
Centre de Capacitació Barcelona 

Programa 
My LIFE 



Un programa de 
capacitació, aprenentatge 
i entrenament dʼhabilitats 
per a la vida diària que es 
du a terme en un centre 
propi"

Un procés de 
desenvolupament 
personal: un viatge cap "
a lʼautonomia"

PERFIL D’USUARIS 

Persones amb"
discapacitat intel·lectual"

i/o trastorn mental"
Entre 16 "
i 40 anys"

Que viuen en "
el domicili familiar "

o en una residència"

Què és el programa My LIFE? 



3 GRANS ETAPES 

Preparats!

Llestos!

Ja!!

Com s’estructura My LIFE?  

MESURABLE"

· Programa interactiu en grups reduïts 

· Aprenentatge presencial i suport digital 

· Avaluació sistemàtica 

AMPLI" ESTRUCTURAT"

21!
MÒDULS!

1. Preparats 
7 mòduls 

2. Llestos   
9 mòduls 

3. Ja! 
5 mòduls 



AMPLI" MESURABLE"AMPLI" ESTRUCTURAT"

Com s’estructura My LIFE?  

INTRODUCCIÓ!

1!

FORMACIÓ 
CONTINUADA!

2!
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GESTIÓ DEL 
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GESTIÓ DEL 
TEMPS!

4!

GESTIÓ DE 
LʼESTRÈS!

5!

CIUTADANIA!

6!

CONSTRUCCIÓ 
DE CONFIANÇA!

7!



ESTRUCTURAT" MESURABLE"AMPLI"

Com s’estructura My LIFE?  

2. Llestos!

HIGIENE 
PERSONAL!

1!

MENJAR SA!

2!

MANTENIR-SE 
SA I ACTIU!

3!

COMUNICACIÓ!

4!

RELACIONS!

5!

ASSERTIVITAT!

6!

IGUALTAT I 
DIVERSITAT!
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GESTIÓ DE 
CONFLICTES!
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GESTIÓ DELS 
DINERS!
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ESTRUCTURAT" MESURABLE"AMPLI"

Com s’estructura My LIFE?  

3. Ja!!

SALUT I 
SEGURETAT!

1!

CERCA DE 
FEINA!

2!

TRANSPORT!

3!

LLAR!

4!
PIS DE 

TRANSICIÓ!

5!



Què ofereix My LIFE? 

Centre de Capacitació a Barcelona!

Destinat a persones amb problemes de salut 
mental o discapacitat intel·lectual"

Que viuen al domicili familiar!
 9h x setmana per usuari durant 2 anys aprox.  
 Treball amb la família – sessions grupals 
 Assessorament individual 

Que viuen en residències!
 9h x setmana per usuari durant 2 anys aprox.  
 Treball conjunt entre My LIFE i la residència 
 Assignació d’un professional referent a la residència 
 Reunions grupals amb familiars i professionals referents 

 Activitats d’integració social: culturals, lúdiques, etc. 
 Derivació a serveis prelaborals i inserció laboral  
 Derivació a pisos assistits!

Serveis Complementaris!



Mètode en procés d’expansió a Europa 

  4 anys de trajectòria a Anglaterra 

Beneficis 

SOSTENIBLE" ESCALABLE"VIABLE"

+ Autonomia 
+ Qualitat de vida 
+ Respir familiar 
+ Integració social 

+ Estalvi per a les famílies 
+ Estalvi per a l’Administració 

Pública 

Amb My LIFE 

Fins!
80%!

Econòmics 

Socials 

Resultats 

  90%  usuaris millora en autonomia 
  10% usuaris viuen de manera independent 



· Residència i Centre de Dia 3 Pins per a discapacitats intel·lectuals 

· Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc 

· Servei d’Acompanyament a Joves Extutelats (SSASJE) 

· Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar (PSALL) 

· Servei de Voluntariat i Cooperació 

· Programa Sense Sabates 

· Xarxa d’habitatges d’inclusió (XHI) 

· Programa d’assessorament jurídic (JURIMM) per a persones amb 
trastorn mental 

· Museu d’Art Brut (mAB) 

· Programa “Temps per tu” 

· Servei d’Atenció Odontològica al Discapacitat 

· Programa My LIFE 

Qui som? 

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials és 
una entitat sense ànim de lucre del Grup Sant 
Pere Claver creada l’any 2011, que integra un 
conjunt de programes d’acompanyament, 
residencials i d’habitatge pels col·lectius en risc 
d’exclusió social. 

Serveis que oferim 

“Acompanyem a les persones” 



El Grup Sant Pere Claver l’integren quatre entitats 
sense ànim de lucre que comparteixen valors i un 
origen fundacional comú:  

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària 
Fundació Tutelar Lluís Artigues 
Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials 
Sant Pere Claver - Institut Docent i Recerca 

·Equip humà: Més de 240 professionals 

·Equipaments: 5 distribuïts al districte de  
Sants-Montjuïc (Barcelona) que equivalen a  
més de 6000 m2 

·Creació: Sant Pere Claver-Fundació Sanitària fou 
creada l’any 1948 i està arrelada al Poble-sec 
(districte de Sants-Montjuïc, Barcelona) 

·Missió: Envers els col·lectius més vulnerables 

·Reconeixement: Medalla d’honor de la ciutat de 
Barcelona l’any 2005      

Característiques 

Qui som? 



8.603.000€ !
PRESSUPOST!

240 !
PROFESSIONALS!

106.000!
VISITES!

5!
EQUIPAMENTS!

30!
PROGRAMES 

FS 1948 !
FLA 2008 !
FSS 2011 !

Persones amb 
problemes de 
salut mental 

Persones en risc 
d’exclusió social 

Persones amb 
discapacitat 
intel.lectual 

Persones 
Sense sostre 

Infància 
en risc 

30.500 
USUARIS 

Fundació Sanitària 

Fundació Tutelar 

Fundació Social 
Fundació Sanitària 

Fundació Sanitària 

* Xifres Any 2013 

Grup Sant Pere Claver – Xifres* 



Suport  Reconeixement 

Innovació social 2014 per My LIFE 

Partners 



www.spcsocial.org 
www.spcsocial.org/my-life 

Amb el suport Segueix-nos 

C. Vila i Vilà, 16  
08004 Barcelona 
Tel. 93 324 88 91 
Fax 93 442 74 31 
info@spcsocial.org 

Versió 01 - desembre’14 

Contacte 
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Formació continuada

El mòdul de ‘formació continuada’ consisteix en 
aprendre i comprendre les habilitats necessàries 
per la vida. També ofereix l’oportunitat de practicar i 
desenvolupar aquestes habilitats.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre la importància de l’aprenentatge
» Reconèixer les diferents maneres d’aprendre
» Aprendre a planificar les metes pel propi procés 

d’aprenentatge permanent

Gestió del Canvi

En el mòdul de ‘gestió del canvi’ s’aprèn a afrontar 
positivament els canvis en la vida. Ajuda a obtenir els 
coneixements necessaris per fer-ho.

Objectius d’aprenentatge:

» Saber per què es necessita aprendre a gestionar 
el canvi

» Entendre tot el que pot ajudar a viure 
positivament els canvis en la vida

» Saber com donar l’opinió

Gestió del Temps

En aquest mòdul es donen les habilitats necessàries 
per administrar millor el temps. Ajuda a prioritzar i 
equilibrar les activitats de l’usuari.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre com gestionar el temps eficaçment
» Conèixer la importància de prioritzar
» Crear una rutina prevista per utilitzar-la

durant el dia

Gestió de l’estrès

Quan es completi el mòdul de ‘gestió de l’estrès’ 
s’hauran practicat les habilitats necessàries per a 
gestionar les tensions en la vida quotidiana d’una 
manera positiva.

Objectius d’aprenentatge principal:

» Entendre què és el que causa l’estrès
» Comprendre formes de gestionar l’estrès
» Saber com expressar els sentiments 

adequadament quan s’està estressat

Introducció

En aquest primer apartat s’explicarà com utilitzar l’eina digital interactiva dels mòduls My Life, per garantir una 
experiència plena d’aprenentatge amè i significatiu per l’usuari.

7
mòduls



Preparats
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Ciutadania – Vida en Comunitat

El mòdul de ‘ciutadania’ ajuda a involucrar a l’usuari en la seva 
comunitat local i a formar-hi part. També dóna consells pràctics 
sobre què fer per tal que la comunitat sigui un lloc millor.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre què significa formar part d’una comunitat
» Saber què es pot fer per tal que la comunitat sigui un lloc millor
» Saber quines són les lleis en la comunitat i acomplir-les

Construcció de confiança

Aquest mòdul ajuda a crear un ambient positiu i entendre els 
beneficis de fer-ho.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre el que hi ha d’especial en cada usuari
» Aprendre a ser més positiu
» Saber com l’assessorament i el suport poden ajudar a 

construir l’autoconfiança



Llestos

1 3

42

Higiene personal

Aquest mòdul ajuda a entendre per què és important 
mantenir una bona higiene personal. Ensenya a estar 
segur quan es desprèn bona olor i es té una bona 
presència. Ajuda a rentar i planxar la roba, a mantenir 
les ungles, dents i genives saludables.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre la importància d’una bona higiene 
personal

» Aprendre a rentar, eixugar i planxar la roba
» Entendre la importància de cuidar les dents, 

cabell, ungles i peus

Menjar sa

Aquest mòdul, que tracta d’alimentació saludable, 
ajuda a aprendre els beneficis de menjar bé i sa. 
S’aprèn a calcular l’IMC de pes i alçada. També 
mostrarà com preparar i cuinar un àpat equilibrat i 
donarà els coneixements necessaris per posar-lo en 
pràctica en la vida diària.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre la importància de mantenir una 
dieta equilibrada

» Saber què és un menjar equilibrat
» Començar a practicar les habilitats culinàries

Mantenir-se sa i actiu

Aquest mòdul mostra el que es necessita per 
mantenir un estil de vida sa i actiu. Ajuda a entendre 
els beneficis de l’exercici físic per conéixer, amb 
seguretat, quin tipus d’esport ens convé fer. També 
s’exploren diferents exercicis per esbrinar els que més 
agraden.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre la importància de l’exercici regular
» Entendre com triar el tipus d’exercici que 

més convingui
» Fer un pla d’exercici físic personalitzat

Comunicació

El mòdul de ‘comunicació’ permet entendre quina 
important té el llenguatge corporal i l’espai personal. 
Ensenya com parlar davant d’un grup. També es 
mostra la importància de l’escolta activa, així com 
les habilitats per utilitzar el telèfon, enviar correus 
electrònics i missatges de text.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre les diferents maneres 
de  comunicar-se

» Entendre què és l’espai personal
» Entendre el que és l’empatia

9
mòduls



Llestos

5 7
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Relacions

Aquest mòdul ajuda a construir i mantenir 
relacions saludables. Permet reflexionar sobre 
els diferents tipus de relacions que es tenen 
i, a més, s’aprèn com fer front a les dificultats 
que sorgeixen en aquest àmbit de la vida.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre quins tipus de relacions hi ha 
entre les persones

» Entendre la diferència entre una relació 
sana i tòxica

» Entendre el que és l’abús i els diferents 
tipus d’abús

Assertivitat

És important entendre els drets assertius. El 
mòdul d’ ’assertivitat’ ajuda a practicar les 
tècniques de comunicació i a ser conscient 
de les diferències entre ser passiu, agressiu i 
assertiu.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre el que significa ser assertiu
» Entendre com es pot mostrar assertivitat a 

través de la comunicació
» Entendre com gestionar la ira d’una 

manera positiva

Igualtat i diversitat

Aquest mòdul ajuda a entendre que tothom 
és diferent. Permet que l’usuari tingui els 
coneixements necessaris per tractar la gent 
d’una manera que promogui la igualtat i la 
diversitat i a ser conscient dels seus valors i 
drets humans.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre què és la igualtat, la diversitat, i 
el que significa

» Entendre què és la discriminació
» Entendre que totes les persones són 

diferents

Gestió els conflictes

Ajuda a gestionar situacions difícils i a 
desenvolupar habilitats per gestionar i 
suavitzar el conflicte, així com comprendre 
les diferents formes d’influir en una situació 
d’una manera positiva.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre les conseqüències 
del conflicte

» Entendre les diferents maneres per a 
gestionar el conflicte

» Comprendre els diferents tipus d’abús i 
com protegir-se

Gestió dels diners

Aquest mòdul és essencial per ajudar a 
gestionar els diners de forma eficient. S’aprèn 
a estalviar i a fer pressupostos. S’ensenyen 
consells sobre com evitar problemes de 
diners i s’ajuda a configurar comptes bancaris 
si s’escau. Aquest és un mòdul molt pràctic 
per poder viure de manera independent.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre com administrar els diners i 
saber d’on venen els diners

» Comprendre els diferents mètodes 
de pagament

» Entendre i tenir coneixement sobre 
les compres

9
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Salut i seguretat

En el mòdul de ‘salut i seguretat’ s’ensenya la 
importància de mantenir-se segur. Fa prendre consciència 
dels riscos per a la salut i permet adquirir les habilitats 
per a minimitzar-los. S’aprèn a desfer-se adequadament 
dels residus, es practica la neteja de l’entorn i es donen 
consells bàsics per a la seguretat a internet.

Objectius d’aprenentatge:

» Entendre com identificar i reduir riscos
» Entendre la importància de l’ús segur de les eines 

que es tenen a l’abast
» Entendre com comunicar-se amb els serveis 

d’emergència si fos necessari

Recerca de feina

Aquest mòdul ajuda a adquirir els coneixements i 
habilitats necessàries per poder trobar feina, així com 
aprendre a buscar-la, els beneficis que suposa tenir 
una feina, i a redactar un CV. A la vegada, s’ensenya a 
identificar les habilitats necessàries per als diferents 
tipus de treball.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre la diversitat de treballs que 
estan disponibles

» Comprendre quines són les diferents habilitats que 
es requereixen per als diferents llocs de treball

» Conèixer els preparatius necessaris abans d’una 
entrevista de treball

Transport

Mostra els beneficis de viatjar amb seguretat 
i planificar viatges independentment, així 
com practicar diferents maneres de viatjar. Es 
discuteixen els diversos llocs que es desitja visitar.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre com viatjar amb seguretat
» Aprendre a viatjar amb tren, autobús i taxi
» Entendre els beneficis del senderisme i 

el ciclisme

Habitatge

Aquest mòdul informa dels diferents tipus 
disponibles de vivenda: residència, llar, pis assistit, 
pis de lloguer i pis de propietat. S’ensenyen 
les habilitats necessàries i es reflexiona per 
prendre una decisió sobre el millor lloc on viure 
independent en la comunitat, amb el suport 
necessari.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre quin suport es necessita per quan 
es visqui sol

» Entendre quin suport financer està disponible 
al mercat

» Entendre com s’ha de planificar el pas a la vida 
independent

5
mòduls



Ja

5 Pis de Transició

S’aprenen les responsabilitats i habilitats vitals que es necessiten 
per viure de forma independent. Es mostra la importància de 
mantenir cuidats els propis espais, com fer-se càrrec de la llar 
i mantenir-se fora de perill. També es donen els coneixements 
necessaris per poder participar en la comunitat.

Objectius d’aprenentatge:

» Comprendre les responsabilitats que comporta ser un inquilí
» Entendre com mantenir-se en el nou entorn
» Entendre com ser un bon veí




