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1.  FITXA TÈCNICA I DEFINICIÓ 
 
 
 

El Servei Ocupacional d’Inserció ( SOI ) i el Servei de Teràpia Ocupacional ( STO ) són 
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. 
 
Aquests serveis tenen per objecte facilitar als beneficiaris, 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 a  partir de 18 anys que viuen a 
la província de Girona, afectats per una discapacitat intel·lectual, trastorn mental o 
trastorn de conducta.  
 
Les persones que formen part dels serveis SOI - STO 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 Servei OcupacionaL d’Inserció ( SOI ) i el Servei de Teràpia Ocupacional ( STO ) 
són serveis adreçats 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 seves funcions principals són, per una banda,  l’ajustament personal i social; i per 
l’altra, les activitats de formació laboral. Els beneficiaris del SOI realitzen un nombre 
d’hores de formació laboral superior als integrants dels grups de STO per intentar 
agilitzar el procés d’integració al món laboral. 
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4. OBJECTIUS 
 
L’ objectiu principal del Servei Ocupacional d’Inserció ( SOI ) i el Servei de Teràpia 
Ocupacional ( STO ) 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 ha està format pels següents professionals: 
- Director : Carles Saló 
- Treballadora Social : Imma Garanger 
- Administració  :  Yolanda Sánchez / Clara Gaona 
- Educadors :  Francesc Banal, Pere Plana, Aurèlia Paradas, Naomi Molina, Pau        
Rodríguez, Sara Ortiz  i Àngel Massó  
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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 ( SOI – STO ) 
 
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, laborals, d’autonomia 
personal, 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 ). 
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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. 
 

 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: 
 
RUTINES  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. Utilitzem el piano en la seva vessant terapèutica. 
Intentem explotar totes les vessants terapèutiques que ens ofereix aquesta activitat. 
 
 
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. 

 
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 i manipulats diversos per 
diversificar i augmentar la probabilitat de motivar als nostres beneficiaris de la 
formació. 
 
. 
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REPÀS DE ZONES VERDES I PARCS INFANTILS DEL POBLE 
 
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 i fomentar la seva integració a 
base de relacionar-se amb la gent.  
 
Aquesta feina es realitza sense maquinària, amb unes pinces i un cabàs com a teràpia 
ocupacional. 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL 
 
Espai i temps 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 fomentant la seva participació en la 
presa de decisions dels aspectes relacionats amb el funcionament del centre.  
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
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. 
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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. 

 
 
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  Projecte de lluita contra l’envelliment prematur 
 
 
La Fundació intenta crear tots aquells serveis complementaris necessaris o 
convenients per la integració social de les persones ateses, d’acord amb el programa 
realitzat per l’equip tècnic. 

Al llarg de l’any 2020, els beneficiaris/es amb diversitat funcional que formen part del 
SOI - STO , han pogut participar del programa contra l’envelliment prematur que va 
començar la Fundació Els Joncs durant el mes de gener. 

Aquest projecte té com a objectiu principal cuidar la salut i el benestar emocional de la 
persona partint de la base de l’activitat física. La base del programa és que la 
Fundació pensa que no envellim per la patologia pròpia de la discapacitat, sinó per 
descuidar-nos a nivell personal; les persones amb discapacitat intel·lectual necessiten 
suport en aquest aspecte. 

Així, portem un control de pes mensual per veure si hi ha oscil·lacions destacables ( 
amunt o avall ) per posar en alerta , si cal, tant al beneficiari/a com als seus familiars 
i/o tutors. 

Tanmateix, facilitem una diversitat important d’activitats per realitzar que fomenten el 
moviment, com són: 

- Marxa Nòrdica 
- Zumba 
- Pilates 
- Futbol Sala 
- Dansa 
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Alguns dels integrants del SOI - STO, formen part dels equips de futbol Sala de la 
Fundació Els Joncs i de l’equip de futbol 7 del Girona FC Genuine, fomentant 
d’aquesta manera, la seva integració amb beneficiari/es amb diversitat funcional 
d’altres entitats de la província de Girona. 

 

 

 

Destacar que també hi ha un servei personalitzat de Fisioteràpia; en aquesta 
especialitat, el professional planifica un programa individual adequat a les 
característiques de la persona per millorar dèficits a nivell físic dels beneficiaris/es amb 
diversitat funcional. 

Tanmateix, a través de l’ Associació Orígens de Girona, que dirigeix un dels educadors 
de la Fundació Els Joncs, s’ha pogut gaudir d’excursions a peu i en bicicleta amb 
supervisió, quan la pandèmia ( Covid-19 ) ho ha permès. 

Dins les activitats del centre, durant aquest any atípic, han pogut fer una petita festa de 
carnestoltes, la castanyada i van tenir el detall d’una panera de part dels Patrons de la 
Fundació Els Joncs. 

Durant els mesos de confinament total, entre març i juny, la direcció i els educadors/es 
del centre  va enviar als beneficiaris/es del SOI – STO exercicis d’entreteniment, 
sessions de pilates telemàtiques i trucades de suport per ells/es i els seus familiars. 

A la Fundació Els Joncs els ajudem 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. 
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Aquest any 2021 ha estat un any complicat degut a la pandèmia de la Covid-19 i els 
seus efectes.  
 
No s’han pogut fer es activitats i sortides com cada any seguint les instruccions, en tot 
moment, del PROCICAT i SALUT. S’ha prioritzat la seguretat sanitària de tots els 
integrants dels serveis ( SOI - STO ). 
 
 
 
7.3. Programa de Motivació 
 
Aquest programa ha tractat de gratificar els membres del Centre Ocupacional ( SOI – 
STO ),  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 més els hi agraden. 
 
L’avaluació s’ha realitzat a través dels educadors/es dels diversos grups que tenim, i 
els resultats han estat molt positius. 
 
Durant el 2021 hem hagut d’adaptar aquest programa preservant la seguretat sanitària 
degut a la Covid-19. 
 
 

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 Centre Ocupacional ( SOI – STO ) han portat a terme aquest 
programa 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. Els ítems a valorar diàriament 
serien els següents: 
 

 Companyerisme. 
 Puntualitat. 
 Acceptar l’autoritat dels monitors. 
 Higiene personal. 
 Participació de les activitats. 
 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 ( SOI )  i el Servei de Teràpia 
Ocupacional ( STO ), s’ha posat molt d’interès en promoure l’autonomia personal de 
cada un dels beneficiaris/es, centrant-se en les potencialitats  específiques de cadascú 
i intentant millorar els aspectes més dèbils, procurant una atenció de caràcter més 
individual; a la vegada que s’intenta crear un bon clima de convivència  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 d’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, la fisioteràpia, pilates, zumba i 
piscina ( aquagym ), 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
per tal de poder treballar els aspectes considerats més importants i  necessaris per a
cada persona atesa. 
 
S’ha cercat fer del treball en equip l’objectiu principal i també s’han realitzat treballs en 
cadena i grups reduïts fent petite
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
ell; sortides lúdiques i culturals ha
terapèutica. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Usuaris 
 

 
 
Del total de 59 persones que han format pa
comptabilitzar 36 nois i 23 
 
 
L’edat de les persones que formen part del CO comprèn d
mitjana d’edat ha estat de 27,35
 
 
 
 
 
 
 
 

38%

 

A nivell laboral, s’ha procurat donar una atenció individualitzada a cada beneficiari/a 
eballar els aspectes considerats més importants i  necessaris per a

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
ell; sortides lúdiques i culturals han marcat el caràcter general d’aquesta activitat 

Usuaris SOI-STO segons Gènere 

sones que han format part del SOI-STO durant l’any 2021
 noies. 

L’edat de les persones que formen part del CO comprèn dels 18 als 50 anys. La 
mitjana d’edat ha estat de 27,35 anys. 

62%

cada beneficiari/a 
eballar els aspectes considerats més importants i  necessaris per a 

S’ha cercat fer del treball en equip l’objectiu principal i també s’han realitzat treballs en 
s tasques, afavorint sobretot la col·laboració entre tots 

Durant l’any s’han realitzat sortides per a conèixer l’entorn i saber  desenvolupar-se en 
n marcat el caràcter general d’aquesta activitat 

 

STO durant l’any 2021,  i hem de 

els 18 als 50 anys. La 

Masculí

Femení
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’ANY 2021 

(2n i 3r trimestre curs 2020/2021  i  al 

 1r trimestre curs 2021/22) 

 

11 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.  

Exemples d’activitats: 

CM 3r B Anem al Salt del timbarro a berenar amb el grup-classe i valorem molt 

positivament la sortida. 

CM 4t Hem decidit fer l’excursió pel matí per així tenir més temps. Hem sortit des de 

l’escola i hem anat a fer la ruta del Camí del Molí. Hem passat per la resclosa del molí 

d’en Tomàs i hem arribat fins el Salt del Timbarro on esmorzem. Hem seguit la riera 

d’en Xuncla fins acabar la ruta i arribar a l’escola. Ens ho hem passat genial. A la tarda 

hem fet la berenada al parc que hi ha prop de l’escola. 

 

19 de febrer.  Caminada matinal “Castell de Montagut”.  CS 6è 

Els alumnes de sisè duen a terme una caminada matinal fins arribar al Castell de 

Montagut de Sant Julià de Ramis; hem valorat la seva ubicació, conservació, història i 

funció. 

Aquesta ha estat la tercera etapa del projecte castells. 
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25 de febrer. Xerrada “Ús de les xarxes socials”. CM 4t 

Degut a les necessitats de l’alumnat del grup de 4t, demanem a la Sònia Alcàrria, 

responsable de la Oficina de relacions amb la Comunitat de Girona, Policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra, i que té molta experiència en fer xerrades amb els 

joves sobre l’ús de les xarxes socials, si ens pot visitar per comentar-nos com fer-ne 

un bon ús i les conseqüències que té el fer-ne un mal ús. 

 

5 de març. Excursió per Grups Bombolla. CM, CS 

CM 4t Fomentem la cultura 

Comencem l’excursió a l’estació, esmorzem  a la plaça 1 d’octubre i fem  un passeig 

fins a les 11h que comença el taller de la llanterna màgica al Museu del Cinema. 

L’activitat resulta distreta per als alumnes, han de construir una història en equip i cada 

component  en fa  una vinyeta.  El procés que fem és dibuixar sobre un paper vegetal, 

resseguir-lo en un full transparent i pintar-lo amb uns tints. Quan s’ha eixugat ho 

posem dins la llanterna màgica com si fossin diapositives i cada un explica la part de la 

història que ha dibuixat.   

En acabar dinem allà mateix i després anem a buscar l’Helena a la plaça de 

l’Ajuntament. Allà ens repassa un parell de llegendes que ja havíem fet amb 

anterioritat i d’altres tot passejant pel barri vell fins arribar al passeig 

arqueològic.  Mentre tornem  parem a berenar i arribem fins l’estació. 

 

CS 5è A i B Excursió per Girona (llegendes i taller de jocs). 

Fem un recorregut per la Girona Medieval des de la Plaça del Vi fins a la Plaça dels 

Apòstols, passant per la Rambla i Sant Feliu. L’Helena ens ha fet gaudir durant dues 

hores de llegendes com: el cap de l’Ajuntament, en Banyeta, el vampir de la Rambla, 

el Tarlà de l’Argenteria, la lleona, la bruixa de la Catedral, l’espasa de Carlemany, la 

campana Beneta, el falcó d’en Cap d’Estopes i la cadira de Carlemany. També visitem 

la Catedral de Girona per dins i el seu claustre. Magnífica!!!! 



 

22 
 

 

A la tarda fem un taller de jocs “L’esfera juganera” al Centre Cívic Barri Vell – 

Mercadal. El taller ha estat dinamitzat per un educador, en Pau, i consta d’una breu 

explicació de què són els jocs i ens fa descobrir diferents jocs de taula moderns. Ens 

ho hem passat genial i hem descobert un munt de jocs!! 

CS 6è Remuntant l’Onyar 

 Els alumnes de sisè, duen a terme una excursió guiada (recursos La Caseta) de tot el 

dia per les ribes del riu Onyar, descobrint-ne la flora i la fauna. Aquesta serà la primera 

sortida relacionada amb el projecte rius que realitzarem al llarg d’aquest curs. 

Complementem el dia, gaudint d’una sessió de presentació de jocs de taula a l’espai 

“jugarxjugar” de Girona, on comprem dos jocs de taula per l’aula: el “Push” i el 

“Tumple”. 

 

19 de març.  Caminada matinal “Riera d’en Xuncla”. CS 6è 

Els alumnes de sisè han gaudit d’una caminada matinal de reconeixement, exploració i 

recollida fotogràfica de la riera d’en Xuncla i Salt del Timbarro, essent aquesta una 

altra etapa del projecte rius. 

 

26 de març.  Caminada matinal “Rius urbans de Girona”. CS 6è 

Els alumnes de sisè, han dut a terme una caminada matinal per la ciutat de Girona, 

amb l’objectiu de reconèixer i ubicar els diferents rius que conflueixen a la nostra  

 

ciutat: Galligants, Güell, Ter, Onyar, rec Monar i riera d’en Xuncla. Aquesta sortida 

també forma part del projecte rius. 

 

26 de març. Fi del segon trimestre. 

Cada grup classe acomiada el trimestre amb una xocolatada a l’aula. 
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16 d’abril. Teatre musical “Els tres porquets”. 

Sortida matinal per a tota la fundació Els Joncs (escola i tallers). Assistim a una funció 

teatral que organitza el voluntariat de La Caixa. L’obra que es representa és “Els tres 

porquets”, obra musical adaptada a totes les edats.  

Tal i com manen els protocols covid, es respecten els grups bombolla, tant a la sala, 

que mantindrà l’aforament permès pel Departament de Salut, com a l’autobús que ens 

portarà a Girona (anada i tornada). 

Tornem a l’escola a l’hora de dinar. 

 

Del 19 al 20 d’abril. Setmana Literària. 

Des de l’àrea de logopèdia, els alumnes que hi han volgut participar, han recitat la 

poesia que han après. L’han recitat al menjador i a la classe amb el seu grup 

bombolla. 

 

30 d’abril. Caminada matinal “Castell de Montjuic”. 

Els alumnes de sisè, han dut a terme una caminada matinal des de l’estació 

d’autobusos de Girona fins al Castell de Montjuïc per desprès tornar a l’escola. Hem 

valorat la conservació, ubicació geogràfica, història i funció de la fortalesa.  

Aquesta ha estat l’última etapa del projecte castells, del qual ara, n’elaborarem una 

maqueta. 

 

14 de maig. Excursió per Grups Bombolla. CM, CS 

CM 4t Fomentem l’art 

Al matí, després d’esmorzar i amb una mica de pluja, ens disposem a fer una primera 

part del recorregut de l’exposició de Temps de Flors. Arribem a la Fontana d’Or per 

veure l’exposició de Pixar:  
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Construint personatges aprofundeix en el procés de creació dels protagonistes de les 

pel·lícules de l’estudi d’animació, fruit d’un llarg i acurat treball en equip.  A través de 

testimonis audiovisuals, els mateixos dibuixants de l’estudi desvelen els secrets que 

s’amaguen rere la construcció dels mítics i entranyables protagonistes de l’estudi. S’hi 

exhibeixen 124 dibuixos i 48 maquetes dels personatges de Pixar, que mostren tot el 

procés de construcció fins que assoleixen el seu aspecte definitiu. Les obres pertanyen 

a diferents produccions de la factoria, des de Toy Story fins a Soul —el film més recent 

representat amb un esbós—, passant per Brave, Ratatouille, Monstres S.A., Cars, 

Bichos (A Bug’s Life), Coco o Up.  La mostra està organitzada per Pixar Animation 

Studios en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”. 

L’exposició ha estat fantàstica!!! 

Sortim de l’exposició, ja no plou, i seguim amb el recorregut de Temps de Flors. Dinem 

darrera Sant Pere de Galligants tot esperant l’activitat de la tarda. 

A l’hora convinguda ens dirigim a fer un taller de mosaic romà, al Monestir de Sant 

Pere de Galligants, en un espai reservat per a nosaltres al mateix Museu 

d’Arqueologia. Els nois/es gaudeixen amb l’activitat, fent uns bonics mosaics, 

responent a les preguntes relacionades amb el que hem estudiat a classe i, sobretot, 

mantenint un molt bon comportament.  

 

CS 5è A Excursió per Girona: Temps de Flors i Pixar 

Fem una excursió per Girona amb motiu de la celebració del temps de flors. Durant la 

excursió visitem l’exposició de PIXAR, productora de pel·lícules de dibuixos animats 

com: cars, buscant a Dori, Nemo, Bitxos, els increïbles, Toy story, Monstruos s.a, 

Ratatouille, Del reves,... els nens ho han gaudit descobrint els diferents personatges 

protagonistes i la manera de fer una pel·lícula. 

Després al llarg del dia hem visitat diferents indrets de Girona seguint alguns dels 

itineraris marcats amb motiu del temps de flors que ens han permès conèixer una mica 

millor la ciutat. 
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Hem gaudit amb totes les activitats i exposicions i ho hem celebrar prenent un gelat en 

una terrassa del carrer Argenteria tots plegats. Ha estat una excursió per recordar!!! 

 

CS 5è B i 6è Temps de flors  

Visita guiada molt completa a la casa natal i familiar de l’arquitecte Rafael Masó, 

audiovisual inclòs. 

Fem una volta pels diferents patis ornamentats amb flors al casc antic i al passeig 

arqueològic. 

Visita a Caixa Fòrum (La Fontana d’Or) per veure l’exposició itinerant de la productora 

cinematogràfica nord-americana PIXAR, gaudint d’allò més amb els personatges més 

famosos de les pel·lícules d’animació. 

Dinem al parc de Vista Alegre, juguem un partit de futbol i unes rondes de tennis-taula. 

Acabem l’excursió fent un gelat a Plaça Catalunya. 

Ha estat una molt bona excursió, on hem gaudit de l’aire lliure amb bon temps (ja que 

ha deixat de ploure aviat) i hem après molts continguts interessants.  

 

18 de juny. Excursió per grups. EI, CI, CM i CS 

EI i CI Hortes d’en Mir i granja Mas Bes 

Hem sortit de l’estació d’autobusos de Girona a les 8:45h i ens hem dirigit a 

Riudarenes, concretament a Can Mir. Allà hem conegut l’espai tot respectant els grups 

bombolla. Seguidament hem visitat l’hivernacle on hem pogut veure diferents tipus de 

plantes i ens hem centrat en les aromàtiques. Després hem visitat l’hort de la casa i 

hem fet una collita de patates on han participat tots els alumnes.  

Cada nen ha pogut escollir una planta aromàtica i l’ha plantat per endur-se-la a casa. 

Seguidament hem dinat.  

A les 14:30h hem agafat l’autobús i ens hem dirigit a Salitja, a la granja Mas Bes. Aquí 

hem visitat diferents animals; hem pogut tocar-los, agafar-los, conèixer diferents  
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característiques de tots ells, alimentar-los... Per acabar ens han ofert un got de llet de 

vaca i coca de iogurt.  

Hem arribat a l’estació d’autobusos a les 17h després d’haver passat un dia genial. 

CM 3r A i B Empúries 

Els dos grups de tercer hem fet una sortida de final de curs a les Ruïnes d’Empúries. 

Hi arribem a les 10:00 hores del matí i només d’entrar al recinte veiem un audiovisual 

explicatiu del que visitarem. El mestre Sergi, que s’ho ha preparar molt bé, ens ha fet 

de guia i així podem anar al nostre ritme. Primer  visitem la part Grega i després la 

Romana fent èmfasi en com vivien i estaven establerts segons les activitats 

quotidianes. Un cop finalitzada la visita anem a la platja de Sant Martí a remullar-nos. 

A continuació, anem a dinar a la pineda de Sant Martí i en acabar comprem un gelat 

pels alumnes. A les 16;00 hores  tornem a l’autobús per arribar a les 17:00 hores a 

l’estació. La sortida ha estat molt encertada i els nois/es s’ho han passat d’allò més bé, 

la recomanem de cares a un altre any. Hem anat molt bé de temps i hem tingut espais 

d’aprenentge i lúdics alhora. 

CM 4t i CS Ruta Costa Brava. Palamós 

Sortim de Girona direcció a la Platja del Castell. En arribar, esmorzem en una pineda 

just abans d’arribar a la platja. Fem una breu explicació del que veurem i farem. 

Iniciem la ruta cap al poblat ibèric, seguim cap a la barraca d’en Dalí i acabem amb un 

gratificant i divertit bany a la platja del Castell. 

Els nois/es s’ho han passat d’allò més bé, amb un excel·lent comportament i 

seguiment de les explicacions. 

Platja del Castell  

Natura i història unides. La platja del Castell està situada a pocs metres del poblat 

ibèric de Castell i, evidentment, integrada dins l’espai d’interès natural del castell del 

cap Roig. Hi desemboca el canal de l’Aubi i ofereix més de 300m lineals de sorra fina. 

Els pins formen part del paisatge, miris cap on miris. Tot i estar allunyada del nucli 

urbà, en aquesta platja s’hi ofereixen un gran nombre de serveis. Això inclou una 

escola de caiac i passeres per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres. És  
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molt recomanable que a més de capbussar-se a l’aigua, es faci una passejada per tot 
aquest entorn. Hi ha un gran aparcament a poca distància, que a l’estiu és de 
pagament. 

Destacat: Està situada a pocs metres del poblat ibèric de Castell i integrada dins 

l’espai d’interès natural del castell del cap Roig. 

Poblat ibèric 

Construït al segle VI aC, el poblat ibèric de Castell esdevingué un important 

enclavament en les rutes comercials desenvolupades al voltant de la ciutat grega 

d’Empúries. La seva ubicació en una petita península va proporcionar als seus 

habitants, els indigets, un alt control del territori. El seu desenvolupament es va anar 

adaptant a l’orografia del turó tal com mostren diferents estructures construïdes amb la 

finalitat de salvar els desnivells. Forma part de la Ruta dels Ibers del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya.  

Barraca d’en Dalí 

Salvador Dalí també era molt amic d’Alberto Puig Palau i participava de les seves 

festes. En un gest de cordialitat, Alberto fa construir un taller-estudi de pintura a Dalí: 

és la barraca de Dalí, a la qual li va donar un toc original i surrealista afegint la porta 

inclinada. Situada als voltants de la platja d'es Castell, a Palamós, l'anomenada  

barraca d'en Dalí és un petit taller, avui buit, que no obstant això compta rere seu una 

curiosa història relacionada amb el genial pintor. Dalí va rebre amb agraïment aquest 

detall, i fins i tot va estar és el seu interior. No obstant això, el racó de treball del genial 

pintor ja era en aquells dies Portlligat, pel que sembla molt improbable que en algun 

moment ho utilitzés.  

La barraca de Dalí es pot visitar exteriorment en l'actualitat tal com era aleshores. 

Curiositats sobre la Platja de Castell  

Si algú tingués l'amabilitat de preguntar quina és la platja de la Costa Brava amb més 

història per explicar, els dirien que aquesta: Cala Castell, a Palamós. Aquesta platja 

verge salvada de l'especulació per referèndum popular va ser la platja més glamurosa 

de tota la Costa Brava (li deien la platja de París) i compta amb un Paisatge Pintoresc  
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que a punt va estar de ser derruït per ordre del Caudillo. Aquí es van celebrar curses 

de braus, festes amb gent important, es van rodar pel·lícules, es van gestar amors de 

portada i es van enterrar prínceps de novel·la. Tenia el glamour de l'elit artística dels 
anys 20: aquells pintors, poetes, actrius, músics, prínceps i princeses que 

protagonitzaven les portades dels diaris.  

 

 22 de juny. Darrer dia de curs 2020/21. 

Arribat el darrer dia d’aquest curs tan especial, però superat amb molt poques 

incidències i amb cap grup bombolla confinat, ens disposem a acomiadar-lo fent 

diferents activitats. 

Al matí, cada classe organitza unes activitats de joc i/o comiat i, a la tarda, sortim tots 

al pati, ens situem per grups bombolla i fem l’acte de cloenda del curs. Acomiadem els 

alumnes que pleguen i que ens dediquen unes paraules. A continuació fem una 

berenada a base de fruita. 

 

1r Trimestre curs 2021/22 

 

13 de setembre. Inici de curs  

Es dona la benvinguda als alumnes de cada grup classe i es donen unes pautes 

generals pel curs que iniciem. 

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 i/o mestres que s’integren per primera vegada a la nostra 

comunitat educativa. 

Enguany també hi ha novetats de funcionament degut a la pandèmia de la covid19 i 

cal donar les noves pautes que estan reflectides en el Pla d’obertura del curs 21/22. 
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17 i 24 de setembre. Sortida matinal. CM 4t, CS 

Aquests dos divendres hem fet una sortida matinal, pels entorns de l’escola, que ens 

ha servit d’entrenament per l’excursió del dia 1 d’octubre. 

 
1 d’octubre. Excursió a “La Fortalesa” de Sant Julià de Ramis. CM 4t, CS 

Sortim des de l’escola en direcció a la Muntanya dels Sants Metges de Sant Julià de 

Ramis. La ruta a peu té una durada d’unes dues hores, depenent del ritme dels 

nois/es. Esmorzem a mig camí i arribem al cim cap a dos quarts de dotze.  

Fem un recorregut de reconeixement de l’entorn: Església dels Sants Metges, Poblat 

Ibèric i Restes del Castellum Fractum (fortalesa tardo romana). Cal dir que hi ha unes 

vistes impressionants. 

Dinem a la zona de pícnic. Després de dinar tornem cap al Castellum Fractum on ens 

disposem a fer un joc de pistes, amb imatges relacionades amb les restes del castell. 

El joc es fa per grups-classe. Tots hi participen amb ganes i, fins i tot, s’ajuden per 

aconseguir finalitzar-lo correctament. 

Iniciem camí de tornada a l’escola. L’excursió ha anat molt bé. Els nois/es han arribat 

contents i cansats. 

 

8 d’octubre. Excursió a “La Fageda d’en Jordà”. EI, CI, CM 3r 

Hem sortit de l’estació d’autobusos de Girona a les 8:30h direcció Olot, concretament a 

la Fageda d’en Jordà. Durant la sortida pel bosc de la Fageda hem anat amb 

carruatges (tot respectant els grups bombolla) i hem fet diferents parades on hem 

pogut gaudir del paisatge i ens han explicat la vegetació i la fauna que caracteritza 

aquest entorn. 

Seguidament hem agafat l’autobús i ens hem dirigit a La granja de la Fageda. Aquí 

hem vist les vaques i ens han explicat tot el procés de l’elaboració del iogurt i com 

tenen cura de les vaques de la granja.  

Per acabar ens han ofert un iogurt o flam a cadascú.  

Ens han deixat un espai amb taules fora de la granja on poder dinar i tot seguit hem 

jugat tots plegats fins l’hora de marxar.  

Hem arribat a l’estació d’autobusos a les 17h després d’haver passat un dia genial. 

 



 

30 
 

 
22 d’octubre. Sortida matinal “Museu d’Història”. CS 6è 

El grup de sisè, duu a terme una sortida matinal al Museu d’Història de Girona, amb la 

intenció de veure reflectits els coneixements històrics treballats sobre la Guerra Civil 

Espanyola i el Franquisme, en el pas per la nostra ciutat. 

 
 28 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. 

 

El alumnes de logopèdia dels cicles inicial i mitjà preparen diferents poemes i dites de 

la tardor i una cançó. Com a públic hi ha els companys i mestres de cicle. Cada nen/a 

recita el seu poema davant dels companys i, després, canten tots junts la cançó dels 

animals de la tardor. Com a preparatius es confeccionen corones de cartolina amb 

l’animal del bosc corresponent per a cada nen/a amb l’ajut dels mestres. 

 
12 de novembre. Excursió “Port Lligat/Cap de Creus”. CM 4t, CS 

Sortim de l’estació a les 8.45h direcció al Parc Natural del Cap de Creus. Primer 

visitem la Casa Museu de Salvador Dalí a Port Lligat. Aquesta va ser l’única casa 

estable del pintor des de 1930; va viure-hi i treballar-hi fins que el 1982, amb la mort de 

la Gala, va fixar la seva residència al Castell de Púbol. A la casa es poden diferenciar 

tres àmbits: zona on transcorria la part més íntima de la vida dels Dalí; l’estudi, amb 

objectes relacionats amb la seva activitat artística; i els espais exteriors, més pensats 

per a la vida pública i l’activitat creativa efímera. 

A continuació ens dirigim cap el Far del Cap de Creus; allí hi dinem i gaudim d’unes 

bones vistes. Cal dir que fa força vent i ens fa anar lleugers. 



 

31 
 

 

Després de dinar fem un recorregut pel Paratge de Tudela on el pintor s’inspirava per 

a realitzar les seves obres. És un espai d’un importantíssim interès geològic, on les 

roques, erosionades durant milions d’anys per l’aigua i la tramuntana, se’ns presenten 

de forma capritxosa: un camell, una àliga, un conill, un elefant... Aquest és un espai 

recuperat: hi havia un gran complex turístic que s’hi va construir als anys 60 i que 

actualment ha estat completament desmantellat.  

 

15 i 17 de desembre. Cantada  Nadalenca.  

Es fan dos recorreguts per veure cantar els companys: 

-El dia 15 els grups de CI i CM canten al porxo, a la classe de 3r A i 3r B. 

Els més petits de l’escola fan una representació de nadal i canten nadales per als 

grups de grans. L’activitat ha estat una iniciativa de les logopedes del centre, amb la 

col·laboració de les diferents mestres dels grups-classe. S’han fet servir diferents 

espais de l’escola, mantenint sempre una bona ventilació i han anat passant, in per un 

els diferents grups, seguint un horari prèviament pactat.  

-El dia 17 els grups de CM i CS canten a la classe de 5è B, gimnàs, pista i classe de 

4t. 

Ara és l’hora de fer el mateix, però invertint els grups: els grups de grans canten i els 

espectadors són els grups de petits. 

Com a preparatius es practica la nadala pertinent a l’aula de logopèdia i s’acorden dies 

setmanals per assajar a la classe amb la resta de companys. També es creen 

decoracions nadalenques a nivell d’aula i es prepara l’attrezzo per als alumnes amb 

l’ajut dels seus mestres. 

 

17 de desembre. Curtmetratge de Nadal. CM 4t, CS 5è A 

Els alumnes de logopèdia treballen el diàleg de l’obra de teatre de Charles Dickens 

“Cançó de Nadal”. Posteriorment s’enregistra en vídeo per ajuntar les parts i crear el 

projecte. 
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Es projecta el curtmetratge a la classe pertinent com a treball de fi de trimestre i, 

després, es comenta entre companys l’argument i el treball realitzat (entonació veu, 

memorització text, claredat de la dicció...). 

Es lliura un diploma a cada participant per la tasca interpretativa. 

 

20 de desembre. Visita Patge Reial.  

Com cada any les classes de EI i CI reben la visita del Patge Reial a l’aula. Enguany el 

Patge Reial ha passat per tots els grups-classe. 

 
 

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

Tal com mana la tradició, es munta el pessebre a l’entrada alguns dies abans.  

La celebració es fa per grups bombolla: Al matí, es fa cagar el Tió i cantem cançons a  

EI i CI i els alumnes de CM i CS  fem l’amic invisible.  

A la tarda, es fa una Quina o jocs i una xocolatada cada grup/classe. 
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ALTRES  ACTIVITATS. 

 

Natació 

Aquest curs i amb motiu de la pandèmia hem hagut de prescindir de l’activitat de 

natació. 

Esperem que el proper curs puguem reanudar-lo. 

 

Sortides a l’entorn 

S’han fet 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 

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 

poden 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, respectant sempre les recomanacions 

de Salut referent a la Covid19. 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’ha establert un grup de cinc  alumnes 

que han assistit a les classes d’equinoteràpia un cop per setmana  (dijous) de 9h 45m 

a 11h 45m del matí. L’acompanyament a les sessions l’ha dut a terme la Míriam 

Alonso. 
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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. Aquest any l’activitat s’ha fet a les aules per respectar els 

grups bombolla. 

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 

Els patis, l’hort i el bosc constitueixen, sens dubte, un lloc central de l’escola. Un espai 

per a la relació, l’espontaneïtat, el joc, l’esplai físic, i el contacte amb l’aire lliure i en un 

entorn més natural. 

L’hort pot ser concebut com una extensió de l’aprenentatge del coneixement del medi 

natural. Hem de tenir en compte que un hort és un ecosistema en què és possible 

aprendre gran part dels continguts de les ciències naturals. És un petit espai on els 

alumnes poden observar i explorar les característiques dels diversos elements que en 

formen part d’aquest ecosistema, experimentar, provocar canvis, registrar les seves  
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conseqüències i inferir les interaccions entre els elements, els fenòmens físics i els 

éssers vius (plantes i animals), així com els possibles impactes de l’activitat humana. 

També és un eix organitzador, ja que permet estudiar i integrar sistemàticament cicles, 

processos, la dinàmica dels fenòmens naturals i les relacions que suposa aquest 

ecosistema. Dins d’aquest marc, es pot abordar l’aprenentatge d’altres àmbits de 

coneixement com les ciències socials, les matemàtiques, els llenguatges verbal o 

plàstic... Així mateix, és un context en el qual els alumnes poden gaudir del contacte 

amb la natura i aprendre a tenir-ne cura. És destacable l’interès i curiositat que 

desperta en els alumnes el fet de participar en les diferents tasques que al llarg de 

l’any s’han de realitzar a l’hort escolar. És habitual que es tracti d’alumnes que no 

mantenen un contacte gaire freqüent amb entorns naturals i solen connectar-se 

afectivament amb el fet d’ajudar a néixer i desenvolupar elements vius. L’hort escolar 

és també una estratègia a incorporar dins d’una proposta d’educació ambiental. És un 

projecte que permet adonar-se de la necessitat d’integrar coneixements teòrics i 

solucions pràctiques en la intervenció humana sobre els sistemes naturals, i reflexionar 

sobre l’ús i la conservació dels recursos. A més, brinda l’ocasió de revisar els hàbits 

alimentaris i motiva a incorporar a la dieta verdures i hortalisses, que adquireixen un 

sabor excepcional quan els mateixos alumnes són els responsables de la seva 

plantació, creixement, collita i venda. 

Els grups de segon, tercer i quart han realitzat aquest projecte. 

El primer trimestre es delimiten els espais i es prepara la terra utilitzant fertilització 

orgànica. Procedent del compostador que durant aquests anys hem anat preparant.  

El primer trimestre ens centrem en les bledes, porros, escaroles, raves, cols i bròquils. 

En el cas de les bledes i els porros hem executat tot el procés a partir de la sembra 

amb llavor fins al trasplantament de la planta. 

A l’inici del segon trimestre comencem a plantar faves, pèsols i alls. Aquests productes 

s’han anat recollint al llarg del trimestre i s’inicia una altra vegada la plantació de cares 

al tercer trimestre. Plantem enciams de diferents tipus, porros, cebes, pastanagues, 

maduixers, albergínies, carbassons, carabasses, cogombres, pebrots, gira-sols.. 

Els productes recollits es venen i autofinancen l’hort, tancant així el cicle. 
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El bosc de l’escola  

Als boscos propers a l’escola i als tallers, propietat de la fundació, 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 cada any, hem seguit venent loteria de Nadal. Aquest any també hem venut 

participacions de la Grossa. 

 

Programa de consum de fruita i hortalisses 

El nostre centre participa en el Pla de Consum de fruita a les escoles de la Unió 

Europea amb l’ajuda financera de la Unió. Aquesta dotació d’aliments s’utilitza com a 

complement dels esmorzars i berenars dels nostres alumnes. 

El seguiment d’aquest pla, que controlen els mateixos mestres, el fa el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, fent-ne 

la inspecció quan ho creuen convenient. 

 

Activitats extraescolars 

Un grup d’alumnes de la nostra escola, juntament amb alguns usuaris del taller han 

realitzat les activitats extraescolars, organitzades per la fundació Els Joncs: marxa 

nòrdica (1 alumne), informàtica (1 alumne), zumba (2 alumnes), futbol (4 alumnes) i 

teatre (5 alumnes).   
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FORMACIÓ  DEL  PROFESSORAT 

  

CURSOS, MÀSTERS, CURSETS, MONOGRÀFICS, CONFERÈNCIES... 

 

_”TEA y Educación Infantil (0-6)”. Rocío García Pascual. Educatio. Formació online. 

Abril 2021. Ma Àngels Xicola Gironès, Noèlia Beneit Vila, Eva Grau Martín i Alba Ros 

Vergés. 

_”Màster ABA”. Loovas Foundation. De març de 2021 a gener de 2022.  Ma Àngels 

Xicola Gironès i Laura Llopis Huertas. 

_“Enseñanza de habilitades de juego en edades tempranas”. Loovas Foundation. 

Gener 2021. Ma Àngels Xicola Gironès i Laura Llopis Huertas. 

_ “Màster en atenció a la diversitat i educació inclusiva”. UDG 2019-2021. Segon curs. 

Ariadna Ribas Calm i Laia Pradas Agustí. 

_”Transtorn espectre autista: intervenció educativa”. Prisma. Online. De maig a juliol 

de 2021. Marta Rodríguez Durán. 

_”Tratamiento de las alteracions de la marcha de la infància”. Efisiopediatric. De març 

a juny de 2021. Míriam Alonso Domínguez. 

_”Grau D’Educació Primària”. Universidad Internacional de la Rioja. En curs. Joan 

Aguilar Tarrés. 

_”Grau d’Educació Social”.  Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En curs. Sergi 

García Arpí. 

_”Nivell 1 de PECS” (sistema de comunicació per l’intercanvi d’imatges). 13-14 de 

novembre de 2021. Ma Àngels Xicola Gironès, Noèlia Beneit Vila i Ariadna Ribas 

Calm. 

 


