicació 
de les noves incorporacions i 
orientant sobre les adaptacions 
necessàries en el lloc de treball. 
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En els darrers anys ens hem anat  re 

inventant i diversificant  en àrees de negoc

creixent en aquelles 

Adaptant els 

individualitats i particularitats de cada 

persona, per tal de complir amb 

nostres objectiu

manteniment i la creació de llocs de treball 

per a persones amb diversitat funcional i 

especials dificultats.

 

DE PREMSA 

n els darrers anys ens hem anat  re 

inventant i diversificant  en àrees de negoci, 

creixent en aquelles  més productives.  

llocs de treball a les 

individualitats i particularitats de cada 

persona, per tal de complir amb un dels 

objectius principals, el 

manteniment i la creació de llocs de treball 

per a persones amb diversitat funcional i 

especials dificultats. 
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  COL·LABORADORS 2014 
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