
 
 

 

MEMÒRIA  2018 

FUNDACIÓ ELS JONCS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 2 

 
1- QUI SOM 
 

La Fundació Els Joncs és una entitat sense ànim de lucre de Sarrià de Ter que atén a persones 

amb discapacitat intel·lectual durant tot el seu cicle vital. Donem servei a tota la província de 

Girona per tal de fomentar la seva integració personal, social i laboral. 

Dins la Fundació tenim el servei d’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme que es va 
crear al 1978, el Centre Especial de Treball ( CET ) que té el seu origen al 1991 i el Centre 

Ocupacional ( CO )que completava el ventall de necessitats d’aquestes persones a partir de 2001. 

En l’actualitat, la Fundació Els Joncs te un total de 88 alumnes a l’escola, 20 treballadors/es al 

Centre Especial de Treball i 42 nois/es al Centre ocupacional. 

 

1.a-  CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MARE DE DÉU DEL CARME ( CEE ) 

L’Escola d’Educació Especial és privada concertada per la Generalitat de Catalunya i s’apliquen els 
programes curriculars adaptats a les necessitats de l’alumnat amb característiques especials dins 
un clima familiar. L’objectiu és fomentar el desenvolupament dels hàbits, destreses i 
coneixements bàsics que requereix la realitat en tots els àmbits de la vida. 

 

1 .b- CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ( CET ) 

El Centre Especial de Treball dona feina amb contracte laboral regulat als nois/es amb discapacitat 

intel·lectual que reuneixen les característiques per desenvolupar tasques professionals en un 

ambient protegit. Actualment tenim 20 nois/es en plantilla, però la disminució d’ajudes per part 
de l’Administració Pública dificulten mantenir i crear llocs de treball amb personal amb aquestes 
característiques. 

 

1.c- CENTRE OCUPACIONAL ( SOI – STO ) 

El Centre Ocupacional atén les necessitats integrals de persones en edat adulta ( a partir de 18 

anys ). Alternen tasques laborals formatives sense productivitat amb d’altres que fomenten el 
desenvolupament de la seva autonomia personal i social. Tanmateix, un nombre elevat 

necessiten tractaments terapèutics de diferents característiques. El SOI és el servei ocupacional 

d’inserció, i aglutina  els nois/es amb més capacitat cognitiva i amb possibilitats de forma part en 
un futur del Centre Especial de Treball. 

El grup que formen l’anomenat STO, servei de teràpia ocupacional, presenta més limitacions i 

l’objectiu es centra en la persona i en el seu desenvolupament en la vida adulta sense objectius 
laborals específics. 
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2- ACTIVITATS PRINCIPALS DEL 2018 

 

L’any 2018 ha estat especial per la Fundació Els Joncs, ja que s’ha celebrat el 40è aniversari de 
l’origen de l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme. 

Dins els actes per commemorar aquest aniversari tan assenyalat volem destacar: 

 

- SOPAR BENÈFIC 

El 26 d’abril es va organitzar un sopar a Mas Marroch ( Vilablareix ), un centre d’esdeveniments 
del conegut Celler de Can Roca. Aquest acte va ser un èxit de participació, ja que es van reunir 530 

persones, amb representació de les institucions i empreses més importants de la província i de 

Catalunya. Hi va assistir el Molt Hble. Sr. President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, 

diferents alcaldes ( Girona, Vilablareix, Sarrià  de Ter, Sant Julià de Ramis, entre altres ), 

representants d’entitats de gran envergadura com la Diputació, Fundació La Caixa,  Girona FC  i la 

Cambra de Comerç, entre d’ altres. 

En aquest sopar es va fer un repàs del passat i present, i es van fer públics els futurs projectes  de 

de la Fundació encaminats a augmentar els serveis per millorar la qualitat de vida de les persones 

amb discapacitat intel·lectual. Entre aquests intencions, hi ha la construcció d’una residència pels 
nois/es que atenem i en la qual també hi tindrien cabuda les famílies en cas de necessitat. 

 

      

 

 

- JORNADA DE NEURODIDÀCTICA APLICADA A LES AULES 

L’escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme va organitzar una jornada de formació 
basada en la neurodidàctica aplicada a les aules. El director de l’Escola, Sr. Lluís Pòrtules , moderar 
les ponències de tres eminències amb el tema que ens ocupava i que va fer les delícies dels 170 

assistents a les instal·lacions de l’Espai Caixa de Girona. La presentació va ser a càrrec del Director 
de SSTT D’Ensenyament a Girona, Sr. Josep Polanco. 
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El Srs. Jesús Guillén i Pablo Duque i la Sr. Mª Jesús Lopéz van ampliar els recursos educatius i 

formatius als professionals assistents a la jornada, que es van mostrar molt satisfets de les 

explicacions dels especialistes. 

 

        

 

- GIRONA FC GENUINE 

L’any 2018 la Fundació Els Joncs va participar molt activament en el desenvolupament d’aquest 
equip de futbol que aglutina nois/es amb discapacitat intel·lectual de les diferents entitats del 

territori. Concretament, un entrenador, sis jugadors i el fisioterapeuta provenen dels Joncs, i s’ha 
realitzat un entrenament setmanal a Vilaroja ( Girona ) i una sèrie de trobades competitives amb 

altres equips de la primera i segona divisió de la lliga de futbol professional.  

Ens vam desplaçar a Mallorca, Tarragona, Vigo i A Coruña, on vam passar tot el cap de setmana 

amb convivència amb els altres nois/es d’arreu d’Espanya. 
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- SOPAR D’ESTIU 

Aquest any es va organitzar un sopar de famílies a les nostres instal·lacions amb col·laboració de 

la AAVV de Sarrià de Ter. La nostra intenció era obrir la Fundació a la gent del nostre voltant, és a 

dir, integrar el poble en el nostre projecte per obrir complicitats i empatia. 

El resultat va ser una trobada de més de 200 persones on cal destacar la gran harmonia entre 

totes les parts i on van aflorar les emocions de la gent gran que havia vist el centre sempre des 

d’una perspectiva sense conèixer la realitat de la nostra tasca i les característiques i necessitats 
dels beneficiaris. 

                 

 

- BOSC 

Cal destacar que hem adquirit el bosc del voltant de les instal·lacions de l’escola i del centre 
ocupacional. Aquest projecte obre diferents possibilitats, entre les quals, poder gaudir de la 

natura a través de l’obertura de camins i preparar el terreny per fer-hi petites sortides. 
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MEMÒRIA DEL CURS ESCOLAR 2017 – 2018  

 
 
ACTIVITATS REALITZADES 

 

1r Trimestre 

 

12 de setembre. Inici de curs. 

Es dóna la benvinguda als alumnes i es donen unes pautes generals pel curs que iniciem, tot 

reunint-nos al menjador de l’escola. 
El primer dia de classe ens serveix per a retrobar-nos, després de les vacances d’estiu, intercanviar 

experiències i situar-nos de nou en el món escolar, i començar a conèixer els nous alumnes que 

s’integren per primera vegada a la nostra comunitat educativa. 

28 de setembre. Sortida matinal “Cinema i emocions: un viatge a la infància”. Caixa Fòrum.  

Exposició guiada en la qual, a través de petits trossos de pel·lícula, imatges i jocs, ens fan descobrir 

i ser conscients de les emocions més bàsiques transmeses: ràbia, alegria, il·lusió, tristesa, por… 

Els nens l’han gaudit molt i han estat molt participatius. 
 

29 de setembre. Excursió a Castelló d’Empúries i Empuriabrava.  

Aprofitant el bon temps del setembre, s’ha programat una sortida a principi de curs per visitar el 
Butterfly Park de Castelló d’Empúries i fer un bany a la platja d’Empuriabrava.  
Sortim de Girona direcció a Castelló d’Empúries. Tenim un temps per esmorzar i organitzar-nos per 

grups per realitzar la visita al Butterfly Parc. Veiem un audiovisual i fem el recorregut per tot el centre 

on hi ha recreada una selva tropical amb plantes, papallones, aus i altres animals típics d’aquest 
clima. 

A continuació, tothom qui ho vol, fa una bany a la platja d’Empuriabrava. Dinem a la mateixa platja i, 
havent dinat, anem a buscar un gelat per a cada un.  Agafem l’autocar per tornar cap a l’estació. El 
bon temps ens ha acompanyat durant tot el dia i els nens han gaudit molt. 
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6 d’octubre. Excursió Mas Marcè de Siurana.  

El dia 6 d’octubre els nens i nenes d’infantil, 1er, 2on, i 3er A hem anat d’excursió a Siurana 
d’Empordà. Hem visitat  la granja Mas Marcè. Quan hem arribat ens han donat la benvinguda la 
Rosa i la Maria que ens han acompanyat durant tota la visita. 

Primer hem vist com esquilen les ovelles. Quan hem tingut prou llana l’hem anat repartint en 
diferents cistells. De dos en dos hem agafat els cistells i hem anat caminant fins el riu. Amb l’ajut de 
la Rosa rentem la llana i la tornem fins a la masia on l’hem estès en un prat per a què s’assequi. 
Després hem donat un biberó de llet a dos xaiets petits i els hem pogut tocar i aguantar-los a coll. 

Ens han ensenyat a cardar la llana amb un raspall i a filar-la. Hem fet una fitxa amb trossets de llana 

i també ens han fet polseres que ens han regalat.  

Abans de marxar de Mas Marcè ens han obsequiat amb un iogurt d’ovella per cada nen i uns 
formatges per l’escola. 
Després hem anat a dinar als Aiguamolls de l’Empordà. Tot seguit anem a fer una volta fins el 

primer refugi de guaita i quan ha estat l’hora hem tornat amb  l’autobús  cap a casa. 
 

 

27 d’octubre. Sortida matinal “El viatge del cargol”. Caixa Fòrum. 

Els alumnes de la classe de primer han participat al taller titulat “ El viatge del Cargol”, on han posat 
so i música a les peripècies d’un cargol que, per  combatre l’avorriment s’aventura a fer un viatge a 
través d’un conte.  
Els alumnes han recorregut el món del so i de la música tot treballant conceptes musicals com ara 

so, silenci, intensitat, altura... 

 

 

27 d’octubre. Sortida “Bosc net”. 

Hem fet una sortida al bosc per a observar la natura i complementar el treball d’ecologia “bosc-net” 
que es fa a l’aula. 
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30 d’octubre. Castanyada. 
Com és habitual en aquesta diada, al matí es participa en l’activitat de triar i tallar les castanyes, que 
s’estenen en uns draps per tal d’assolellar-les i tenir-les a punt per la tarda. 

A la tarda es torren les castanyes i fem xerinola amb música i cançons adients per l’ocasió: "el 

gegant del castanyer", "la castanyera", "ja ha arribat la tardor"… També es fan paquets de diari amb 

les castanyes sobrants a fi de que cadascú pugui portar-ne a casa un grapadet, com un tresor, un 

petit record de la castanyada. 

Aquest any també ens visita la castanyera, molt amable i que, amb la seva simpatia, ens convida a 

participar en diferents activitats lúdiques i ens engresca amb cançons i danses a l’hora de torrar les 
castanyes. 

 

10 de novembre. Recollida Premi Dibuix GEIEG 

Enguany els alumnes de CM i CS participen al Concurs de Dibuix que organitza el GEIEG. Els 

dibuixos tenen com a temàtica la ciutat de Girona. De la nostra escola ha sortit premiada l’alumna 
de 6è Carla Schell i Sarrià.  

 

10 de novembre. Primera Reunió de l’ AMPA 

Amb motiu del 40è aniversari de la nostra escola, es convoca una reunió extraordinària de l’AMPA 
per a explicar als pares dels nostres alumnes el projecte de la Fundació Els Joncs de remodelació i 

creació de noves instal·lacions. També se’ls comunica els actes programats per a la celebració 

d’aquest 40è aniversari.  
 

13 de novembre. Sortida matinal “El col·leccionista de paisatges”. Caixa Fòrum.  

Obra de teatre, la qual ens mostra que tot allò que ens envolta crea un fons musical que ens 

acompanya al llarg del dia. Mentre sis músics interpreten obres inspirades en aquests sons, el 

col·leccionista de paisatges grava durant el concert aquestes sonoritats. Danses, malabars i ombres 

xineses fan que els alumnes es familiaritzin amb la música del segle XX. Els alumnes han gaudit 

molt de l’obra musical.  
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11 de desembre. Sortida matinal “Comprar, tirar, crear!”. Caixa Fòrum.   

Ha estat un matí profitós i creatiu on els alumnes, organitzats en quatre grups heterogenis, han 

deixat volar la seva imaginació a partir de residus i envasos de plàstic, creant la seva “ciutat 
imaginària”. Tothom ha col·laborat i han gaudit confeccionant arbres, ponts, edificis, parcs...a partir 

d’envasos de tetrabrik, ampolles i taps de plàstic, gots, iogurts... Cada grup ha pogut endur-se la 

seva obra que ha estat exposada durant uns dies a l’escola. 
 

14 de desembre. Festival de Nadal del Taller “Els Joncs”. 

A la tarda ens dirigim cap a l’Espai Caixa de la Plaça Poeta Marquina de Girona, per veure la 
representació de Nadal que els nois/es dels tallers de la Fundació han preparat amb il·lusió. Hi hem 

assistit tots els alumnes i mestres de l’escola i hem gaudit d’una actuació molt simpàtica, alegre i 

divertida. L’obra ha seguit un fil argumental relacionat amb cinc contes clàssics. Després de cada 
representació hi ha hagut una entrevista als personatges principals de cada conte. 

 

15 de desembre. Visita Patge Reial.  

Un any més ens visita el Patge Reial al matí. Preparem la carta als Reis a classe escrivint i/o 

enganxant imatges del que cada nen demana als Reis Mags. A mig matí ens avisen que ja ha 

arribat el Patge i ens disposem a saludar-lo i lliurar-li la carta que cada nen ha preparat. Tot els 

nens, un per un, el saluden, li donen la carta tot explicant el què han demanat i li reciten el vers de 

Nadal. El Patge els escolta amb atenció i els ofereix alguns caramels. 

 

22 de desembre. Fi de trimestre i Celebració de Nadal. 

Tal com mana la tradició, es munta el pessebre, això ho fan els nens i les nenes de la planta baixa 

ajudats per les seves senyoretes i educadores alguns dies abans. 

Al matí, també es fa cagar el Tió i cantem cançons a  EI i CI i els alumnes de CM i CS  fem l’amic 
invisible, una quina i anem a piscina.  

A la tarda hi ha una xocolatada per a tothom. 
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2n Trimestre 

 

8 de gener. Inici del segon trimestre. 

 

11 de gener. Xerrada informativa “Perills de les xarxes socials”. Mossos d’Esquadra.  
La Sra. Sònia Alcarria, responsable de la Oficina de relacions amb la Comunitat de Girona, Policia 

de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, ens fa una xerrada informativa dirigida als nostres alumnes 
relacionada amb “Com gestionem els perills de les xarxes socials?”. 
La xerrada és molt profitosa i els alumnes fan preguntes segons les seves inquietuds. 

 

15 de gener. Sortida matinal “Bufar i fer ciència”. Caixa Fòrum 

Un músic amb un instrument i nosaltres amb les orelles ben obertes, comença el concert i estudiem 

quins secrets amaga el so i com funcionen els instruments de vent. Els músics es canvien 

l’americana per una bata blanca amb el propòsit de mirar-se la música des d’un punt de vista poc 
habitual, el de la ciència. Petits experiments combinats amb exemples musicals serviran de fil 

conductor per acostar-nos a conceptes com l’ona sonora, la propagació i la producció del so, el 
timbre, la freqüència, l’amplitud... Tot plegat, amb l’objectiu de conèixer tots els secrets dels 
instruments de vent i, fins i tot, construir-ne algun. 

 

19 de gener. Taller “La cuineta eixerida”. Consell Comarcal.  

Des del Consell Comarcal del Gironès han vingut a fer un taller “La cuineta eixerida”, un joc 
d’educació ambiental on, a través d’una cuina, ens ensenyen els diferents “contenidors” i aprenem a 
separar les deixalles per tal de reciclar-les. 

 

8 de febrer. Dijous Gras. 

Distribuïm els alumnes per grups i anem a fer una caminada, més llarga o més curta depenent del 

nivell. Tothom ha portat menjar i beguda per a fer la berenada. També mengem la coca típica 

d’aquesta diada. Els més grans fan una gimcana de la sardina. També hi ha qui fa una sessió de 
cinema. 
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13 de febrer. Sortida matinal Biblioteca de Sarrià de Ter.  

Els alumnes de sisè han gaudit d’una sortida matinal a la biblioteca del nostre barri: “Biblioteca 
Emilia Xargay”. Els motius principals han estat acostar l’alumnat als serveis públics de la zona, així 
com saber-ne fer ús, tot duent a terme una recerca informativa que complementés temes concrets 

de l’àrea de medi. 
 

19 de febrer. Sortida matinal “Comunica’t”. Caixa Fòrum.  

El taller “Comunica’t” ha estat molt interessant, hem jugat amb diverses propostes: mímica, 
presentacions, endevinar títols de pel·lícules, dir una mateixa frase amb diferents entonacions 

segons les emocions (content, trist, enfadat...), el joc del telèfon..., per acabar fent una audició de 

música japonesa que utilitzem per fer una relaxació. Ha estat un matí de jocs destinat a adonar-nos 

de la importància de la comunicació entre les persones. 

 

23 de febrer. Excursió a Girona “Circ Festival d’Or”.  
El grup de petits de l’escola hem assistit al Festival de Circ d’Or de Girona. Ens han agradat molt 
tots els números en general i els nens han gaudit amb l’espectacle. 
Després del circ hem tornat a l’escola amb autobús a l’hora de dinar. 

 

26 de febrer. Sortida matinal “Encaixos”. Caixa Fòrum.  

Taller interactiu on en Quiric, un robot ens ha convidat a experimentar amb les formes 

geomètriques. Les tres formes bàsiques, el quadrat, el triangle i el cercle són les protagonistes 

d’aquesta activitat. Els nens han explorat l’entorn i han pogut reconèixer les diferents figures. També 
han pogut compondre dibuixos tot utilitzant en Quiric.  

 

5 de març. Sortida matinal “Clarinetàrium”. Caixa Fòrum.  

Espectacle musical, on tres científics es reuneixen per a fer un recorregut pels més de quatre-cents 

anys d’història del clarinet: una dotzena de clarinets de diferents tipus, tubs de plàstic, palles i un 
munt d’anècdotes i experiments per a descobrir com és i com funciona un clarinet. Els alumnes han 

gaudit molt d’aquesta obra musical.  
 

6 de març. Sortida matinal “Clarinetàrium”. Caixa Fòrum.  

És el mateix espectacle musical del dia anterior, ara destinat a un altre grup d’alumnes  de l’escola. 
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6 de març. Visionat del DVD de “Les nenes de la guerra”.  
Aprofitant el treball que fan els alumnes de 6è relacionat amb la guerra civil, “Bombes sobre Girona”, 
es fa un visionat del DVD de “Les nenes de la guerra”. Aquest DVD és la gravació de l’explicació de 
les vivències d’un grup de dones de Sant Feliu de Guíxols o rodalies, que en el moment de la guerra 

civil eren nenes i dels records que les han acompanyat durant tota la vida. Aquest DVD és un 

documental que s’ha difós a algunes cadenes de TV. 
 

7, 8 i 9 de març. Colònies El Rourell de La Vall d’en Bas. 
Enguany les convivències s’han realitzat de nou a la casa de colònies El Rourell, situada en un 

paratge privilegiat de la Vall d’en Bas, al costat del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, 
un paratge tranquil i lluny del soroll, en estret contacte amb la natura. 

El Rourell és una casa còmoda i funcional ja que és tot planta baixa. Consta de 130 places 

distribuïdes en dos blocs amb habitacions de diferents capacitats. Disposa de dos amplis menjadors 

i sales polivalents. Està adaptada i és de fàcil accés. Consta d’un servei de cuina amb àpats 
naturals i de qualitat. 

L’entorn de la casa permet gaudir de grans esplanades d’herba, de camp de futbol, de pista de 
bàsquet, de camp d’aventura i àrea de pícnic. 
Aquest any, tenim activitats relacionades amb el circ. 

 

Hi assisteixen un total de 30 nens i 10 mestres. 

 

Dimecres, 7 de març 

Hem arribat al matí i ja ens esperen els monitors, en Sergi i la Judit, a punt per començar les 

activitats. Els nens estan molt contents. Després de guardar les maletes a les habitacions hem 

començat la primera activitat fent una rotllana i jocs de coneixença. Després hem anat a la part de 

darrera de la casa on hi ha un espai verd de joc amb circuit d’equilibri, camp de futbol i de bàsquet. 
Ha estat molt divertit. Quan hem acabat hem gaudit de l’exterior jugant una estona fins l’hora de 
dinar. 

Després de dinar hem començat les activitats del Circ. Ens hem instal·lat a les taules de fora i hem 

fabricat boles d’arròs per fer malabars, un cop finalitzada l’activitat ens tenien preparat tot un circuit 

de jocs acrobàtics, malabars, equilibris… 

 



  

 14 

 

Després hem berenat, hem fet una estona de cançons i jocs i, per acabar, una mica de joc lliure fins 

a esperar el sopar. Havent sopat els més petits van a dormir i la resta de nens van a fer un joc de nit 

a l’exterior amb les llanternes, el joc del macarró. 
 

Dijous, 8 de març 

El dijous tots estem engrescats per començar les activitats un cop hem esmorzat. Ens hem reunit a 

fora i hem fet jocs tradicionals com el mocador; com que fa fred hem passat a dins per continuar 

amb l’activitat. Fer equilibris i jocs de coordinació. Desprès hem fet uns nassos de pallasso i uns 
llaços i ens hem maquillat de pallasso. 

Hem tingut estonetes d’esbarjo. Un cop hem acabat de sopar hem tingut la discoteca!  Els nens s’ho 
han passat d’allò més bé fent jocs i ballant. 
 

Divendres, 9 de març 

El divendres, ja molt cansats, després d’esmorzar ens esperen els monitors per fer una gimcana de 
jocs gegants, amb el micado, la torre, estirar la corda, fer punteria... I també hem tingut una gran 

sorpresa! Ens han portat un castell inflable.  

Després de menjar hem gaudit del sol jugant al prat de davant la casa i quan ha estat l’hora ens 
hem acomiadat dels monitors i de la gent de Mas Rourell. Hem passat unes bones colònies, hem 

gaudit molt i ens ho hem passat molt bé!!! 

 

 

8 de març. Sortida “Bombes sobre Girona”.  
La classe de sisè ha realitzat una sortida didàctica, de tot el dia, a Girona, per visitar i valorar el pas 

de la història a la nostra ciutat: refugis, armes, banderes, làpides... 

Al matí, hem gaudit d’una visita guiada pel Museu d’Història de la ciutat de Girona, l’Edifici de la 
Carbonera, la Cisterna i el refugi antiaeri dels Jardins de la Infància. 

Desprès de dinar, hem visitat el Museu Jueu de Girona, i així hem finalitzat aquesta jornada. 

 

14 de març. Visita a l’escola de “Les nenes de la guerra”.  
De la dotzena de testimonis de la guerra que hem pogut veure al DVD, dues d’elles s’han disposat a 
fer-nos una visita i a respondre totes les preguntes que hagin sorgit entre els alumnes. Prèviament a 

la visita, els alumnes de 6è han preparat una entrevista relacionada amb tot el que han vist i treballat  
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referent a la guerra civil espanyola i, en concret, a les bombes caigudes sobre Girona i entorns. 

També responen a les preguntes sorgides espontàniament. Se’ls agraeix molt la seva disponibilitat, 
simpatia i amabilitat tot oferint-les un ram de flors per a cadascuna. 

 

15 de març.  Excursió al Liceu de Barcelona “Guillem Tell”.  

Sortim de l’estació d’autobusos direcció a Barcelona. Ens deixen a la zona del Maremàgnum on 

esmorzem. Fem un recorregut a peu pel port i les Rambles, visitem la Plaça Reial i anem cap al 

Gran Teatre del Liceu. 

Entrem al Liceu fent un petit recorregut per les diferents estances principals de l’edifici i anem a les 

nostres localitats, disposats a veure l’obra “Guillem Tell” de G. Rossini. Els nostres alumnes 
gaudeixen d’una òpera, gènere musical poc conegut per ells, d’una hora de durada.  
A continuació tornem cap a zona del port per dinar i fer una volta fins que l’autobús ens ve a recollir 
davant del Museu del Mar i ens torna cap a Girona.  

 

22 de març. Sortida matinal “Planetes i estrelles”. Caixa Fòrum.  

Activitat que ha iniciat als alumnes en el món de l’astronomia i en l’interès en l’observació del cel.  
Els alumnes han pogut observar i entendre el per què hi ha dia i nit, estacions, comparar la mida de 

diferents planetes del sistema Solar i visualitzar algunes de les agrupacions  d’estrelles més 
conegudes. 

Han descobert també com els homes, des de fa molt de temps, han agrupat conjunts d’estrelles que 
recorden una forma o un dibuix, els han donat nom i han inventat històries fascinants sobre aquests 

grups d’estrelles a les qual anomenem constel·lacions.  
 

23 de març. Fi del segon trimestre. Comiat abans de vacances de Setmana Santa. 

A la tarda i com cada any, el darrer divendres abans de Setmana Santa ens reunim tots al menjador 

per a desitjar-nos unes bones vacances i menjar-nos la xocolata. 
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3r Trimestre 

 

9 d’abril.Visita a l’escola de l’entrenador del Girona FC, “Pablo Machín”.  
L’entrenador del Girona FC, Pablo Machín ens visita i ens respon a les preguntes dels alumnes, 

prèviament preparades, sobre la seva trajectòria professional, els seus gustos i opinions personals, i 

tot allò que sorgeix durant l’entrevista. Es mostra molt proper i comunicatiu amb els alumnes i arriba 

tant a grans com petits. 

Una vegada acabada l’entrevista ens signa pòsters, una bandera que deixa a l’escola i es fa 
fotografies amb tothom qui ho ha sol·licitat. 

Els alumnes gaudeixen amb la visita, ja que tenen clar la importància del treball que ha fet amb el 

Girona FC.  

 

18 d’abril. Sortida matinal “Llum i so”. Caixa Fòrum.  

Per completar el treball fet a l’aula a l’àrea de medi, el grup de 6è assisteix a aquest taller on els 
alumnes fan experiments d’òptica i biologia per descobrir les característiques i propietats de la llum i 

dels colors. A través de l’experimentació podran interpretar diversos fenòmens òptics relacionats, 
entre d’altres, amb les lleis de la reflexió i la descomposició de la llum blanca. 
 

21 d’abril. Reunió ordinària de l’AMPA 

Aquest any s’ha convocat als pares a les 11h, ja que abans de la reunió de l’AMPA, s’ha considerat 
important fer una xerrada informativa als pares i mares referida als “Perills de les xarxes socials”. 
Aquesta xerrada ha anat lligada a la feta el primer trimestre i destinada als seus fills.  La xerrada la 

portat a terme,  de nou, la Sra. Sònia Alcarria, responsable de la Oficina de relacions amb la 

Comunitat de Girona. Policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra. 
La reunió  de l’AMPA ha constat dels següents apartats: 

*Per part de l’AMPA: lectura i aprovació de l’acta anterior, presentació de l’estat dels 
comptes i comentaris sobre la situació actual. També s’informa dels actes per la Celebració dels 40 
anys de l’escola. 

*Per part de la Direcció: comentaris de les activitats i sortides, realitzades des de la darrera 

reunió i les previstes pel que queda de curs. Es dona informació del viatge de fi de curs a Lanzarote.  
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També es comenten aspectes de la normativa del centre. Durant la reunió es projecten fotografies 

de les diferents activitats i sortides realitzades des de la darrera reunió fins al moment d’aquesta. 
 

27 d’abril. Sortida matinal “Una festa a la cuina”. Caixa Fòrum.  

El grup de primer van a fer un taller on, a partir d’unes imatges animades, concretament uns 
insectes, posen música a les seves aventures en una cuina. La música es fa amb instruments 

casolans, objectes d’us quotidià com pot ser: copes, culleres, cubs... 
L’activitat ha estat molt divertida i els nens han participat amb moltes ganes. 

 

2 de maig. Trial als tallers. 

Amb motiu de la prova vàlida pel campionat d’Espanya de Trial i de la sol·licitud feta a la Fundació 
per fer servir una part del bosc de la seva propietat, l’organització de la prova ens ofereix una 

exhibició per part del pilot Jorge Casales. D’aquesta exhibició en gaudeixen els alumnes de l’escola i 
els nois/es del taller. 

 

10 de maig. Sortida matinal “Els petits més grans”. Caixa Fòrum.  

Hem assistit a una obra de teatre de titelles on amb l’ajuda d’una lupa ens hem apropat a la vida 
diària dels insectes dins un bosc de fruiters en plena primavera. Els alumnes han pogut comprendre 

la relació que hi ha entre ells i el seu entorn per arribar a un equilibri.  

Els nens l’han gaudit molt i han estat molt atents. 

 

14 de maig. Sortida matinal “Girona, temps de flors”.   
Amb motiu de la celebració de “Girona, temps de flors”, s’ha fet una sortida matinal per recórrer 
alguns dels espais de la ciutat que estan ornamentades. Al migdia es torna amb autobús de línia 

cap a l’escola. 
 

15 de maig. Sortida matinal “Girona, temps de flors”.  
El dimarts el grup d’infantil fa la mateixa sortida que el grup de dilluns. També tornen a l’escola a 
l’hora de dinar. 
 

21 de maig. Sortida matinal “Mans a l’obra”. Caixa Fòrum.  

Hem anat a Caixa Fòrum a realitzar un taller anomenat “Mans a l’obra. L’art a través del cos”.  
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Es tracta d'un taller on han explorat les arts plàstiques des de la percepció i l’acció del cos, i alhora 
lligant-ho amb altres disciplines: música, matemàtiques, llengua, dansa i moviment. Mitjançant les 

mans els nens de l’escola ho han experimentat. Els alumnes s’ho han passat molt bé i s’han mostrat 
molt participatius en l’activitat. 
 

25 de maig.Sortida matinal “Mans a l’obra”. Caixa Fòrum.  

Aquest grup d’alumnes han assistit  al mateix taller que el grup anterior i també ha estat molt 
profitós. 

 

9 de juny. Festival d’Equinoteràpia. 
El Centre d’equinoteràpia Mas Alba i com a cloenda del curs ha preparat un espectacle amb els 

alumnes de la nostra escola, juntament amb els del taller. Aquests hi han assistit durant tot l’any i 
l’espectacle porta per títol “La Funció de Final de Curs”. Com cada any cada grup ha preparat amb 

esforç i implicació el seu espectacle. Treballant la relació, la comunicació, el debat, la creativitat, 

cada grup ha pogut desenvolupar la seva presentació.  

Aquest any hem canviat dia i hora, passant a fer el festival el dissabte a les cinc de la tarda.  

S’han fet quatre actuacions: Estrelles de l’Univers, Herois i HeroÏnes a cavall, Vida de Vaquers i El 
llenguatge del tambor. 

 

11 de juny. Excursió a “Mas Casablanca”.  

El dilluns 11 de juny els alumnes d’Infantil, 1r, 2n i 3rA hem anat d’excursió a Mas Casablanca, Vic. 

Quan hem arribat hem esmorzat. Tot seguit comença la visita guiada.  

En Ramon ens fa la presentació del Mas i dels seus masovers, que també són els protagonistes 

dels contes d’en “Fermí i la Valentina”, i ens explica amb molt d’entusiasme els diferents animals  

que tenen a la granja. Ha estat una visita molt experimental: els nens poden alimentar dos xaiets, 

toquen els cavalls i els garrins, veiem animals molt curiosos com la “Pintada”, una gallina amb una 
banya, o en “Xiulet”, un porc gegant, entre d’altres.  
A migdia fem una parada per dinar i jugar una estona, i després acabem la visita fent una rotllana 

amb els conills, on els nens els  poden acaronar.  
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Cal dir que l’entorn és ideal, un espai on els nens poden jugar lliurement sense perills i gaudint de la 

natura. Les instal·lacions s’adeqüen a les nostres necessitats. En definitiva, ha estat una sortida 
molt adient per els nostres alumnes.  

 

 

Del 13 al 20 de juny. Viatge de final de curs a Lanzarote. 

Aquest curs el CEE Mare de Déu del Carme ha preparat el viatge de final de curs a l’illa de 
Lanzarote, del dimecres 13 al dimecres 20 de juny de 2018. Per finançar aquest viatge amb 

periodicitat bianual, es ven loteria de Nadal. 

L’illa de Lanzarote ens ofereix la possibilitat de veure un paisatge completament diferent al nostre, 

de fer unes excursions i activitats tant culturals com de lleure, d’estar en un hotel que compleixi les 
característiques necessàries pel nostre grup, de tenir unes experiències diferents a les del nostre dia 

a dia i de crear un record en els alumnes que perduri en el temps. 

Hi assisteixen 40 alumnes i 8 mestres. 
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Dimecres, 13 de juny 

Sortim de l’escola a les 9:50h, direcció a la T1 de l’aeroport de Barcelona. En arribar-hi, facturem 

l’equipatge i recollim els bitllets. Seguidament passem el control i ens dirigim cap a al porta B30 per 

embarcar. L’avió porta una mica de retard i ens enlairem a les 13:30h. 
Dinem dalt l’avió. Tothom es comporta correctament i recull les deixalles quedant el seu espai net. 

Aterrem a Lanzarote a les 15:30h (hora canària). Recollim l’equipatge i anem amb autobús cap al 
nostre hotel “The Mirador Papagayo”. 
Ens rep molt amablement el personal de recepció, ens assignen les habitacions i nosaltres fem els 

canvis organitzatius pertinents a fi de que els mestres tinguem a l’abast les habitacions de les quals 
ens encarreguem. Cal dir que hem quedat molt ben situats, fent molt més fàcil el nostre allotjament 

a l’hotel. 
Anem a les habitacions, desfem l’equipatge i organitzem el funcionament que es seguirà durant tota 

l’estada a l’hotel. Després d’una bona dutxa, ens arreglem per anar a sopar. Cal destacar, també, la 
comoditat pel nostre grup que ha suposat l’ubicació que ens han donat al menjador i que serà la 
mateixa per tots els esmorzars i els sopars. 

Després de sopar, anem a veure la disco i cap a dormir que estem cansats i demà hi ha excursió. 

  

Dijous, 14 de juny 

Ens llevem a les 7h. A les 9:30h ens recull l’autocar, amb la nostra guia Karen, que ens acompanya 
en l’excursió cap a l’illa La Graciosa. 
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Travessem l’illa de sud a nord fins a arribar al poble pesquer de Órzola on agafem el ferry 
Graciosero2. Després d’una mitja hora de recorregut i amb un oceà una mica mogut, arribem al port 
de Caleta de Sebo (un dels dos pobles que té la petita illa de 27 km2). Visitem el poble i la petita 

església. Els carrers són de sorra, ja que està prohibit asfaltar qualsevol carrer a l’illa. 
Tornem al catamarà, ens serveixen un petit aperitiu i ens disposem a fer un recorregut al voltant de 

l’illa, fins que fondegem davant la platja del francès, on hi ha temps lliure per baixar amb llanxes fins 
a la platja. Tornem a bord per dinar una boníssima paella i fem el camí de tornada veient els 

impressionants Riscos de Famara del nord de Lanzarote. Recollim més passatgers a Caleta de 

Sebo i tornem cap a Órzola. Cal dir que, a la tornada, les aigües han estat més tranquil·les. 

Ens recull l’autobús que ens portarà cap al sud de l’illa que és on tenim l’hotel. 
Ha estat una divertida i profitosa excursió. 

En arribar a l’hotel, per grups, anem a fer un bany a la piscina. 
Al vespre, després de sopar, anem a la festa de rock. Hi ha un grup que canta cançons conegudes 

de rock i podem gaudir-les tot ballant. 

     

Divendres, 15 de juny 

A les 9h, després d’esmorzar, ens recull l’autobús amb el guia Joseba que ens portarà a fer el tour 
“Ruta Manrique”, de nou al nord de l’illa. 
Ens dirigim cap a Guatiza per visitar el “Jardín de cactus”, una de les darreres obres de César 
Manrique, construïda sobre una antiga pedrera. La construcció representa el cràter d’un volcà on, 
dins seu, hi trobem una extensa i bonica varietat de cactus. Aquí també hi trobem, molt ben 

conservat, un dels característics molins de vent de Lanzarote. 

Passant pels pobles de Mala, Arrieta i Punta Mujeres arribem al volcà de la Corona, on visitem la 

Cueva de los Verdes. Aquesta està considerada com la gruta d’origen volcànic més gran del món, ja 
que passa dels 6 km, sense comptar la part que continua sota el mar. Les coves varen sorgir 

després d’una erupció del volcà Monte de la Corona fa milers d’anys. El tram anomenat Cueva de 
los Verdes, té 2 km i es va preparar pels visitants el 1964. Passem per passos molt estrets, en 

alguns hem d’anar ajupits i amb forces graons. Però val la pena veure els colors de les diferents 

parts del recorregut, així com la cambra anomenada El Refugio. Per les característiques de la cova, 

no hi viu cap animal, ni insectes, ni ratpenats ja que no hi ha eco.  
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Una altra part de la cova oberta pel volcà de la Corona, són Los Jameos del Agua. Els jameos són 

obertures que hi ha al sostre i l’aigua correspon a la llacuna que hi ha al fons on s’hi ha conservat un 
crustaci únic en el món, blanc, cec, sensible al soroll i a la llum, que s’ha convertit en el símbol 

d’aquest lloc. Els Jameos del Agua va ser la primera atracció arquitectònica dissenyada per César 
Manrique, el 1968. 

Dinem al restaurant tipus bufet Los Cascajos a Haría, poble situat a la vall de les deu mil palmeres, 

on César Manrique va viure els seus darrers anys. 

Després de dinar ens dirigim cap al Mirador del Río, una de les primeres obres en les que va 

intervenir l’artista, a 479m d’altura sobre el nivell del mar. Des del mirador podem veure l’arxipèlag 
Chinijo: La Graciosa, separada de Lanzarote per un petit braç de mar, anomenat el Río, Montaña 

Clara i Alegranza. L’edifici està excavat en la roca. Les vistes són espectaculars. 
Tornem a l’hotel, ens arreglem, sopem i cap al karaoke. Els nostres alumnes hi participen amb 
ganes. 

  

Dissabte, 16 de juny 

Esmorzem, fem un tomb i la nostra guia Karen ens ve a recollir per portar-nos al port de Playa 

Blanca on, a bord d’un catamarà, navegarem per la costa de Lanzarote. En arribar a les Playas de 
Papagayo fondegem. Tothom qui ho vol pot triar: banyar-se, després d’haver inflat i una espècie de 
matalàs gegant o plataforma, fer snorkeling, pujar a la “banana”, anar amb caiac... Dinem al mateix 
vaixell (amanida i pollastre amb patates). Tornem a port i fem el recorregut fins a l’hotel a peu, tot 
seguint el passeig marítim. El recorregut és força llarg, però molt agradable. 

Al vespre, havent sopat, anem a veure l’espectacle Tribut de Il Divo. 
 

Diumenge, 17 de juny 

Avui tenim el dia lliure i ens disposem a anar a la platja. Tornem a fer el recorregut del passeig 

marítim fins arribar a la Playa Dorada. Tothom qui ho vol es banya, juga amb la sorra... La platja és 

molt agradable i és baixamar, per tant disposem de força espai. 

Dinem al restaurant El Olivo, davant la platja. Ens atenen molt bé. Mengem pasta o pizza i un gelat 

de postres. 

Després de dinar anem a la petita església del poble, dedicada a la Mare de Déu del Carme; hi 

entrem per donar les gràcies de com ens està anant el viatge i demanar que el que queda també 

ens vagi bé i tornem sans i estalvis a casa, amb unes bones experiències per explicar. 
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Tornem cap a l’hotel tot caminant pel passeig marítim, mirant alguna botiga i, fins i tot, veiem el 
rescat per part d’un socorrista de la bossa d’una parella de turistes que, molt agosarats, estan en 
una escala de la paret del passeig, quan hi ha plenamar, i una onada se’ls emporta la bossa, les 
xancletes, els entrepans, les begudes... i fa caure al noi a l’aigua, fent-se petites ferides. En veure 

aquest petit accident, fem la reflexió de què no cal fer imprudències, ni arriscar-nos més del compte.  

 

Dilluns, 18 de juny 

Avui fem l’excursió Ruta Sur i ens torna acompanyar el mateix guia que el divendres ens va portar a 
fer la Ruta Nord, en Joseba. 

Ens recull a l’hotel després d’esmorzar i ens dirigim cap a Los Hervideros, després de passar per 

Las Salinas de Janubio. Los Hervideros són unes estranyes formacions a la costa, que produeixen 

un fort so quan hi ha grans onades que xoquen amb les roques.  

Seguim cap a El Golfo, volcà del que en queda només la meitat. Té una llacuna de color verd, color 

que adquireix per les algues que hi ha a la superfície. El mar passa pel mig del cràter, formant una 

platja negra, que contrasta amb el color verd de la llacuna. 

A continuació anem cap a Yaiza per veure les diferents utilitats de l’àloe i comprar-ne alguns 

productes. 

Entrem en el Parc Nacional de Timanfaya i anem tots cap a fer un passeig amb camell. El Parc 

ocupa uns 200 km2 i es forma a causa de les erupcions de 1730 a 1736 i les posterior del segle XIX, 

principalment el 1824. El capellà de Yaiza en va anotar tots els detalls. 

Anem cap al Islote de Hilario on podem veure les proves geotèrmiques. A continuació, amb 

l’autobús travessem el parc per la Ruta de los Volcanes, recorregut d’uns 10 km que ens envolta de 
cons, magma, lava i cendres. Passem per la montaña rajada, el barranco del fuego, el valle de la 

tranquilidad, el macizo del fuego, el manto de la Virgen i el Islote Hilario.  

Anem a dinar a Maschade al restaurant bufet El Campesino. 

Després de dinar visitem la zona vinícola de La Geria on descobrirem com es conrea el raïm. És 

una de les  panoràmiques més característiques de Lanzarote. Els camperols han fet uns embuts a la 

terra volcànica, plantant-hi els ceps al fons i construint unes parets semicirculars al voltant, per a 

protegir-los del fort vent que, a vegades, bufa a l’illa. 
Tornem a l’hotel, anem a la piscina una estona, després a sopar i una mica de festa. 
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Dimarts, 19 de juny 

Avui anem a acabar les compres i visitar Arrecife, capital actual de l’illa i Teguise, antiga capital. 

Arrecife rep el seu nom d’un escull que estava a l’entrada del seu port natural. Hi viu la meitat de la 
població i és el centre administratiu i comercial de l’illa. 
Ens repartim per grups per fer les visites i les compres. 

A continuació anem cap a Teguise. La villa va ser la capital des de la seva fundació, a principis del 

segle XV, fins a l’any 1852, que Arrecife va passar a ser-ho. Els elements de construcció canaris 

tenen aquí la seva màxima expressió; el blanc de la calç dels edificis, places, carrers... gairebé 

enlluerna. 

Acabem les visites i les compres. Tornem a l’hotel a descarregar el  que hem comprat i l’autobús 
ens acosta al restaurant El Olivo de Playa Blanca, davant la Playa Dorada. A la tarda, mentre un 

grup va a la platja, un altre grup gaudeix de la piscina. 

Al vespre, després de sopar es reparteixen els regals i es va a la festa; hi ha actuació de “Flamenco” 
i després ball/discoteca organitzat pels animadors de l’hotel. 
 

Dimecres, 20 de juny 

Ens llevem, anem a esmorzar i acabem de tancar les maletes i recollir les habitacions. Les deixem a 

recepció i, per grups, es va a fer un passeig o bé es descansa a la terrassa de l’hotel i, fins i tot, els 
més grans aprofiten per participar a l’activitat de l’animació de l’hotel de tir amb arc. 
A les 12:50h l’autobús ens ve a buscar per portar-nos a l’aeroport. A les 15:30h embarquem, 
després d’haver dinat a l’aeroport, i a les 16h  ens enlairem. 
Aterrem a Barcelona amb força puntualitat, malgrat portar una mica de retard, a les 19:45 (hora 

peninsular). 

Anem a recollir l’equipatge i a buscar la Teisa que ens portarà de tornada cap a l’escola on ens 
esperen totes les famílies. 

Fem el camí de l’aeroport a Sarrià de Ter tot cantant, molt animats per la música que ens posa el 
xofer i molt contents pel resultat del viatge. Arribem a l’escola a les 22:15h. 
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Valoració 

De nou el viatge ha estat una experiència molt profitosa pels nostres alumnes a tots els nivells. 

Hem pogut aprofitar l’aprenentatge que ens ofereix el mitjà de transport aeri, l’estada en un bon 
hotel, les excursions i visites...; però, sobretot, hem pogut gaudir d’un bon nivell de relació entre els 
nois/es i amb els mestres acompanyants, ja que el comportament ha estat molt bo. 

També en aquest viatge hem trobat qui ens ha felicitat pel comportament i educació mostrat pels 

nostres alumnes en tot moment i situació. 

 

Del 13 al 20 de juny. Activitats pels alumnes grans que no han anat de viatge. 

Les classes de CM i CS fan un programa d’activitats específiques per aquesta setmana, ja que una 

gran part dels alumnes d’aquests nivells són de viatge. S’han agrupat els alumnes a la classe de 6è 
i han fet diferents activitats: 

*Sortida al mercat per comprar ingredients per fer les receptes al taller de cuina 

*Tres tallers de cuina: melindros, batuts de fruita, pinxos de fruita amb xocolata. 

*Cinefòrum: Wonder. 

*Sortida a pintar a l’exterior. 

*Taller de manualitats: fer un tres en ratlla. 

*Activitats de música. 

*Gimcana amb proves d’aigua. 

   

20 de juny. Fi de curs natació.  

El grup dels dimecres fan la cloenda del curs de natació del GEIEG. 

 

22 de juny. Fi de curs natació.  

El grup dels divendres fan la cloenda del curs de natació del GEIEG. 
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22 de juny. Festa final de curs. 

A la tarda tothom ha assistit a la xocolatada de final de curs. No han faltat unes paraules orientatives 

per part del director Josep Lluís Pórtulas, que prèviament ens ha dedicat un petit concert de saxo, 

juntament amb el seu professor, sobre com enfocar les vacances i desitjar a tothom UN BON 

ESTIU! I fins el proper curs. 

 

5 d’octubre 

Tots els nens i nenes de l’escola van d’excursió a les Fonts de Salitja – Mas Provençal. 

 

31 d’octubre 

Realitzem la tradicional castanyada a les instal·lacions de l’escola. 
 

7 de novembre 

Visitem el muntatge del Circ Raluy a Sarrià de Ter. Hi van els nois/es de Cicle mitjà i superior. 

 

8 de novembre 

Excursió a Arbúcies i al Castell de Montsoriu 

 

16 de novembre 

Fem una sortida al Caixa Fòrum per veure el Bosc a la paret. 

 

17 de desembre 

Visita del patge reial als més petits. 

 

20 de desembre 

Visita de l’exposició Pitxot a Caixa Fòrum. 

 

21 de desembre 

Festa de Nadal 
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Altres activitats realitzades al llarg del curs. 

 

 

Natació. 

Durant el curs s’ha continuat amb les activitats esportives de natació a la piscina del complex 

esportiu del GEIEG de Sant Ponç. Els primers nivells del centre hi han assistit tots els dimecres al 

matí i el grup dels més grans, els divendres, també al matí. El grup del dimecres ha rebut el suport 

de la fisioterapeuta del centre. 

 

 

Sortides a l’entorn. 
Durant tot el curs es fan sortides per tot l’entorn escolar per conèixer i observar les plantes, recollida 
de materials diversos per a la realització d’alguns treballs, recollida de brossa, anar a fer la 
berenada, fer marxes per la muntanya, anar al mercat setmanal que es fa al carrer Major de 

Sarrià… 

 

 

Equinoteràpia. 

Al llarg d’aquest curs escolar s’ha tornat a portar a terme l’activitat complementària a la Hípica Mas 
Alba amb aquells alumnes que el professorat ha cregut convenient, ja fos per ampliar un treball 

motriu, comunicatiu, d’hàbits o simplement de responsabilitat. 
S’ha realitzat un treball d’aproximació al cavall, de presa de contacte i d’hàbits com poder ser: 
raspallar, posar les brides, netejar els cascos… Això ha permès als alumnes adquirir confiança i 
seguretat amb els cavalls. S’ha fet un treball terapèutic i específic a les necessitats de cada 
alumne/a. Així doncs, mentre un alumne/a treballa el trot, un altre treballa el control postural i la 

correcció de l’equilibri. 
Seguint aquests nivells i els objectius de treball s’han establert tres grups de cinc, cinc i quatre 
alumnes respectivament. 

Els grups han assistit a les classes d’equinoteràpia un cop per setmana  (dimarts, dimecres i dijous) 
.  
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Massatge sonor 

El músic Xevi Compte ha vingut els dilluns i els dimarts a fer teràpia sonora. Hi han participat tots els 

alumnes, repartits en sis grups. Les sessions són d’una hora de durada. 
El so té unes extraordinàries propietats terapèutiques ja que pot produir canvis energètics i 

fisiològics molt importants; a nivell sensorial, produeix una gran relaxació, redueix la irritabilitat, 

l’estrès i l’ansietat. A nivell biològic, regula la pressió sanguínia i estimula el sistema immunitari. 
També afavoreix la creació d’endorfines; substàncies químiques generades pel propi cos i que són 
responsables de l’experiència subjectiva de felicitat. A nivell afectiu, aporta consciència de felicitat, i  
a nivell mental, indueix a un silenci d’una qualitat exquisida. Aquest silenci s’evidencia sobretot quan 
el so va desapareixent. Un no sap si és el so el que perd intensitat, o és el silenci el que inunda i 

dissol el so... però quan un viu aquest silenci majestuós, se sent en pau. 

La vibració sonora ens reconnecta a la nostra realitat profunda, alinea i equilibra les nostres 

energies i ens dóna la oportunitat de reviure el silenci; un silenci fecund i creatiu, íntimament lligat a 

la nostra essència. En definitiva, el massatge sonor és un sistema per a equilibrar i restaurar 

l’harmonia en el nostre ser. 
 

L’hort de l’escola 

El senyor David ens ha guiat en el projecte de l’hort de l’escola, portant també el dels tallers entre 
d’altres. L’hort està preparat per treballar per grups i tenir-ne cura durant tot el procés. Ja hem pogut 

recollir-ne els fruits. 

 

El bosc de l’escola  

La Fundació Els Joncs va adquirir els boscos propers a l’escola i als tallers el curs passat. S’hi 
poden fer projectes de neteja, conservació i plantació. 

Amb aquest bosc tenim la possibilitat d’ampliar les zones per fer diverses activitats tant lúdiques 

com d’aprenentatge. 
 

Productes elaborats a l’escola, reciclatge i loteria 

Durant el curs s’han seguit elaborant els coixins del benestar, sabons, polseres,  imans/tions... a fi 
d’obtenir diners pel viatge. 
També es segueix fent la recollida de papers, cartrons i la recollida de xapes. 

Com altres anys,  hem seguit venent loteria de Nadal pel proper viatge final de curs. 
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Celebració del 40è aniversari 

Aquest any l’escola ha complert el seu 40è aniversari i s’han fet un seguit d’actes per celebrar-ho: 

una Missa d’Acció de Gràcies a l’església del Carme de Girona, un Sopar Benèfic al Mas Marroch 
de Vilablareix i una Jornada d’Actualització en Neurodidàctica aplicada a les aules a l’Espai Caixa 
de Girona. 

 

Sopar Benèfic al Mas Marroch 

El dijous 26 d’abril de 2018 hem celebrat un sopar benèfic, elaborat pels germans Roca, al 
restaurant Mas Marroch de Vilablareix. Aquest sopar ha estat organitzat per la fundació Els Joncs, 

dins els actes de la celebració del 40è aniversari de la nostra escola.  

El sopar ha reunit més de 530 persones i ha estat presidit pel president del Parlament, Roger 

Torrent, que ha lloat la tasca feta. La finalitat de l’esdeveniment ha estat solidària, per recollir fons 

per a la remodelació de part de les instal·lacions de la fundació. 

El president d’Els Joncs, Dionís Poch, destaca que “el benestar dels usuaris del centre és 
primordial” i, per això, es continuarà treballant com fins ara amb “estima, il·lusió i entrega”. 
A continuació parla el director del CEE Mare de Déu del Carme, Josep Lluís Pórtulas, dirigint unes 

paraules d’agraïment a l’equip de mestres, senyoretes i educadors per la tasca que es fa dia rere dia 
amb els nostres alumnes. 

Els humoristes Fel Faixedas i Carles Xuriguera han presentat l’esdeveniment, en el qual se 
subhasta una peça cedida de manera altruista per l’artista Pep Admetlla. 
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Assisteixen al sopar diverses personalitats de l’àmbit polític i empresarial, i també els arquitectes 

Lucía i Borja Ferrater, que són els encarregats del projecte de remodelació de les instal·lacions. 

 

 

 

 “Jornada d’actualització en Neurodidàctica aplicada a les Aules”, realitzada el 19 de maig 
de 2018 

El CEE Mare de Déu del Carme, en motiu de la celebració del 40è Aniversari ha organitzat una 

seguit d’actes, entre els quals hi ha aquesta jornada d’Actualització en Neurodidàctica. Ens plau 

haver pogut compartir amb tots els qui es dediquen a l’educació, les novetats en Neurodidàctica, 

havent contactat amb tres professionals, que ens han posat al dia dels darrers avenços, cadascú 

en el seu àmbit d’acció. 

Un total de uns 190 assistents han seguit amb interès tot el que han explicat cadascun dels tres 

ponents. 
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Ponències 

1ª.  “Por una escuela con cerebro” 

Jesús C. Guillén Buil (Barcelona) 

Jesús C. Guillén Buil és atrofísic per l’Universitat de Barcelona, és un divulgador de ciència i, 

aquests darrers anys, es dedica a l’investigació de les aplicacions educatives a les ciències 

cognitives.Té un bloc pioner a Espanya sobre Neuroeducació titulat “Escuela con cerebro”. 

Participa en diferents plataformes educatives com: Niuco, Ined21, Universo UP o Revista 

Edudigital des d’on s’analitza el nou paradigme educatiu. 

És professor del postgrau de l’ICE de l’Universitat de Barcelona “Neuroeducación: aprender con 

todo nuestro potencial”, també del master en Neurodidàctica de la Universidad Rey Juan Carlos i 

de la diplomatura “Neurociencias y emociones en el aprendizaje” de la Univ. Nac. Villa María. 

Autor del llibre “Neuromitos en educación: el aprendizaje desde la neurociencia”. 

Ha col.laborat amb moltes publicacions i projectes, però a nivell personal, en el 2017, ha escrit el 

llibre “Neuroeducación en el aula: de la teoría a la práctica”. 

 

 

2ª. “Dificultades de aprendizaje. ¿Qué pasa en el cerebro de nuestros hijos?” 

Mª Jesús López Juez (Madrid) 

Mª Jesús López Juez és llicenciada en Ciències Biològiques (Bioquímica i Biologia Molecular) i 

doctora en Neurociència per la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 

desenvolupament infantil per The Institute for the Achievement of Human Potential. Filadèlfia 

(EEUU). 

 És directora del Centro de Organización Neurológica Neocortex.  

Els seus treballs abarquen principalment l’investigació clínica d’infants amb lesió cerebral.  

Porta més de 25 anys d’experiència laboral en temes clínics i docents sobre desorganització 

neurològica.  

És autora dels llibres “¿Por qué mi hijo es diferente?” (1998) i “¿Por qué yo no puedo? Bases 

biológicas de los problemas de aprendizaje” (2012). 
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3ª. “Neuropsicología funcional: un concepto aplicable a la educación” 

Pablo Duque San Juan (Sevilla) 

Director Científic dels postgraus de Neuropsicologia a la Univ. Pablo Olavide de Sevilla. Creador 

de la nomenclatura de la Neuropsicologia Funcional. Després de treballar en diferents centres 

(Hosp. Univ. Virgen Macarena, Hosp. Univ. Reina Sofía, Servicio Extremeño de Salud, Hospitales 

NISA.....) decideix muntar el projecte INEURO, que té diferents marques fonamentals, entre elles 

INEURO i KRANIO, dirigides a l’atenció clínica en Neurorehabilitació, de qualitat, individual i ètica 

així com a la creació de recursos, investigació i formació en Neurociència. És el director de l’Unitat 

referent “Plan Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas” del Minist. de Sanidad  i 

coordinador del Programa de Neuropsicología del Hosp. Univ. Virgen Macarena. Es dedica a la 

investigació clínica en aquest centre. Ha estudiat aspectes de la neuropiscologia d’adults i en 

nens, amb tumors cerebrals, demències, deteriorament cognitiu lleu, TDAH, grans prematurs i 

l’epilèpsia... Forma part  

 

de l’equip de Neuropsicòlegs de Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz, que dóna servei a 

quadres neurocognitius com el TDAH, el DAMP o el TANV, així com malalties neurològiques, que 

cursen amb alteració neurocognitva en nens de qualsevol edat. 
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Programa 

 

JORNADA D’ACTUALITZACIÓ EN NEUROPSICOLOGIA 

(Dissabte, 19 de maig de 2018) 

ESPAI CAIXA (Poeta Marquina, 10 de Girona) 

  9,00h: Lliurament de documentació  i acreditacions 

  9,30h: Inauguració de la jornada: Sr. Josep Polanco  Director dels SSTT d’Ensenyament a 

Girona   

 9:45h: 1ª. Ponència: Sr. Jesús Guillén (Barcelona) 

      ”Por una escuela con cerebro”   

11,15h: Pausa-Cafè 

11,45h: 2ª. Ponència: Dra. Maria Jesús López Juez (Madrid)  

                                   “Dificultades de aprendizaje. ¿Qué pasa en el cerebro de 

     nuestros hijos?”             

13,30h: Dinar 

15,30h: 3ª. Ponència: Dr. Pablo Duque (Sevilla) 

      “Neuropsicologia funcional: un concepto aplicable a 

                         la educación”        

17,45h: Cloenda de l'acte: Sr. Pere Costa Serveis Educatius i formació permanent 
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Valoració de la Jornada 

Aquesta Jornada ha resultat molt profitosa, tant pel contingut com per la pluja d’idees i reflexions 

que sorgeixen després de cada ponència. 

Cal dir que tot ha anat tal i com havíem previst. S’ha seguit amb cura l’horari i el temps destinat a 

cada presentació. 

Tots els assistents han manifestat la satisfacció i l’aprofitament de la Jornada. 

També cal dir que TV Girona ha fet un reportatge i algunes entrevistes per a fer-ne difusió.   

  

 

 

 

Alquímia Musical 

Durant tot aquest curs i, amb motiu de la celebració del 40è aniversari de l’escola, s’ha organitzat 

una activitat  extraescolar oberta als nostres alumnes i als nois/es del taller, que s’ha dut a terme 

cada dimarts.  

El dia 8 de juny s’ha fet un festival a l’EspaiCaixa de Girona, on s’ha representat una obra creada 

pels mateixos participants a l’activitat, que han escollit els personatges i el fil argumental. 

Previ a l’obra hem vist una presentació del making off i tots els assajos realitzats. 

Durant l’espectacle els actors han gaudit cantant cançons conegudes i practicades també durant 

les sessions de massatge sonor. 

Tothom s’ho ha passat molt bé. 
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Formació del professorat 

  

CURSETS, MONOGRÀFICS, CONFERÈNCIES, REUNIONS... 

 

_Presentació del curs 17/18, del Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, Josep 

Polanco. “Gammificació de la docència. Els elements del joc al servei de l’aprenentatge”. 

Conferència a càrrec dle Sr. Pere Cornellà i Canals. 18 de setembre de 2017. Centre Cultural la 

Mercè. Departament d’Ensenyament. Hi assisteixen quatre professors.  

 

_ “Jornada d’actualització en Neurodidàctica aplicada a les Aules”, realitzada el 19 de maig de 

2018. Hi participa tot el claustre de l’escola. Hi assisteixen cinc professors. 

 

_ “Curs contenció” (teoria i pràctica). CEE Font de l’Abella.  

  

_Reunió de Directors d’EE. CEE Ramon Suriñach de Ripoll. 18 d’octubre de 2017.  

 

_Reunió de Directors d’EE. CRP. 22 de febrer de 2018.  

 

_Reunió de Directors d’EE. Escola CEE Ventitjol de Blanes. 17 de maig de 2018.  

 

_”Comunicació augmentativa”. CEE Font de l’Abella. Assistència d’una professora. 

 

_ “Xerrada SAF” (síndrome d’alcoholisme fetal). Assisteència de tres professores. 

 

_”Curs de dislèxia”. Diverlexia online. Assistència de tres professores.. 

 

_ IFE (itineraris de formació específica). CEEPSIR ( centre d’educació especial proveïdor de 

serveis i recursos). Assistència de dos professors 

 

 

 

. 
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Centre Ocupacional 
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1.  FITXA TÈCNICA I DEFINICIÓ 
 
NOM DE L’ENTITAT : FUNDACIÓ ELS JONCS  
 
 
ADREÇA I DADES:  

 
C/  Xuncla, 20  17840  SARRIÀ DE TER 
Tel: 972 17 19 66              
WEB -  www.elsjoncs.org 
 
 
Inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 597. 
 
 

El Centre Ocupacional dels Joncs va començar l’activitat l’any 2001, i és l’alternativa des de l´ àmbit 
dels serveis socials a la integració laboral d’ aquelles persones que, segons la LISMI (Llei d’ Integració 
Social dels Minusvàlids) no puguin incorporar-se al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial 
de Treball perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva i, a conseqüència, no 
poden cenyir-se a una relació laboral. 
 
Aquest servei i establiment de Serveis Socials té per objecte facilitar als usuaris, mitjançant un atenció 
diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional pertinents, a fi que puguin 
assolir, dins les possibilitats de cadascú i, a través d´ un programa individual de rehabilitació, la seva 
màxima integració social. 
 
  

 
2. TIPOLOGIA D’USUARIS 
 
El Centre Ocupacional (CO)  està format per  nois/es de 18 anys o més que viuen a la província de 
Girona, afectats per una discapacitat intel·lectual, trastorn mental o trastorn de conducta.  
 
Les persones que formen part del CO tenen un grau de disminució psíquica igual o superior al 33%, 
i l’activitat que desenvolupen és una alternativa a la integració laboral.  
 
 
 
3. FUNCIONS 
 
El Centre Ocupacional és un servei adreçat a facilitar als seus destinataris  una atenció diürna de 
tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari , la seva màxima 
integració en el món laboral . És  el primer esglaó per passar  de l’ àmbit escolar a l’ àmbit laboral. 
Les funcions principals del CO són, per una banda l’ajustament personal i social; i per altra banda 
les activitats pre-laborals. Es realitzen activitats de tipus acadèmic per tal de continuar amb 
l’aprenentatge ja assolit, així com lúdiques i laborals.  
 



  

 38 

 
 
4. OBJECTIUS 
 
L’ objectiu principal del Servei Ocupacional és mantenir i potenciar  les capacitats dels nois i noies 
per tal d’ obtenir la seva màxima integració social i laboral. 
 
Els quatre objectius bàsics són: 
 

- Aprendre a conèixer l’entorn i saber desenvolupar-s’hi. 
- Conèixer el món laboral i aprendre els hàbits necessaris per treballar. 
- Aprendre a conviure,  participar i cooperar amb altres persones en les activitats socials. 
- Aprendre a conèixer les rutines diàries i saber-les aplicar.  
- Aprendre a  desenvolupar-se com a persona autònoma en tots els àmbits. 

 
 
Englobant aquesta finalitat  trobaríem desglossats els següents objectius : 

 
 Promoure l´ autonomia personal. 
 Preveure les necessitats d´ atenció individual que l´ usuari requereixi. 
 Potenciar les habilitats de cadascú. 
 Conservar i desenvolupar les capacitats de treball, aconseguint un resultat satisfactori ( 

assegurar l’èxit amb tasques senzilles ). 
 Potenciar l’adquisició dels valors necessaris per obtenir els objectius previstos. 

 
 
A part d´ aquests  objectius de base s´ estableix : 
 

 Fer un programa individualitzat per a cada membre del CO. 
 Realització de reunions quinzenals per tal d’elaborar els programes individualitzats i fer-ne 

el seguiment. 
 Avaluar periòdicament els programes de cada noi/a.  
 Conèixer i orientar a les famílies, per tal de promoure la seva col·laboració. 

 
 
5. EQUIP TÈCNIC 
 

L’equip tècnic del Centre Ocupacional està format per 11 professionals, entre els quals hi ha la 
gerència, la direcció tècnica, el treball social i el personal d’atenció directe als nois/es amb 
discapacitat intel·lectual. 

 

 

6. PROGRAMA INDIVIDUAL DE REHABILITACIÓ 

 
És la base del nostre treball; cada usuari del centre ha comptat amb un expedient individual on 
s’inclouen les dades personals, un informe social, un informe de les limitacions funcionals i 
d’assistència sanitària i un programa individual d’integració (PIR) elaborat per l’equip Tècnic del 
Centre Ocupacional. 
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Els Programes individuals de rehabilitació pretenen fixar les actuacions en les àrees de socialització, 
comunicació,  hàbits i activitats d’ ocupació terapèutica. 
 
El Programa Individual de Rehabilitació consta de diferents parts que es descriuen a continuació: 
 

 Dades Personals. 
 Diagnòstic (inclou les valoracions en l’àrea social com la situació familiar, psicològica, social 

i laboral). 
 Programa d’intervenció. Aquest programa es divideix en dues àrees, que són la personal i la 

laboral. En la primera, es projecten objectius relacionats amb l’autonomia personal, social i 
relacional i s’estableix una metodologia per tal de dur-los a terme.  Pel que fa a l’àrea 
laboral, es plantegen objectius enfocats a una bona adaptació del treball diari i l’assoliment 
d’unes competències laborals correctes. 

 
 

El Programa Individual de Rehabilitació s’ha realitzat sempre procurant mantenir les habilitats i 
aptituds de cada noi/a i potenciant-les al mateix temps per poder millorar d’altres aspectes. Es 
parteix sempre de la base de potenciar les habilitats de cadascú. 
 
 
7. ACTIVITATS 

 

Totes les activitats que s’han realitzat durant l’any, acadèmiques, socials i culturals,  s’han 
encaminat a millorar o mantenir les habilitats personals i de l’entorn i a poder aconseguir ocupacions 
adequades a la finalitat terapèutica individual.  S’han potenciat:  

 
 Habilitats socials (millorar les relacions amb els altres i els recursos de cadascú ). 
 Habilitats comunicatives ( amb els companys i amb l´ entorn ). 
 Ús dels recursos de la comunitat ( utilitzar els serveis de la comunitat com el pavelló 

municipal, el centre parroquial i aprendre a desplaçar-se,... ). 
 Habilitats acadèmiques ( lectura, escriptura, càlcul, informàtica, ciències,... ). 
 Habilitats plàstiques (Bricolatge i pintura). 
 Habilitats personals ( relacionades amb la persona ). 
 Habilitats lúdiques i culturals ( sortides, visites, celebracions,... ). 
 Habilitats laborals (  amb l´ assoliment d´ un resultat material i satisfactori, tasques de neteja, 

jardineria, manipulats... ). 
 Habilitats físiques ( gimnàstica i relaxació ). 

 
 
Les activitats s’han caracteritzat per : 
 

 Interdependència, proporcionant recolzament, coordinant esforços. 
 
 Interacció cara a cara realitzant tasques on es promou l’aprenentatge significatiu. 

 
 Valoració de l´ esforç en grup proporcionant retroalimentació en l’àmbit individual i/o grupal. 
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 S’han treballat de manera coordinada amb els diferents agents educatius que formen part 

de dels nois/es que tenim al centre, realitzant en tot moment un intercanvi d’informació. 
 
 
 

7.1 Activitats Ordinàries 

 
 
Les activitats ordinàries que s’han dut a terme durant l’any es descriuen a continuació: 

 
 
EDUCACIÓ FÍSICA / PSICOMOTRICITAT 
 
Es desenvolupen les capacitats motrius dels usuaris, millorant la seva coordinació de moviments a 
través de diferents exercicis. 
 
Fomentem el moviment de tot el cos per intentar minimitzar els efectes de la vida sedentària que 
porten la majoria d’aquests nois/es. 
 
Posem en pràctica els diferents esports ( futbol, basquet...) al Pavelló Municipal de Sarrià de Ter, on 
també fomentem els hàbits higiènics quan ens dutxem després de l’activitat esportiva. 
 
Amb la utilització del Pavelló del poble, aprofitem per fomentar els recursos que ens ofereix la 
comunitat. 
 
 
 
RUTINES / LLISTATS 
 
Espai destinat a realitzar diferents activitats com la lectura en veu alta del menú diari, passar llista, la 
ubicació del dia en què ens trobem, quines activitats s’hauran de realitzar... Cada dia seran uns 
usuaris diferents els encarregats de difondre aquesta informació. 
 
 
 
MUSICOTERÀPIA  
 
Aquesta activitat serà realitzada per personal extern i complementa a l’activitat de música 
anteriorment definida. 
 
L’objectiu principal és proporcionar als usuaris una vivència diferent de la música a nivell individual i 
grupal. 
 
També proporciona un espai i una estona de relaxació individual i grupal, ajudant a disminuir 
tensions. 
 
 



  

 41 

 
 
 
La utilització de la música ( ritme, so , melodia i harmonia)  promou la comunicació, les relacions, 
l’aprenentatge, el moviment, l’expressió... de gran importància per satisfer les necessitats físiques, 
emocionals, socials i cognitives de la persona amb Discapacitat Intel·lectual. 
 
Intentem explotar totes les vessants terapèutiques que ens ofereix aquesta activitat. 
 
El piano és la novetat musical, ensenyant per nivells a tocar aquest instrument. 
 
 
 
INFORMÀTICA 
 
L’objectiu d’aquesta classe és que els nostres usuaris obtinguin uns coneixements mínims del 
funcionament dels ordinadors i aprenguin a desenvolupar-se en les noves tecnologies. 
 
Pretenem un aprenentatge bàsic de les funcions del teclat, la pantalla i el ratolí per tal d’utilitzar els 
diferents programes educatius que tenim a l’abast. Tanmateix, pretenem que sàpiguen buscar 
qualsevol tipus d’informació a través de la xarxa i que coneguin també els diferents problemes o 
perills que hi poden trobar. 
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FORMACIÓ LABORAL 
 
Activitats relacionades a afavorir l’adquisició d’hàbits i habilitats laborals per tal de poder treballar en 
un futur a una empresa de caràcter ordinari o protegida. Es fomenta el treball en grup i es treballen 
valors com el respecte i la solidaritat entre companys i monitors. 
Aglutinem diferents feines, com neteja, jardineria, fusteria per diversificar i augmentar la probabilitat 
de motivar als nostres beneficiaris de la formació. 
 
Com a novetat es van iniciar els tallers de confecció de polseres i de tasses. 
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JARDINERIA 
 
Activitat relacionada amb la formació laboral en què els nostres usuaris es dedicaran al 
manteniment diari de les zones verdes i parcs infantils dels pobles de Sarrià de Ter i de Sant Julià 
de Ramis, potenciant la responsabilitat a la feina i aprofitant per conèixer l’entorn del centre on 
passen la majoria d’hores del dia. 
 
 
TALLER DE FUSTERIA 
 
Introducció a la fusteria utilitzant eines poc perilloses. Perseguim ampliar el ventall d’opcions de 
formació del món laboral per tal de millorar les oportunitats de trobar feina al temps que treballem 
que els nostres usuaris es sentin realitzats amb aquestes tasques de caràcter pràctic. 
 
 

 
 
 
 
 
HABILITATS SOCIALS 
 
És un espai destinat a treballar les relacions personals, per aprendre a parlar, a demanar 
correctament les coses, a conèixer als altres i a sí mateix. 
 
Tanmateix aprenem a cercar els recursos comunitaris del nostre entorn per tal de realitzar activitats 
d’oci i gestionar el nostre temps lliure. 
 
Tanmateix es realitzen activitats pràctiques per millorar l’autonomia personal de l’usuari, com 
conèixer bé i fer ús de la moneda, utilització dels recursos de la comunitat, o la utilització del 
transport públic. 
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ASSEMBLEA 
 
Espai dirigit pel director tècnic sense la presència dels educadors amb freqüència setmanal. En 
aquesta activitat definirem els valors essencials de la vida i com poden afectar positiva o 
negativament a les persones. Aprofundirem en valors com el respecte, la solidaritat, humilitat...És 
molt important que els educadors actuïn com a models. 
 
Es treuen temes d’actualitat de l’exterior i temes relacionats amb el dia a dia dels usuaris al centre, i 
es dona la opinió personal. Ajudem a treure la vergonya i a millorar l’autoestima a través del 
respecte per l’opinió i aprenem a escoltar sense interrompre encara que no estiguem d’acord amb 
alguna exposició dels companys. 
 
Els valors de la vida agafen un caire cada vegada més important en aquestes sessions, que 
busquen reafirmar l’autoestima individual i la força del grup com a col·lectiu que reivindica que la 
seva dificultat no és res més que dificultats en certs aspectes, però que això no els anul·la com a 
persones. 
 
Treballem la comunicació i les habilitats socials necessàries per desenvolupar-nos amb seguretat 
pel nostre entorn i saber conviure amb la gent que ens envolta. 
 
 
CUINA 
 
Es va iniciar aquesta activitat en el seu moment per augmentar les habilitats en autonomia dels 
nostres nois/es. Les classes es duen a terme a la cuina del centre, que s’ha procurat que sigui molt 
semblant a qualsevol cuina de casa. 
 
Paral·lelament, treballem amb les famílies perquè deixin que els seus fills facin els plats que 
ensenyem a l’activitat per assegurar una continuïtat en el projecte. 
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PINTURA 
 
Aquesta activitat art terapèutica, s’ha incorporat al programa ordinari per afavorir el reflex de les 
emocions per part dels nostres usuaris a través de l’art.  
 
La classe de pintura ajuda a expressar sentiments als usuaris que tenen més dificultats en aquest 
aspecte. 
 
 

 
 
 
AUTONOMIA A LA LLAR 
 
En aquesta activitat treballem tasques essencials per el bon desenvolupament personal de la 
persona. Aprendrem a planxar, cosir, posar rentadores.... El treball en aquesta classe serà molt 
pràctic. 
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EQUINOTERÀPIA 
 
Activitat terapèutica  que es realitza fora del centre per fomentar la interacció dels usuaris amb els 
cavalls, per millorar la seva autoestima i seguretat en si mateixos i d’aquesta manera facilitar la 
integració social. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests nois/es. 
 
 
PISCINA 
 
Activitat que es realitza fora del centre amb doble objectiu; per una banda, adquirir les habilitats 
necessàries per poder nedar correctament i evitar alhora possibles perills quan estem a prop de 
l’aigua. Tanmateix, i donada la vida sedentària que segueixen la majoria dels nostres usuaris, 
d’aquesta manera exerciten totes les parts del cos sense contactes que puguin afectar les seves 
articulacions. 
 
 
 
 
HORT 
 
Activitat que es va començar per ajudar l’escola ordinària que hi ha molt a prop del nostre Centre, la 
del Montserrat ( Sarrià de Ter ). Es va iniciar per cuidar el seu hort durant el mes de juliol i s’ha 
convertit en una activitat setmanal que comportarà un projecte de futur immediat dins les nostres 
instal·lacions. L’objectiu principal sempre serà de caire terapèutic, oblidant la possibilitat de treure un 
rendiment productiu. 
 
Un voluntari és l’encarregat de dirigir les accions dels educadors i els nois/es que tenim per treballar 
la terra, recollir els seus fruïts, encarregar-se del compostatge i construir hotels d’insectes que 
afavoreixen el clima perquè les verdures en surtin beneficiades. 
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LOGOPÈDIA 
 
La metodologia es basa en un treball individual després d’una avaluació inicial per part d’una 
professional especialitzada. Es determinen objectius a curt i a llarg termini i es proposen diferents 
activitats per intentar aconseguir els objectius marcats. S’ intenta aconseguir un  una millora en les 
interaccions comunicatives i augmentar el nivell de lectura i escriptura funcionals. 
 
Tanmateix es potencia una bona postura corporal i pautes respiratòries per afavorir la parla, així 
com l’estimulació cognitiva per millorar l’atenció visual i verbal, el raonament, la lògica i la capacitat 
d’abstracció o de inhibició. 
 
 
 
FISIOTERÀPIA 
 
El mètode de treball és individualitzat a partit d’un anàlisi inicial per part d’un especialista en la 
matèria. Els objectius que perseguim en aquesta activitat són la millora de la coordinació i del 
moviment  
 
articular, millora de l’equilibri estàtic i dinàmic per evitar possibles caigudes i fomentar la sensació de 
seguretat ens els desplaçaments i alleugerir el dolor quan sigui necessari. 
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7.2  Activitats extraordinàries 
 
Al llarg de l’any s’han realitzat activitats per fomentar el coneixement de l’entorn i la integració social 
i cultural a la societat.. Així mateix aquestes activitats han cercat com a objectiu el foment de 
l’autonomia social, la convivència i la cohesió del grup. 
 
 
Febrer:  
 

- Excursió al Circ Internacional de Girona. 
- Festa de Carnestoltes al Centre amb exhibició de disfresses. 

 
 
 

 
 

 
 
Abril:  
 

- Taller de polseres i fusteria realitzat al centre conjuntament amb personal de 
Voluntariat de Caixabank de les oficines de la comarca. 
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- Sortida per veure el jaciment neolític de la Draga. 
 
 
 

- Preparació de roses per anar a la parada e Sant Jordi a la Plaça Catalunya de 
Girona. 
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Maig:  
 

- Participació a través de CaixaForum a l’exposició de flors de Girona; els nois/es de 
la Fundació amb la col·laboració dels seus educadors/es, van crear flors artesanals 
per guarnir els carrers i aparadors de botigues de Girona. Tanmateix ,es va realitzar 
una excursió al barri vell de la ciutat, visitant els patis, les cases senyorials i els 
carrers ornamentats per a l’ocasió. És una bona ocasió per conèixer millor la ciutat i 
crear un bon ambient amb tot el grup.  

 
 
 
 
 

 
 



  

 51 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Taller de música a Caixa Fòrum, que va derivar en un concert per familiars. 
 
 

- Visita al centre d’una Mosso d’Esquadra a fer una xerrada formativa sobre 
agressivitat emocional - física i el perill del tracte amb persones desconegudes. 

 
 
 

 
 
 

 
Juny:   
 
 

- Es va realitzar el festival de final de curs de l’activitat d’Equinoteràpia a Mas Alba. 
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- Excursió a Port Aventura en la qual es van fer dues nits de convivència, per primera 
vegada, entre els nois/es i els seus educadors que es va valorar com a molt 
positiva. La part de Ferrari no l’havíem explorat fins el moment. 

 
 

 

 
 
 

- Visita a l’exposició e Pintura Flamenca a Caixa Fòrum de Girona. 
- Anem al Parlament de Catalunya on ens rep el President Roger Torrent. 
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Juliol:  
 
 

- A finals de mes, es va realitzar el tradicional sopar de famílies i/o tutors dels nois/es 
que formen part de la Fundació Els Joncs. És un bon moment per compartir i 
reforçar el sentiment de pertinença. 

 
 

 
 

 
 
 
 

- Durant aquest mes hem anat dos dies a la setmana a la Piscina Municipal de Sarrià 
de Ter. 

 
- Demostració de trial a les nostres instal·lacions juntament amb els nens/es de 

l‘Escola Mare de Deu del Carme. 
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- Ens ha visitat el nedador de llargues distàncies Miquel Sunyer, i ens ha fer una 
xerrada formativa sobre el treball en equip basat en la seva disciplina. 

 
 

 
 
 
Setembre: 
 

- Iniciem la segona temporada de l’equip de futbol integrat per persones amb 
discapacitat intel·lectual del GIRONA FC ( Girona Genuine ). Es realitza un 
entrenament cada dimecres a Vilaroja i es fan competicions trimestrals arreu 
d’Espanya juntament amb nois/es d’altres Fundacions. Hi ha 6 jugadors, un tècnic i 
el fisioterapeuta de la Fundació Els Joncs que en formen part. 
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Octubre: 
 

- Visita a la fira de mostres de les fires de St. Narcís de Girona i es va anar a 
passejar i a veure les parades i atraccions. És una bona oportunitat per conèixer de 
prop el comerç de les nostres comarques. 

 
- Es va fer un taller de Música a l’espai de Caixa Fòrum a través de la Caixa a 

Girona, que va derivar en un petit concert adreçat als pares. 
 

 
 
 

- Es forma l’equip de Futbol – Sala de la Fundació Els Joncs per jugar la lliga 
organitzada pels Consells Comarcals del Gironès i del Pla de l’Estany. 
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Novembre: 
 

- Fem la tradicional castanyada, fent un berenar i una petita festa amb ball. 
 

- Visita a l’exposició de Jocs i Joguines de l’Edat Mitjana. 
 
 
 
Desembre: 
 

- Visita a l’empresa UBISOFT de Barcelona per fer entrega d’unes paneres 
solidàries. 

 

 
 
 
 

- Un grup de nois/es de la Fundació van anar a ajudar uns dies a preparar paquets al 
Banc dels Aliments. 
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- Es va fer la reunió de Consell Participatiu de Centre amb la presència de 

representants de la Generalitat, l’Alcalde de Sarrià de Ter, i el President , 
representants de famílies, treballadors i nois/es que formen part de la Fundacio Els 
Joncs. L’objectiu era analitzar l’estat actual de comptes i activitats per poder opinar 
des de les diferents perspectives i  obrir noves estratègies d’intervenció i millorar 
l’atenció i la integració dels nostres bebeficiaris. 

 
- Festa de Nadal al centre fent una Quina i gaudint d’un bon àpat nadalenc fet 

conjuntament per els monitors i els nois/es ( graellada de carn ). Aquest dinar es fa 
conjuntament amb els membres del Patronat, a les mateixes dependències del 
taller.  

 
 
 

7.3. Programa Motivacional  
 
Aquest programa ha tractat de gratificar els membres del CO,  de manera modesta però real. S’ha 
canviat la manera de demostrar el reforç positiu, i hem passat del reforç verbal a un tipus de reforç 
més pràctic i complementari de l’anterior. Hem volgut fomentar el treball en grup i demostrar la 
nostra satisfacció pel treball i comportament dels nois/es amb dinars especials, berenars, partits de 
futbol.....i tot tipus d’activitats que els hi agraden. 
 
L’avaluació s’ha realitzat a través dels diferents monitors dels diversos grups que tenim, i els 
resultats han estat molt positius. 
 
 

7.3.1 Objectius 

 
Els objectius plantejats durant l’any pel Programa Motivacional han estat els següents: 
 
 

- Millorar els hàbits i actituds dels nois/es, per millorar com a persones i per arribar a una 
millor convivència i tenir una estada al centre més agradable. 

 
- Millorar l’autonomia personal en tots els àmbits. 
 
- Entendre que el treball ben fet i l’actitud correcta tenen una recompensa. 
 
- Fomentar el treball en equip. 
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7.3.2  Desenvolupament de l’activitat 
 

Els responsables del CO han portat a terme aquesta activitat per tal de trobar una aplicabilitat en la 
seva vida personal i que, alhora, ajuda a millorar el rendiment i el comportament en el treball. De fet, 
aquesta és sovint una demanda que han fet els propis nois/es, perquè saben que els companys del 
CET cobren mensualitats i ells no. 

Els ítems a valorar diàriament serien els següents: 

 Companyerisme. 
 Puntualitat. 
 Acceptar l’autoritat dels monitors. 
 Higiene personal. 
 Participació de les activitats. 

 
 

Pel que fa a la iniciació laboral, s’han valorat els següents ítems: 
 Bona predisposició 
 Feina ben acabada 
 Creació de bon ambient de treball 

               
 
8.  VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS 
 
Des que es va iniciar el Servei Ocupacional d’Inserció, s’ha posat molt d’interès en promoure 
l’autonomia personal de cada un dels nois, centrant-se en les potencialitats  específiques de cada 
un i intentant millorar els aspectes més dèbils, procurant una atenció de caràcter més individual; a la 
vegada que s’intentava crear un bon clima de convivència i un companyerisme per part de tots; s’ha 
incidit molt en el treball de col·laboració en petits grups i conjuntament entre tots els usuaris. 
 
S’ha posat molt èmfasi en les activitats de caràcter acadèmic, com les matemàtiques, ciències,  
llengües,... per tal de continuar amb les habilitats i coneixements apresos a l’escola i aprendre’n de 
nous; no ens interessa perdre el que ja hem guanyat en el passat. 
 
Tanmateix, i vistos els resultats en d’altres experiències, s’han consolidat algunes activitats de 
caràcter terapèutic, com la musicoteràpia o la piscina, que els professionals del centre valorem com  
 
a molt positives i hem introduït amb molta força i motivació  l’autonomia a la llar, la logopèdia, l’hort, 
la pintura i la fisioteràpia. 
 
Amb totes aquestes activitats intentem completar les necessitats de cada persona a tots els nivells i 
trencar les rutines diàries per evitar que aparegui la desmotivació tan dels educadors com dels 
nois/es que formen part dels diferents grups del centre. 
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A nivell laboral, s’ha procurat donar una atenció individualitzada a cada un dels usuaris per a poder 
treballar els aspectes individuals que siguin més necessaris.  
 
S’ha cercat fer del treball en equip l’objectiu principal i també s’han realitzat treballs en cadena i 
grups reduïts fent petites tasques, afavorint sobretot la col·laboració entre tots ells i el sentiment de 
fer una tasca conjunta amb resultats positius. 
 
Durant l’any s’han realitzat sortides per a conèixer l’entorn i saber  desenvolupar-se en ell; sortides 
lúdiques i culturals han marcat el caràcter general d’aquesta activitat terapèutica. 
 
 
 
9.   PROJECTE 2019 

9.1 Objectius del projecte 2019 
 
Els objectius pel 2019 continuen relacionats amb la potenciació del treball per millorar l’autonomia 
personal dels nostres usuaris. Tenim clar que amb la problemàtica per trobar activitats 
remunerades, els nostres membres del CO no tindran sortida immediata al mercat laboral i hem de 
centrar els esforços en dotar de tots els recursos que podem als nostres usuaris per desenvolupar-
se amb facilitat per la vida. 
 
 
A més de seguir consolidant els objectius treballats l’any anterior, se’n tractaran de nous, per tal 
d’incidir en aspectes que es consideren importants per al desenvolupament integral de l’usuari.  
 
 
Objectius: 
 

- Conèixer els serveis pròxims del poble i saber fer-ne un bon ús. 
 
- Buscar formació fora de l’horari habitual ( cursos d’informàtica... ) 

 
- Potenciar activitats de lleure i oci durant el cap de setmana. 

 
- Incidir en el treball en equip i les relacions humanes. 

 
- Perseverar en la millora de la interacció entre els usuaris del CO i del CET. 

 
Millorar la coordinació i participació de les famílies i tutors. 

 
- Potenciar les relacions del usuaris amb els seus iguals d’altres centres. 

 
- A nivell laboral, insistir a discriminar la qualitat de la quantitat, potenciant la primera. 

 
- Consolidar hàbits de treball. 
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- Consolidar les habilitats laborals assolides i adquirir-ne de noves. 
 

- Treballar especialment els valors del respecte i la tolerància envers la diversitat. 
 

- Aprendre a cuinar, planxar, rentar ( rentadora ), plegar, cosí un botó.... 
 

- Millorar la higiene i la cura personal. 
 

- Potenciar accions per millorar la salut dels nois/es. 
 

 
 
 

9.2  Activitats previstes pel 2019 
 
 
Per l’any 2019 s’ha previst seguir potenciant encara més l’autonomia personal dels nostres usuaris a 
través d’activitats alternatives que ens ajudaran a augmentar la seva motivació per els diferents 
aprenentatges.  

La formació en hàbits laborals continuarà seguint un pilar per aconseguir que els usuaris vagin 
enfortint aquesta vessant. 

 

Intentarem aproximar les Empreses del nostre voltant per tal de poder obtenir beneficis mutus de la 
nostra relació. Anirem al Mercat de Sarrià de Ter per establir relacions socials amb la gent de l 
poble. 

 

Donarem impuls a un programa propi de donatius i/o col·laboracions basat en un projecte d’activitats 
terapèutiques com logopèdia i fisioteràpia que acostarà l’exterior cap al centre per potenciar la 
nostra visibilitat i millorar les nostres accions cap als nostres beneficiaris. 

Potenciarem l’aspecte comunicatiu a través de les xarxes socials de la Fundació Els Joncs ( twiter, 
instagram,...) per intentar trobar alternatives i varietat a les feines que estem realitzant. Realitzem 
tasses i polseres, i tenim pensat invertir en una màquina per fer xapes d’agulla i amb imant obre-
ampolles amb imatges corporatives i altres de creació pròpia. 

Tanmateix, donarem a conèixer les nostres possibilitats per fer l’anomenat Picking ( preparar 
comandes ), donat l’espai i la capacitat d’emmagatzematge que tenim i la quantitat de persones que 
podem treballar en aquests tipus de demandes  

 

Continuarem donant impuls a l’hort per créixer a nivell intern a través d’aquesta activitat. 
 

Per altra banda, donat el problema del sedentarisme en la vida dels nostres nois/es amb 
Discapacitat, i les dificultats per realitzar pràctica esportiva a casa seva o a les Llars Residència, 
realitzarem un programa per millorar les seves condicions físiques amb programes individuals i 
l’adquisició del material necessari per aconseguir els objectius, com bicicletes estàtiques i material 
de gimnàs divers. 
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Per tant, un dels objectius ha de ser combatre el conegut envelliment prematur de les persones amb 
Discapacitat Intel·lectual. 

Potenciarem el treball del llenguatge i càlcul matemàtic a través de jocs de taula, cartes.... per 
fomentar la motivació dels nois/es en l’aprenentatge. 
Per últim, també pretenem augmentar l’oferta d’activitats extra-ocupacionals, és a dir, fora de l’horari 
del centre per afavorir l’oci i el lleure, la formació personal i la integració social dels nostres nois/es. 
D’aquesta manera, anirem al cinema, al teatre, a fires d’artesania, a fites esportives i d’altres llocs i 
activitats d’interès. 
 

 
 
 
 
ANNEXES 
 
 
 
                                          Usuaris segons Gènere 
 

 
 
 
Del total de 45 persones que han format part del CO durant l’any 2018, la igualtat de 
sexes ha estat destacable. Hi ha hagut 24 nois i 21 noies. 
 
L’edat de les persones que formen part del CO comprèn dels 18 als 50 anys. La mitjana 
d’edat ha estat de 32,13 anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculí
53%

Femení
47%
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Centre Especial de Treball 
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1.  FINALITAT DE LA FUNDACIÓ  ELS JONCS 
 
 
La finalitat de la Fundació és realitzar activitats de caràcter educatiu, social i laboral per afavorir la 
qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual, que degut a les seves característiques 
personals, difícilment podran accedir mai al mercat laboral ordinari.  
 
L’ objectiu és dotar a aquestes persones dels recursos necessaris i donar els recolzaments 
pertinents per afavorir el seu creixement i desenvolupament personal i social.  
 
La Fundació parteix de la base que les persones amb discapacitat tenen el dret de poder treballar 
en allò que els agrada, però també de ser ateses com cal, en les necessitats més primàries, d’una 
manera acurada i respectuosa; és per això que s’intenta mantenir i desenvolupar en el possible el 
centre d’ educació especial i de treball ocupacional per aquests nois/es. 
 
També es miren de crear tot tipus d’ iniciatives i empreses per donar feina estable a persones amb 
dèficits intel·lectuals i es contempla la creació de centres de rehabilitació i de residències per 
persones amb les mateixes característiques, potenciar i donar tota classe de suport tècnic per tal de 
propiciar el màxim d’integracions d’aquestes persones a l’escola, al món laboral i a la vida social. 
 
De tots és sabut, que aquest projecte planteja una dificultat de tipus econòmic molt elevada, que 
s’intenta superar intentant innovar i amb la il·lusió de poder apropar-nos al màxim possible al nostra 
objectiu, que no és altra que facilitar la vida dels nostres usuaris. 
 
L’àmbit territorial d’ actuació principal de la Fundació és Girona i rodalies i les seves activitats, no 
tenen afany de lucre. Vam iniciar aquesta activitat l’any 1991 
 
 
2.  TIPOLOGIA D’ USUARIS 
 
El col·lectiu al que va dirigit el projecte són nois/es de 18 anys o més que viuen a la província de 
Girona, afectats per una discapacitat intel·lectual, trastorn mental o trastorn de conducta.  
 
El centre està situat a Sarrià de Ter, al costat de la ciutat de Girona. La majoria dels usuaris viuen a 
Girona; la resta són residents a altres localitats properes.  
 
Aproximadament, la meitat d’aquests nois/es utilitzen el transport públic de manera autònoma. 
L’altre meitat fan ús del transport privat, alguns de manera autònoma amb cotxe propi i la resta 
acompanyats pels pares. 
 
La gran majoria dels usuaris viuen amb les seves respectives famílies i només dos d’ells viuen amb 
una llar residència. 
L’any 2018 ha estat un any en el qual NO hi ha hagut cap incorporació de treballadors amb 
discapacitat intel·lectual. 
 
El total del personal amb discapacitat amb contracte ha estat de 20 treballadors, dels quals 15 són 
homes i 5 són dones. 
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3.   RECURSOS HUMANS  I RECURSOS MATERIALS 
 
L’equip tècnic del CET el formen 7 professionals, entre els quals hi ha gerència, direcció, treball 
social i 4 persones formades adequadament per l’atenció directe als 20 nois/es amb discapacitat 
amb contracte laboral. 
 
S’han utilitzat quatre furgonetes mixtes de càrrega i de transport, màquines fregadores, màquines 
escombradores, aspiradors i bufadors. 
 
També s’ha utilitzat tot el material de neteja, productes, escombres, fregones.... 
 
Els treballadors han anat degudament vestits amb colors llampants i reflectants i amb el material de 
seguretat necessari per la feina que han desenvolupat. 

 
 

 
4. METODOLOGIA DE TREBALL 

 
Cada usuari del centre té un programa individual de rehabilitació i/o d’ integració elaborat per l’equip 
de treball del centre. Aquest programa, juntament amb els informes i avaluacions periòdiques, 
consten a l’expedient individual. 
 
Els Programes individuals de rehabilitació serveixen per a fixar les actuacions en les àrees de 
socialització, comunicació,  hàbits d’ ocupació terapèutica i activitats d’ ocupació terapèutica. 
 
Els Programes individuals d’ integració serveixen per a determinar les actuacions en l’àrea personal 
i laboral. 
Aquests programes són objecte de seguiment i estudi de forma trimestral  per part de l’equip tècnic 
del centre, format pel pedagog (director tècnic), l’educador social i la treballadora social.  
 
Els programes  són elaborats anualment. 
 
 
 

4.1.  Metodologia de treball pels programes individuals 
 
El programa individual d’integració i rehabilitació es realitza d’acord amb els principis i objectius que 
es defineixen pel servei de CET i del SOI, cercant la millora de l’autonomia personal dels nostres 
usuaris. 
 
Aquests programes individuals, partint d’un diagnòstic previ,  tenen en compte que han de ser 
funcionals i adequats a les necessitats i desigs presents i futurs de la persona i contempla totes les 
àrees i entorns, considerant l’edat cronològica de l’usuari , el seu context físic, personal i laboral.  
 
 
Es realitza el programa tenint en compte les virtuts i els defectes de la persona, i fent un anàlisi de la 
relació familiar o de tutors i de l’entorn en que es desenvolupa. La base del treball és intentar  
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potenciar les capacitats i les virtuts del treballador amb discapacitat, i no tant avançar amb els 
defectes. 
 
Es remarquen  els suports que fan falta per aconseguir els objectius, la metodologia d’intervenció 
per cada objectiu (com, quan i on treballarà) , l’avaluació i el seguiment de l’ acompliment dels 
objectius  (resultats) i l’ àmbit on es treballarà. 
 
Els programes es revisen i es validen mitjançant el treball interdisciplinar per a cada noi/a i es busca 
un referent o tutor que es preocupi que les seves necessitats com a persona quedin satisfetes. En 
aquest cas, cada usuari té el seu monitor de brigada com a primera referència i un encarregat de 
servei ( pedagog ) que determina el seguiment dels objectius. 
 
Aquesta valoració va dirigida a determinar en quina mesura s’han obtingut els resultats previstos 
inicialment , servint per orientar de nou aquelles estratègies que no porten cap als resultats 
esperats. 
 
 
 
5. ACTIVITATS I SERVEIS 
 
 

5.1. Activitats socials realitzades 
 
Al llarg de l’any s’han realitzat activitats relacionades amb festes senyalades, fomentant així el 
coneixement de l’entorn i la integració a la societat i a la seva cultura. Així mateix aquestes activitats 
responen a l’objectiu de fomentar l’autonomia social, la convivència i la cohesió de grup.  
Les activitats fixades anualment en el calendari i que s’han realitzat de manera conjunta amb els 
altres serveis de la Fundació (SOI i STO), han estat aquestes: 
 
 
Febrer:   Festa de carnestoltes. Es va realitzar un berenar i un ball de disfresses. 
 
Juliol:   Vàrem fer el  sopar juntament amb els pares, per fer un intercanvi d’impressions tots 
plegats i fomentar la integració de tota la família que formem part de la Fundació. 
 
A finals de mes, es va fer el tradicional partit de futbol entre usuaris i monitors; posteriorment ens 
varem  remullar a la Piscina Municipal de Sarrià de Ter i varem anar a dinar tots junts a un 
restaurant del poble. 
 
 
Setembre:  Es va fer un dinar finançat per la Fundació a un restaurant de bufet lliure. 
 
Novembre:  Es va realitzar la  castanyada, fent un berenar i una petita festa amb ball. 
 
Desembre:  L’últim dia abans de les vacances de Nadal, es van fer diverses activitats que es van 
preparant al llarg dels últims mesos de l’any. 
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Entre d’altres es va assistir a l’espectacle de Nadal que havien preparat els nois/es del Servei 
Ocupacional a la Sala Polivalent de La Caixa, es va participar a la Quina i es va gaudir d’un bon 
àpat nadalenc fet per els monitors ( graellada de carn ) que servien als usuaris. Aquest dinar es fa 
conjuntament amb els membres del Patronat, a les mateixes dependències del taller.  
 
Un cop es va dinar es varen repartir les paneres i es va iniciar el període de vacances 
Cal destacar que aquest dia també es van realitzar les pertinents revisions mèdiques anuals. 
 
A més de les activitats socials esmentades pròpies de cada mes de l’any, s’han continuat i ampliat 
les activitats de lleure fora de l’horari de treball a les quals han pogut optar, tant els usuaris del CET 
com del servei ocupacional. 
 
Aquestes activitats han estat  Informàtica, Gimnàs, Esport ( futbol i bàsquet ), Repàs de lectura, 
escriptura i càlcul, pilates i sortides a la Discoteca ( Adaptada per Discapacitats ) de cap de 
setmana.  
 
Tanmateix, a través de l’ Associació Orígens de Girona, han pogut gaudir d’excursions a peu i en 
bicicleta. 
 

  
5.2.  Menjador 

 
 Aquest servei permet incidir als nois/es en uns bons hàbits alimentaris i un comportament social 

adient. El servei de menjador inclou parar i desparar taula, i netejar ( taules i la superfície de terra ) 
de manera que puguin establir hàbits personals i socials i els extrapolin al seu domicili. 

  
El servei de menjador es concerta amb l’empresa Bo i Sa.  Les despeses derivades de la prestació 
d’aquest servei van a càrrec de l’usuari, que gaudeix de l’atenció de personal de cuina, els 
educadors i el Director Tècnic, fomentant la fortalesa del grup. 
 
 

5.3.  Altres serveis 
 
La Fundació intenta crear tots aquells serveis complementaris necessaris o convenients per la 
integració social dels usuaris atesos, d’acord al programa realitzat per l’equip tècnic. 
 
Ens referim bàsicament a cercar els recursos de la comunitat i de l’entorn de l’usuari que creiem 
necessaris per millorar el seu desenvolupament com a persona; pretenem progressar en 
l’assoliment de la màxima autonomia possible dins les seves capacitats. 
 
Aquests serveis són tant pel CET com pel Servei Ocupacional. 
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6. SISTEMES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 
 
 

6.1. Observació 
 
Mitjançant la observació de tot l’equip tècnic del CET i amb reunions periòdiques, determinem com 
s’ha anat desenvolupant el seguit d’ajustaments personals i socials dels nostres usuaris durant l’any. 
 
 

6.2  Reunions de pares / tutors 
 
Mitjançant aquestes reunions, pretenem crear l’enllaç que ens permet tenir tota la informació 
possible de l’usuari per tal de treballar conjuntament per aconseguir els objectius establerts. 
 
 

6.3 Serveis d’ajustament personal i social 
 
Els serveis d’ajustament personal i social que treballem són: 
 

- Adquisició del hàbits d’autonomia personal: autodirecció, capacitat de resolució de 
problemes, ordre, ritme de vida, autonomia de desplaçaments, utilització i gestió funcional 
del temps, ús de la moneda, imatge personal i coneixement dels hàbits de salut. 

 
- Adquisició de les habilitats socials :  Habilitats interpersonals i comunicatives, utilització dels 

recursos de la comunitat, coneixement del nostre entorn i opcions de lleure. 
 

 
- Competències laborals de base : Hàbits de treball i coneixement de nous recursos i 

habilitats laborals vàlids per la seva formació i útils tant el CET com per a l’empresa 
ordinària. 

 
 
Un aspecte fonamental de l’ USAP és el Pla Individual d’integració, on s’hi reflecteix el diagnòstic i 
les necessitats de cada noi/a. Aquest pla s’ha explicat prèviament en el punt 4. 
 
 
Les funcions que desenvolupen l’equip d’USAP són les següents: 
 

 Detectar i determinar, amb la valoració prèvia de les capacitats de l’usuari i del lloc de 
treball que ocuparà, les necessitats de suport per a poder desenvolupar amb certes 
garanties d’èxit la feina assignada. 

 
 Establir les relacions precises amb l’entorn familiar i social dels treballadors/es amb 

discapacitat, perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul en la incorporació a 
un lloc de treball i la seva estabilitat. 

 
 Desenvolupar els programes de formació que siguin necessaris per a l’adaptació dels 

usuaris al lloc de treball, així com les noves tecnologies i processos productius. 
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 Establir suports individualitzats per a cada treballador/a al lloc de treball concret. 

 
 Afavorir i potenciar l’autonomia personal dels usuaris. 

 
 Afavorir la integració dels treballadors/es al centre especial de treball, mitjançant 

l’establiment dels suports adequats a tal finalitat. 
 

 Assistir als treballadors del centre especial de treball al procés d’incorporació a 
enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball. Aquesta opció cada vegada resulta 
més complicada i hem de ser realistes amb la situació actual. 

 
 Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu dels 

treballadors/es amb discapacitat  i evitar i atenuar els efectes. La prevenció en aquest 
cas és la millor estratègia per a nosaltres. 

 
 Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats de capacitació, 

orientació i formació envers les dones amb discapacitat per tal de millorar les seves 
condicions i aptituds laborals. 

 
 
 
7. ACTIVITAT LABORAL 
 
 

7.1. Activitat professional 
 
 
L’activitat principal del CET ha estat durant el 2018 la neteja de pàrkings de Comunitats de 
Propietaris amb els seus respectius Administradors de Finques com a contacte principal i la neteja 
del Camp de Futbol del GIRONA FC, actualment a Primera Divisió. 
 
Aquestes activitats han tingut funcionant a quatre brigades a ple rendiment durant aquest any 2018, 
i encara que s’ha reduït el nombre de freqüència de neteges per comunitat i els preus de forma 
alarmant, han anat entrant clients nous que ens han permès mantenir un cert equilibri econòmic. El 
balanç d’aquest any es pot considerar positiu atès l’augment de la demanda dels nostres serveis tot 
i la devaluació general del preu de la neteja donada l’alta competència entre les empreses del 
sector. 
 
Cada brigada surt amb una furgoneta, amb un educador i cinc nois/es, excepte un dels equips, que 
està format per quatre usuaris. 
 
La feina diària consisteix bàsicament, com ja hem comentat abans,  en la neteja de pàrkings  de 
comunitats de veïns que ens encarreguen diferents administradors de la província de Girona i la  
 
 
neteja del Camp de Futbol, anterior i posterior a cada partit. En aquestes feines s’utilitza maquinària 
industrial de diferent tipus, com són les escombradores, fregadores, aspiradors i bufadors; per tant,  
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hi ha una formació prèvia al treballador sobre la utilització d’aquestes màquines i la formació 
pertinent  en riscos laborals. 
 
Com hem comentat anteriorment, tenim en compte on col·loquem cada usuari per facilitar que la 
seva tasca esdevingui un èxit i permeti la millora de la seva autoestima. No tots els usuaris tenen 
capacitat  
 
per portar la maquinària industrial que utilitzem i el perill que pot comportar la mala praxis en la seva 
utilització. Tot i així, intentem que el treballador no s’acomodi a una feina concreta i pugui provar 
d’avançar en l’aprenentatge de tot el que té a veure amb la neteja de forma progressiva i amb el 
suport necessari. 
 
Per tant, i basant-nos en el programa individual, ubiquem cada treballador al lloc més adequat 
possible a les seves característiques. Les feines manuals són de neteja d’extintors, de caixes de 
mànegues, de tubs, de teranyines, d’escales d’accés al pàrking.... 
 
El fet d’utilitzar aquests instruments mecànics de neteja dóna una qualitat a la feina i  fa sentir 
plenament realitzat al discapacitat intel·lectual, ja que veu que fa una feina productiva i valorada per 
la Fundació i el seu entorn. 
 
 

 
7.2. Activitats d’ajustament personal i d’ocupació terapèutica 

 
 
Les activitats d’ajustament personal i d’ocupació terapèutica són el conjunt d’ activitats adreçades a 
l’usuari que , amb la participació directe d’aquest i amb la participació de les famílies o tutors, tenen 
per objecte modificar hàbits personals i millorar la relació amb el seu entorn. 
 
Realitzen tasques que es seleccionen per cadascú d’ells segons les seves capacitats i necessitats. 
Sempre s’intenta en la mesura del possible que l’ usuari pugui adonar-se de l’ assoliment d’ un 
resultat material i satisfactori, és a dir, que participi activament del programa. 

 
 
8. VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS  

 
 

S’han mantingut reunions trimestrals amb l’equip tècnic, per tal de treballar els aspectes relatius a 
l’àrea d’activitats i les possibles incidències o intervencions amb els usuaris. 

 
A)  S’ avaluen els següents aspectes en referència a Ocupació terapèutica. 

 
- El funcionament de l’ activitat. 
- L’ avaluació dels objectius laborals , productius, individuals i col·lectius. 
- La recerca de recursos metodològics, infrastructurals i teòrics adequats a cada situació . 
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 B)  A nivell d’ ajustament personal : 

 
- Les estratègies individuals per a modificar comportaments inadequats. 
- El seguiment individual de cada treballador i el seu entorn vital. 

 
 
Igualment s’han realitzat una recollida de les incidències per tal de dur a terme un control i registre 
de: 
 

 Assistència 
 Puntualitat 
 Hàbits laborals 
 Control de medicació i de les incidències mèdiques 
 Problemes de comportament 

 
S’ha vist una millora en les relacions entre els membres de les diferents brigades, mostrant 
solidaritat alhora d’ajudar-se en les diferents tasques diàries. 
 
També s’ha comprovat durant aquest any, que la productivitat ha augmentat utilitzant el mateix 
temps, i la situacions conflictives han disminuït en un 50% respecte l’any anterior. 
 
 
9. ACCIONS FORMATIVES 

 
L’acció formativa de l’equip de professionals d’USAP de l’entitat han estat bàsicament xerrades, 
cursos, seminaris i jornades, relacionades amb el món del discapacitat intel·lectual. 
 
Concretament, s’han realitzat accions formatives promogudes principalment per DINCAT, que 
treballa pel benestar del discapacitat intel·lectual així com altres entitats privades que ofereixen 
cursos relacionats amb l’àmbit de les persones amb discapacitat. En tots els cursos de formació s’ha 
expedit el certificat d’aprofitament corresponent. 
 
Pel que fa a les accions formatives de les persones usuàries han anat dirigides bàsicament en dos 
línies: prevenció de riscos laborals a través de l’empresa de Girona ERGO LABORIS i un curs 
formatiu sobre la utilització de la maquinària per la neteja de pàrquing per part de l’empresa 
DIBOSCH a les seves instal·lacions 
 
 
 
10. PROJECTE 2019 
 
La previsió pel proper any 2019 és continuar amb la línia de treball que s’ha portat fins al moment,  
intentant millorar les  activitats per tal de facilitar la consecució dels objectius establerts. Es tindrà 
especial atenció, però, en les següents tasques: 
 

o Fer  un seguiment periòdic per part de l’ Equip Tècnic del Programa individual 
d’ integració laboral, per cada usuari. Cada incidència relacionada amb un usuari serà 
tractada pel seu referent i exposada a les reunions interdisciplinars de l’equip d’USAP. 
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o Potenciar les relacions humanes al lloc de treball. Es fomentarà el treball en equip i la 
valoració per part de cada usuari de la importància d’aquest treball conjunt. L’assistència 
serà un punt clau donat que la falta d’un membre afecta tota la resta del grup; tanmateix 
incidirem amb la puntualitat com a requisit indispensable i com a una de les obligacions del 
treballador. 

 
o Treballarem la cura del material utilitzat, intentant ensenyar als usuaris que s’ha de tractar 

com si fossin pertinències personals. Tindrem xerrades de les conseqüències econòmiques  
 

o a l’empresa o a nivell particular que pot significar la pèrdua o deteriorament continu de 
material. 

 
o Mantenir un intercanvi fluid amb les famílies/tutors dels treballadors així com amb els 

recursos als què assisteixen, promovent la col·laboració i el treball conjunt. Les actuacions 
seran sempre coordinades per tal d’establir una línia de treball comuna a tots els serveis 
que atenen l’usuari o bé les famílies. 

 
o Potenciar la participació dels usuaris en activitats que afavoreixin la seva        integració 

social, oferint més informació de les activitats externes i seguint promovent des del centre 
activitats pròpies de lleure, comés la sortida de caps de setmana a la Discoteca adaptada 
als discapacitats de Salt. 

 
o Ampliar les àrees de treball del CET, intentant cercar alguna feina innovadora per reactivar 

el mercat laboral. Aquesta tasca cada vegada és més complicada, ja que els Ajuntaments 
cada vegada van més ajustats i les empreses passen per dificultats a causa de la crisi. 
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ANNEXES 

 
 
 

Gràfic dels usuaris del CET segons el sexe 
 
 

 
El CET ha estat composat per 20 persones durant l’any 2018, de les quals 5 són dones i 15 són 
nois. Aquest any no s’ha pogut contractar cap treballador per falta de feina. 

 
 

 
Gràfic dels usuaris segons l’edat 
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L’edat dels  membres que formen part del Centre Especial de Treball va des dels 19 anys fins als 
50. La franja d’edat més compartida és la dels 26 als 40 anys. La mitjana d’edat  s’ha situat en  
27,66anys. 
 
Fotos il·lustratives de la feina 
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