Memòria 2012 - Residència i Centre de Dia 3 Pins

MEMÒRIA 2012
Residència i Centre de dia

Tres Pins

Març 2013

-1-

V.01

Memòria 2012 - Residència i Centre de Dia 3 Pins

ÍNDEX
1. Presentació i definició del centre
2. Objectius del projecte de centre
a. Objectius generals
b. Objectius específics
3. Serveis
a. Serveis bàsics
b. Serveis opcionals
4. Anàlisi de la població atesa
a. Total d’usuaris atesos
b. Distribució d’usuaris per edat i sexe
c. Distribució per patologies
5. Recursos humans
a. Organigrama
b. Gestió de RRHH
c. Personal de pràctiques
d. Personal voluntari
e. Formació del personal
f.

Baixes per accident laboral

6. Pla d’intervenció i metodologia
a. Introducció
b. Metodologia
c. Dinàmica d’activitats
d. La col·laboració amb les Llars Montjuic: l’experiència model.

Març 2013

-2-

V.01

Memòria 2012 - Residència i Centre de Dia 3 Pins

7. Accions de manteniment i millora del centre
a. Manteniments
b. Enquesta de satisfacció a usuaris i famílies
8. Annexes
Annex 1. Organització horària del centre
Annex 2. Distribució horària del personal tècnic i d’atenció directa
Annex 3. Distribució d’activitats diàries
Annex 4. Enquestes de satisfacció dels usuaris i les famílies
Annex 5. Symposium Hockey Especial 3
Annex 6. Calendari - Propostes de sortides 2013

Març 2013

-3-

V.01

Memòria 2012 - Residència i Centre de Dia 3 Pins

1. Presentació i definició del centre
La Residència Tres Pins, la qual és gestionada per la Fundació Serveis Socials - Sant
Pere Claver, està inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la
Secció Serveis i Establiments d’Atenció a Persones amb Disminució amb el número
S081087, des de la data del 28 de noviembre del 2011. Amb la mateixa data, amb
número S081088 s’inscriu el Centre de Dia Tres Pins.
La R3P és un equipament que ofereix servei d'acolliment residencial amb caràcter
permanent o temporal a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta.
Actualment disposa de 27 places, a les quals se’ls hi proporciona atenció integral a les
activitats bàsiques de la vida diària, atenció especialitzada per millorar la seva qualitat
de vida, per tal que retornin o s’integrin al medi comunitari habitual.
L’edifici forma part del Pla d'Equipaments de la ciutat de Barcelona, traspassada la
gestió al CSSBCN qui l’adjudicà posteriorment a Sant Pere Claver per concurs públic.
La data d’obertura del centre va ser el 09 de gener del 2012.
Ofereix:
Allotjament
Acolliment i convivència
Manutenció
Higiene personal
Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
Activitats adreçades a fomentar l’autonomia i la inclusió social
Assessorament i suport a les famílies
Treballa:
Fomentar el desenvolupament personal millorant els hàbits d’autonomia personal, les
relacions interpersonals i socials, la inclusió mitjançant activitats integradores a la
comunitat, normalitzar la relació familiar, dotar d’eines alternatives de conducta vers
els tr. conductuals que presenten, etc.
Març 2013
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Accés:
Els usuaris hi accedeixen mitjançant resolució dels Serveis Territorials de Barcelona
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de
Benestar i Família, d'acord als criteris establerts en la legislació vigent.
Prèviament, els casos són presentats a la R3P, on l’equip tècnic valora i l’avalua en
base als informes rebuts i a les entrevistes amb l’usuari, la família i/o tutors i, en alguns
casos, amb d’altres professionals de la xarxa vinculats al cas.
El criteri per accedir-hi es basa en:
- El compliment del Perfil d’Orientació descrit pel centre (Atenció a Persones amb DI i
TC)
- Una compensació de la simptomatologia en cas de tenir, a més, tr. Mental
- Que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes amb els recursos que contemplen
els requisits dels centres residencials (possibilitat de contenció conductual i atenció
sociosanitària amb la ràtio i instal·lacions amb que es compten)
El CD3P, excepte l’allotjament, ofereix els mateixos serveis, posant més èmfasi en
aquelles activitats dirigides a l’adquisició d’hàbits laborals, sense oblidar les tasques
per a treballar les habilitats de la vida diària, les relacions i, sobretot, la millora dels
trets conductuals disruptius.
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2. Objectius del projecte de centre
a. Objectius generals
b. Objectius específics
L’Objectiu general és “millorar la qualitat de vida de les persones amb DI i TC,
propiciant un entorn segur i estructurat, que al mateix temps fomenti la participació i la
inclusió social mitjançant activitats a la Comunitat”.
Dóna suport a l’Administració, a les Entitats tutelars i a les famílies, amb la finaliotat
d’esdevenir un servei de caràcter públic i d’interès social. Es mostra especialment
preocupat per atendre aquelles demandes que necessitin un recurs amb caràcter
d’urgència.
Els objectius específics es centren en la recerca de la millora de la qualitat de vida. El
recurs treballa per afavorir la relació de l’usuari amb el seu entorn familiar i/o social i
que aquesta sigui adequada (ha de procurar una bona interacció amb l’entorn i
contribuir a la inclusió social i l’exercici dels drets de ciutadania de les persones ateses
en el servei). També treballa per tenir cura del seu estat físic i aconseguir una
estabilització emocional, així com també una millora en les seves capacitats
cognitives.
Tres Pins proporciona als seus usuaris un espai de superació personal mitjançant una
rehabilitació integral amb el manteniment de les capacitats residuals i potenciació de
l’autonomia i l’autodeterminació.
Treballa per poder atendre totes les necessitats individuals de la persona tenint cura
dels tractaments mèdics corresponents, llevat d’aquells casos que, per les seves
característiques, s’han de dur a terme en centres sanitaris, hospitalaris o serveis
psiquiàtrics.
Tanmateix, proporciona atenció i suport a les famílies o tutors en relació a la persona
atesa en el servei residencial.
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3. Serveis del centre
a. Serveis bàsics
Allotjament (només la R3P)
Acolliment i convivència
Manutenció
Higiene personal
Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
Activitats adreçades a fomentar l’autonomia i la inclusió social
Assessorament i suport a les famílies
b. Serveis opcionals
Perruqueria
Podologia
Acompanyaments mèdics
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4.

Anàlisi de la població atesa
a. Total d’usuaris atesos

El nombre de places ocupades a la R3P a 31/12/2012, d’un total de 27, era de 27. Hi
ha hagut un total de 28 ingressos i d’una baixa disciplinària.
El nombre de places ocupades al CD3P a 31/12/2012, d’un total de 12, era de 4. No hi
ha hagut cap baixa.

Places 2012 (R3P)

Total

Núm. Places

27

Núm. usuaris atesos 27

Places 2012 (CD3P) Total
Núm. Places

12

Núm. usuaris atesos 4
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b.

Distribució d’usuaris per edat i sexe

Distribució per sexes:
R3P
Sexe

Total

%

Homes

15

55,56%

Dones

12

44,44%

Sexe

Total

%

Homes

4

100%

Dones

0

0%

CD3P
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Distribució per edats:
R3P
Edat

Total

%

<25

5

18,52%

25-34

11

40,74%

35-44

6

22,22%

45-54

2

7,41%

>=55

3

11,11%

Promig

34,16

CD3P
Edat

Total

%

<25

1

25,00%

25-34

3

75,00%

35-44

0

0,00%

45-54

0

0,00%

>=55

0

0,00%

Promig

25,25
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c. Distribució per patologies
R3P
Patologia

Total

Trastorn de conducta

27

Discapacitat Intel·lectual

21

Intel·ligència Límit

6

Epilèpsia

2

Trastorn psicòtic

7

Tr Límit de Personalitat

2

Encefalopatia connatal

2

Hemiparèsia

2

Sordesa

1

Tr de personalitat

3

Trets autistes

1

Sd Prader-Willi

1

TOC

1

Tr de l’afectivitat

1

Tr Bipolar

1
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CD3P
Patologia

Total

Trastorn de conducta

4

Discapacitat Intel·lectual

3

Intel·ligència Límit

1

Hipoacúsia

1

Trastorn psicòtic

1

Tr de Personalitat

1

Epilèpsia

1
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5. Recursos humans
a. Organigrama del centre
R3P

DIRECTOR SPC - FSS

Director Tècnic
Governanta/Recepcionista
Equip Tècnic:
Metge generalista / Psiquiatre /
Psicòloga / Treballadora Social /
Infermer-RHS

Monitors:
Educadors Socials o Treballadors
Socials / Monitors / Animadors
socioculturals / Talleristes / Aux. de
clínica / Aux. de psiquiatria /
Integradors Socials / Llicenciats en
psicologia
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CD3P
DIRECTOR SPC - FSS

Director Tècnic
Governanta/Recepcionista
Equip Tècnic:
Psicòloga / Treballadora Social /
Infermer-RHS

Monitors:
Educadors Socials o Treballadors
Socials / Monitors / Animadors
socioculturals / Talleristes / Aux. de
clínica / Aux. de psiquiatria /
Integradors Socials / Llicenciats en
psicologia
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b. Gestió de RRHH
Els llocs de treball es distribueixen de la següent manera:
- Director Tècnic
- Psicòloga
- Treballadora Social
- Metge generalista (només a la R3P)
- Metge psiquiatra (només a la R3P)
- Responsable Higiènic-sanitari/DUI
- Governanta/Recepcionista
- Monitors
La residència compta amb 6 monitors a cada torn diurn (2 a cada Unitat de
Convivència de 9 usuaris), i 3 durant el torn nocturn (un a cada unitat de convivencia).
(Veure Annex 2)
A més, ofereix els següents serveis subcontractats:
- Personal de neteja. 2 persones de dilluns a divendres i una el cap de
setmana. Empresa Gese.s.a.
- Servei de càtering. 1 cuinera de dilluns a diumenge. Empresa Eurest.
- Bugaderia. 1 persona de dilluns a divendres. Empresa Gese.s.a.
El CD3P, actualment compta amb un únic monitor a jornada complerta, per a atendre
els 4 usuaris.
La propietat de l’edifici té el seu propi personal de manteniment, segons concurs. El
2012 ha estat a través de l’empresa ATRIAN.
Respecte el pressupost pel 2012, al voltant del 64% de la despesa del centre s’ha
destinat en el Personal de plantilla i suplents. S’ha treballat amb RRHH i la Gerència
de l’entitat per a fer més eficient el procés de contractacions de suplències, partint i
garantint les exigències a nivell de ràtio i les necessitats d’atenció i organització del
centre.
Març 2013
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b. Personal de pràctiques
Durant l’any 2012 hem comptat amb cinc persones de pràctiques. Una d’elles fent les
pràctiques corresponents als estudis de Treball Social, durant dos trimestres, una
d’Aministració, sent aquestes d’una setmana de durada, tres persones d’un curs d’el
SOC de tècnic sociosanitari durant un mes.
c. Personal voluntari
Durant l’any 2012 hem comptat amb 1 voluntari.
d. Formació del personal
La formació que s’ha proporcionat aquest any ha estat:
Formació adreçada a tot el personal:
- Jornada de Socialització (8h)
- Curs Manipulador d’Aliments (6h)
- Formació protecció de Dades (LOPD) (1h)
- Formació PRL (Equips Humans i Primers Auxilis) (6h)
- Pla d’Autoprotecció (2h)
- Formació Contenció Física (1h)

Formació adreçada únicament a l’equip tècnic:
- Curs d’ètica en els Serveis Socials (20h)
e. Baixes per accident laboral
Durant l’any 2012 no s’ha produït cap baixa per accident laboral.
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6. Pla d’intervenció i metodologia
a.

Introducció

L’estratègia de treball de la Residència Tres Pins està orientada al manteniment i
desenvolupament de les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual
ateses mitjançant el desplegament d’un Programa de Treball Individualitzat, elaborat
amb cadascun dels usuaris de manera personalitzada. Aquests programes es
redacten a partir d’una avaluació conjunta amb l’usuari, on aquest expressa algun
objectiu destacable que li agradaria assolir i, amb l’ajuda de l’Equip Tècnic, es mira de
desgranar en objectius específics que facilitin l’assoliment d’aquest o, si més no,
l’aproximació. A més, aquests objectius s’exposen a les famílies i tutors, als quals se’l
hi demana col·laboració en aquells aspectes relacionats amb el seu paper en relació a
l’usuari.
Per tal d’aconseguir els objectius d’aquest PTI, es porten a terme tota una sèrie
d’activitats terapèutiques individuals i grupals. Els objectius a treballar es reforcen amb
seguiment per part de la psicòloga, el psiquiatre, la treballadora social, l’infermer, etc.
S’orienta el treball a la consecució o manteniment de la màxima autonomia possible,
treballant l’adquisició d’hàbits, competències socials, normalització dins la comunitat i
l’assoliment d’equilibri emocional, partint des del respecte a les voluntats i la motivació
dels usuaris.
b. Metodologia
La posada en marxa del Pla de Treball Individualitzat (PTI) parteix del coneixement
dels usuaris i les seves famílies. L’Equip Tècnic treballa amb els familiars i els usuaris
per tal d’establir una sèrie d’objectius i actuacions encaminades a aconseguir aquestes
fites. El marc teòric en el que es sustenten aquests PTI’s és el de la Planificació
Centrada a la Persona.
Aquesta pretén que la persona, amb el suport d'un grup de persones significatives per
a ella, formuli els seus propis plans i metes de futur, així com les estratègies, mitjans i
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accions per anar aconseguint avenços i assoliments en el compliment del seu pla de
vida personal.
Parteix del fet que cap persona és igual a una altra i, per tant, la individualització ha de
ser el valor central dels serveis que presten suports a les persones.
Intenta evitar que la gent amb DI perdi el control sobre la seva pròpia vida i es
converteixi en agent passiu de les atencions que rep.
És una metodología coherent amb el respecte a la Autodeterminació (dimensió central
del concepte de Qualitat de Vida) entesa des de la perspectiva de capacitat i de dret.
Enguany, donat que és el primer de funcionament de la Residència i que molts dels
usuaris no estan preparats ni entrenats per a poder formular els seus propis plans,
se’ls ha acompanyat més en el procés de descripció del PTI i s’han plantejat objectius
independents en les següents àrees de treball:
Àrea emocional (afectiva)
Àrea funcional (cognitiu-adaptatiu)
Àrea comunitària (relacional-social)
Àrea Salut (Hàbits-Estat general)
Àrea motora
Aquestes àrees assenyalades anteriorment són difícilment abordables per separat i
s’entenen interrelacionades.
En aquest sentit es tracta de definir activitats i tallers que, donant importància a la seva
funcionalitat, permetin treballar, en major o menor mesura, cadascuna de les àrees.
Les activitats permeten l’abordatge de situacions conductuals i l’entrenament
d’habilitats que ajudin a la persona a resoldre-les.
Per això, es planteja abordar les intervencions des d’una Programació Positiva.
Aquesta consisteix en dotar la persona de mitjans més eficaços, i socialment
acceptables, que li permetin cobrir les seves necessitats i desenvolupar-se
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adequadament en el seu entorn físic i social; s'introdueixen modificacions en el
repertori d’habilitats de la persona per desenvolupar-se millor en l'entorn.
El Suport Conductual Positiu és un enfocament per fer front als problemes de conducta
que implica remeiar condicions ambientals i / o dèficits en habilitats.
El Suport conductual positiu centra l'atenció en crear i reforçar contextos que
incrementin la qualitat de vida (Desenvolupament personal, salut, social, familiar,
treball, oci i temps lliure, etc.), fent que les conductes problemàtiques per a aquelles
persones que les presenten siguin menys eficaces, eficients i rellevants.
Els enfocaments educatius o d'adquisició d'habilitats, també anomenats de
"Programació Positiva", es basen en una àmplia experiència clínica que suggereix que
les conductes desadaptades representen, sovint, una expressió clara del dèficit d’una
habilitat. En essència, consisteix en reemplaçar la forma de la conducta, sense canviar
la seva funció. Perquè aquest enfocament tingui èxit la conducta adaptada que
seleccionem com a objectiu d'entrenament en l'individu problemàtic ha de complir el
següent:
a) Tenir la mateixa funció que la conducta problemàtica.
b) Ser tan efectiva com la conducta problemàtica.
c) Obtenir el reforçament que, segurament, hagués obtingut la conducta
desadaptada.
Els dominis d'habilitats que poden incloure els programes d'entrenament per la
disminució de les conductes inapropiades poden ser de diversos tipus, encara que
això no implica que siguin mútuament excloents:
- Adquisició d'una forma comunicativa alternativa.
- Adquisició d'habilitats d'autocontrol.
- Adquisició d'habilitats socials més adaptades.
- Augment de la independència funcional en habilitats d'oci, vocacionals,
autonomia personal.
- Assignació de significat.
Març 2013
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Hi ha quatre àmbits de treball en programació positiva:
1. habilitats generals: ensenyar a la persona habilitats generals en els àmbits
domèstic, laboral i comunitari. Ensenyar a desenvolupar una àmplia varietat de
tasques i activitats significatives
2.

habilitats

específiques:

ensenyar

/

desenvolupar

habilitats

específiques

funcionalment equivalents a la conducta objectiu / problemàtica
Bàsicament es tracta d'entrenament en comunicació i entrenament en autonomia,
identificar la funció comunicativa de la conducta problemàtica i substituir aquesta
conducta per una altra funció equivalent però socialment més acceptable, així com
ensenyar a la persona a satisfer, autònomament, les seves pròpies necessitats. La
seva habilitat per presentar respostes funcionalment equivalents a la seva conducta
problemàtica eliminaria la motivació de la
mateixa.
3. Habilitats específiques: en ensenyar / desenvolupar habilitats específiques
funcionalment relacionades amb la conducta objectiu.
- Discriminar: ensenyar a la persona a discriminar
- Triar: ensenyar a la persona a triar
- Predir i controlar:, a participar en la programació de les seves activitats,; això li
permet "predir", o conèixer per endavant, les activitats que desenvoluparà.
- Normes: introduir estímuls determinants en la contingència. Determinades
conductes no ocorren perquè s'hagin après o hagin estat condicionades, sinó més
bé perquè responen a una determinada regla de conducta. En aquests supòsits,
per a modificar la conducta pot ser suficient amb canviar la regla a la qual obeeix.
- Control d'estímuls: ensenyar a utilitzar el control d'estímuls determinants de
l'ocurrència de la conducta.
4. Habilitats d'adaptació personal: ensenyar / dotar la persona de mitjans eficaços per
enfrontar-se als problemes de la vida quotidiana. Ensenyar a la persona amb
discapacitat a adaptar-se i a tolerar un entorn que, o bé no pot ser modificat, o bé no
pot respondre a les seves necessitats en un determinat moment. Ens referim a
l'ensenyament d'habilitats per afrontar o tolerar la frustració, les crítiques, l'espera, el
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retard en la gratificació, el fracàs, la incomoditat, el tenir fred o calor, l'haver de fer
coses no desitjades.
- Relaxació: funciona, precisament, perquè és incompatible amb la tensió, angoixa
o agressió
- Desensibilització: insensibilitzar a la persona als estímuls o circumstàncies
determinants de l'ocurrència de la conducta problemàtica.
- Moldejament: retardar el lliurament del reforç perquè la persona aprengui a
esperar, ja que les situacions d'espera solen generar conductes problemàtiques.
També es pot utilitzar per ensenyar a tolerar activitats que no agraden, però que
cal fer, per exemple, les tasques de la llar.
d. Dinàmica d’activitats diària
Les activitats diàries que s’han dut a terme el 2012 a la R3P queden recollides als
ANNEXES 1 i 3.

Durant el 2012, com a primer any de funcionament del centre, s’han volgut programar
activitats partint d’un fet molt important en la realitat dels usuaris als que anàvem a
atendre, i és que la problemàtica derivada de la seva discapacitat intel·lectual i
sobretot dels seus trastorns de conducta (en alguns casos derivats de trastorns
mentals) ha fet que quedaren aïllats a nivell social i relacional. Molts dels residents, no
havien pogut mantenir ocupació a Centres Ocupacionals o Centres Especials de
Treballabans d’ingressar al centre (o feia temps que havien estat expulsats d’aquests
recursos) i aquest fet els havia provocat haver de restar al domicili familiar amb tota la
problemàtica convivencial que ha suposat en molts casos.
Arran de les seves pròpies demandes i de les famílies, i valorant la necessitat de fer
activitats fora del centre per tal d’integrar-se al nou entorn, els professionals de l’equip
vam començar a plantejar activitats esportives. Amb aquestes activitats, a més
d’incentivar la relació d’aquests amb la comunitat i amb altres persones, preteníem
trobar una forma de combatre el sedentarisme i els problemes de salut que pot
comportar la manca d’exercici físic.
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CONTEXTUALITZACIÓ

DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES IMPULSADES PEL

CENTRE:
Totes les activitats que es proposen estan adaptades al col·lectiu en concret i
indicades individualment segons els objectius que ens plantegem als PTI de cadascú.
A més, a les assemblees setmanals els usuaris poden fer propostes i valoracions
respecte a les activitats que es duen a terme.
Dins d’aquest Programa Anual d’activitats s’inclouen activitats com:
Sortida Cultural (Mediateca Caixaforum, Apropa cultura –Auditori, Biblioteques i
activitats a Centres Civics, etc), Estimulació cognitiva, Manualitats, Biblioteca. Creació
de Conte, Cura de la Llar, Jocs de relació, Relaxació, Jocs de Taula, Música i Sortides
lúdiques (centres comercials, discoteca i karaoke, aperitiu cap de setmana, etc),
Celebració Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Dins de la programació comptem amb les següents activitats esportives
- Passeig Esportiu
- Jocs esportius
- Natació
- Piscina de rehabilitació
- Futbol
- Special Hoquey
- Petanca
- Taller “Posa’t en forma”
- Excursions (muntanya, neu, etc)
- Visita parcs i jardins
- Platja i piscina (estiu)
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Totes aquestes activitats esportives es realitzen amb una freqüència setmanal,
excepte l’Hoquei i el “Posa’t en forma” que s’alternen quincenalment els dijous al
mateix horari. De Passeig esportiu en fem dos dies a la setmana amb dos grups
diferents.
Els grups que participen en aquestes activitats acostumen a estar formats per entre sis
i nou usuaris, sempre acompanyats per dos monitors/es. La duració de l’activitat
acostuma a ser de dues hores, entre el desplaçament, l’activitat i la higiene.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES
De les activitats esportives mencionades anteriorment, aquelles que presenten un
caire comunitari són les següents (detallades breument):
- Natació: Lloguem un carril a les Piscines Picornell. Un grup de sis usuaris van
cada dilluns durant una hora a fer natació. Van acompanyats per dos
monitors/es de la Residència, que són qui dinamitzen l’activitat. Està indicada
per a usuaris que saben nedar i que necessiten fer exercici físic.
- Piscina de rehabilitació: Activitat que realitzen sis usuaris al Complex Esportiu
Baldiri Aleu, de Sant Boi de Llobregat. Aquesta la dinamitza una professional
de la mateixa piscina. Dos monitors/es de la Residència fan acompanyament i
donen suport al vestuari i els trajectes. L’activitat és setmanal. Acudim en
transport propi.
- Futbol: És una activitat que organitza l’Associació Esportiva Bcn. Aquesta
entitat organitza i dinamitza activitats esportives per a usuaris de centres que
atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Un grup de sis usuaris del
centre entrena un cop a la setmana i participa a una lliga amb altres equips que
també entrena l’associació. Als entrenaments acudeixen amb dos monitors/es
en transport públic i als partits de lliga, que es duen a terme un cop al mes, hi
anem en transport propi.
- Hoquei: És una activitat que realitzem conjuntament amb la Llar Montjuïc,
pertanyent a la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Van fer
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una fusió entre un equip d’usuaris de la llar i vuit usuaris de la Residència Tres
Pins. És una activitat que s’està organitzant entre les dues residències, el
tècnic de discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc, la secció d’Hoquei del
Futbol Club Barcelona i la Federació Catalana d’Hoquei.
- Petanca: Activitat que també organitza l’Associació Esportiva BCN, en la qual
participa un grup de sis usuaris. Participen a un campionat de petanca mensual
organitzat per la mateixa associació amb altres centres i entrenen un cop a la
setmana al centre. El campionat es duu a terme un cop al mes i acudim en
transport propi. També es pretén participar en algun campionat a nivell de barri.

Per tal de donar visibilitat al projecte i donar a conèixer el col·lectiu amb el qual
treballem:
- Fer difusió a través de la pàgina web de l’entitat i les xarxes socials.
- Participar a l’Institut Docent de Sant Pere Claver fent una activitat informativa
oberta al barri amb l’avaluació dels resultats i els beneficis a nivell de salut i a
nivell comunitari que es donin.
- Pretenem fem notes de premsa als mitjans locals informant de les activitats
que s’estan realitzant i de les primeres valoracions que s’estan donant per part
dels usuaris.

Totes aquestes activitats es van iniciar entre el segon i el tercer trimestre del 2012 i
ens plantegem dur-les a terme com a mínim fins la propera revisió del Programa Anual
d’Activitats, a finals del 2013.

OBJECTIUS:
A nivell de salut i motricitat:
- Estimular, desenvolupar i conservar la condició física, atenent a les
característiques individuals.
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- Millorar la capacitat de coordinació motriu, la percepció espaial i temporal, així
com el coneixement de l’esquema corporal.
- Motivar la persona per l’exercici físic i els seus beneficis.
- Treballar en base als diferents estats d’activació (descarregar energia vs
relaxació).
- Proporcionar la confiança i seguretat en sí mateix mitjançant la realització
d’activitats físiques que permetin la possibilitat de control i maneig del cos en
diferents situacions
- Estimulació perceptiu-motriu: es relaciona amb el coneixement i domini del
cos (segments articulars i lateralitat).
- Autoconeixement de les capacitats físiques condicionals: força, velocitat i
resistència
- Autoconeixement de les capacitats físiques coordinatives: flexibilitat, equilibri i
agilitat
A nivell d’integració social i apropament a la comunitat:
- Afavorir la socialització a través de la pràctica dels exercicis en grup en un
espai compartit amb els altres membres del grup i al qual han de construir
alguna cosa junts.
- Fomentar la manifestació d’actituds socials favorables de respecte,
cooperació i confiança amb els altres, mitjançant les activitats físiques grupals
que promoguin la seva integració al medi i la seva relació interpersonal.
- Propiciar moments de trobada i de relació amb altres persones de fora del
centre.
- Afavorir la integració a la comunitat de les persones participants en aquestes
activitats.
- Obrir el centre a la comunitat i donar a conèixer el centre i el treball que es
realitza en aquest.
A nivell d’hàbits:
- Adquirir i mantenir hàbits d’higiene després de fer exercici físic.
- Augmentar autonomia i eficiència en la higiene personal.
- Tenir cura dels vestuaris de les instal·lacions.
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RESULTATS:
Els resultats que ens proposem, estan en relació amb els objectius.
A nivell de salut i motricitat:
- Manteniment de les capacitats psicomotrius.
- Pèrdua de pes.
- Millora de l’agilitat.
- Millora de la consciència corporal i de les capacitats físiques coordinatives i
condicionals.
A nivell d’integració social i apropament a la comunitat:
- Que els equips i grups que participen a les activitats esportives tinguin
consciència de grup, s’identifiquin amb la residència i treballin conjuntament per
un objectiu comú.
- Poder relacionar-se de forma adequada amb els membres del grup o equip,
amb els altres participants a les lligues o campionats i amb les persones que
també utilitzen les instal·lacions esportives a les quals acudim.
- Tenir cura de les instal·lacions esportives que utilitzem.
- Donar-nos a conèixer com a entitat, i trencar amb l’estigmatització de les
persones

amb

discapacitat

intel·lectual,

tot

fomentant

les

relacions

bidireccionals amb la comunitat.
A nivell d’hàbits:
- Guanyen autonomia i eficiència a les higienes personals. Triguen menys
temps en fer-les.
- Fan les higienes corresponents després de cada activitat.
- No es dona cap incident durant la utilització de les instal·lacions.
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SEGUIMENT i AVALUACIÓ:
Per tal de poder realitzar un seguiment de les activitats i de la consecució dels
objectius que ens proposem fem activitats a nivell intern i extern d’avaluació
continuada.
A nivell intern de la Residència:
- Es realitzen reunions amb l’equip d’atenció directa, que són els professionals
que acompanyen i/o dinamitzen aquestes activitats.
- En les assemblees els usuaris de la residència poden valorar i fer propostes
envers les activitats que es duen a terme al centre.
- A finals del 2012 s’inicia el procés de creació d’un òrgan de participació a la
Residència què és el Consell de Participació de Centre, amb representació dels
usuaris del centre, els seus familiars, els professionals, representants de Sant
Pere Claver – Fundació Serveis Socials, i de l’administració pública (en
concret, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i l’IMD). En aquest òrgan
de participació també es valorarà de forma conjunta les activitats que s’estan
duent a terme.
- Es realitzaran fotografies durant les activitats com a verificadors.
- Com es comenta anteriorment, el Programa Anual d’Activitats es revisa
anualment i, coincidint amb aquesta revisió, es farà una avaluació més acurada
i es plantejarà la continuïtat de l’activitat.
A nivell extern:
- S’està en contacte permanent amb els responsables de les instal·lacions
esportives i els organitzadors dels entrenaments, lligues o campionats per tal
de coordinar-nos i poder realitzar l’activitat de forma satisfactòria.
- Un cop a l’any o semestralment, la persona encarregada de la coordinació
acudirà a les instal·lacions esportives per tal de trobar-se amb les persones
responsables de les mateixes i els organitzadors dels entrenaments, lligues o
campionats per tal de valorar la marxa de l’activitat i fer coordinació.
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INDICADORS PER AVALUAR ELS RESULTATS:
Relacionem els indicadors amb els objectius i els resultats que ens proposem:
A nivell de salut i motriu:
- En quant a la motricitat gruixuda, els resultats de comparació de les persones
participant segons escala d'avaluació són com a mínim estables o tendents a
millorar.
- Seguiment a nivell d’infermeria del pes (els participants que ho necessiten
baixen de pes).
- Es mostren en bona forma física als controls mèdics.
- Millora de l’agilitat i la coordinació als desplaçaments, i les Activitats de la
Vida Diària.
A nivell d’integració social i apropament a la comunitat:
- Els equips i grups que participen als esports esmentats adquireixen
consciència de grup amb una finalitat concreta i així ho mostren amb la seva
actitud i el seu esforç.
- Es relacionen de forma adequada als campionats i lligues.
- Es manté una bona relació amb les instal·lacions i les organitzacions amb les
quals participem i valoren com a positiva la nostra participació.
- Ens fem més pròxims a la comunitat, altres institucions ens coneixen i fem
treball en xarxa.
- Acudeixen persones del barri, famílies i professionals relacionats amb els
esports que practiquem

a l’activitat informativa sobre l’experiència que es

pretén fer.
A nivell d’hàbits:
- Empren menys temps en la realització de les higienes personals, i ho fan de
forma autònoma.
- Fan les higienes corresponents després de cada activitat.
- No es dona cap incident durant la utilització de les instal·lacions
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e. La col·laboració amb les Llars Montjuic: l’experiència model
El Juny del 2012, durant una reunió del Consell Sectorial per a Persones amb
Discapacitat de Sants-Montjuic, organitzat per l’IMD, ens posem en contacte amb la
Fundació Hospitalitat, els quals hi participen representant les Llars Montjuic. Els
convidem a conèixer el nostre recurs, aprofitant la nostra proximitat i amb la intenció
de trobar sinergies entre entitats.
De la primera visita se’n desprèn la idea de fer alguna activitat conjunta de la qual es
puguin aprofitar els usuaris d’ambdós recursos.
Així sorgeix un primer contacte entre usuaris en el qual, els usuaris de la R3P van a
animar a l’equip de Special Hockey de les Llars, ja que no acostumaven a tenir públic i
era el campionat de les festes del barri.
Els usaris de la R3P tornen entusiasmats del partit i de la festa posterior i demanen de
poder fer ells també un equip.
Així, atenent la seva demanda, els hi proposem a les Llars de fer un equip mixte entre
entitats.
La seva resposta és favorable, ja que s’obre una línia de treball en dues direccions:
una, poder un grup que entreni plegat, però que pugui competir en dos equips, l’A i el
B, segons capacitats competitives i, altra, potenciar relacions entre usuaris de diferents
entitats.
Així, es crea l’equip “Poble Sec Llars-R3P FCB”, un nom poc atractiu però que mira
d’unir 3 idees: el fet de ser de Poble Sec, la unió entre les Llars i la R3P i el patrocini
del FCBarcelona.
I és que l’equip passa a ser tutoritzat pel FCBarcelona de Hockei, fet que ja havia
passat l’any anterior amb les Llars però que arrel de la participació del Symposium del
5 d’octubre en el que hi participem i de la mediació del Ferran Urgell, tècnic de l’IMD,
es consolida.
El FCBarcelona es compromet a proporcionar una entrenadora i a copagar el material
(sticks i equipació).
Els entrenaments comencen el desembre del 2012 amb la intenció de poder competir
ja l’1 de juny i el 7 de juliol del 2013.
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Però, a més d’aquesta col·laboració, també sorgeix una altra activitat conjunta.
Aprofitant les instal·lacions esportives de la R3P (gimnàs) i donada la falta d’espais de
les Llars, se’ls hi ofereix poder venir un cop cada 15 dies a la R3P a fer una activitat
dirigida. Això els hi suposa poder gaudir d’un espai gratuït. De nou, se’ns palnteja la
possibilitat de fer quelcom plegats i així és com comença l’activitat del “Posa’t en
forma”, una gimnàsia de tipu aeròbica en el que voluntaris de les Llars i monitors de la
R3P preparen classes adaptades per a un grup mixte d’usuaris de les dues entitats.
D’aquestes col·laboracions, surt amistat entre alguns dels usuaris i, així, els dies de
reunió no parlen que venen els usuaris de tal entitat, sinó “els seus amics”.
La relació entre ambdues entitats, a més, ha dut a arrelar altres col·laboracions, per
exemple publicitant campanyes i activitats dels uns i dels altres a les seves respectives
pàgines web o d’intranet.
El CD3P ha programat activitats encaminades a proporcionar un entorn estructurat,
que se centrés en proporcionar i treballar els següents aspectes:
- Espais prelaborals. Mitjançant el manteniment del jardí de Tres Pins i treball a
l’Hort
- Activitats esportives. Per tal d’afavorir una millora de l’estat de salut i
condicions físiques.
- Hàbits d’higiene i hàbits de menjador.
- Tasques escolars. Mitjançant el càlcul, la lectoescriptura i el dibuix, així com el
treball de determinades matèries.
- Activitats encaminades a treballar el canvi de models conductual, gràcies a
dinàmiques de rol i situacionals.
7. Accions de manteniment i millora del centre
Durant el 2012, una part del pressupost (29.6% de la despesa, menys despeses
energètiques {llum, gas, aigua}) s’ha destinat a millores sobre l’edifici, reparacions de
desperfectes que han aparegut en la posta en marxa i desperfectes per l’ús i el “mal
ús” de les instal·lacions (agressions cap el mobiliari).
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Alguns exemples serien:
A través del CSSBCN, s’ha pogut reforçar la porta del T.O., així com millorar l’espai de
la SAI. Tanmateix, s’han instal·lat càmeres de seguretat en aquests dos espais,
atenent a la normativa vigent.
A més:
- S’han posat totes les portes amb clau mestra.
- S’ha millorat l’adequació de Recepció.
- S’ha posat en funcionament el servei de porteria i la porta d’accés a la rampa
d’entrada.
- S’han instal·lat antenes de telefonia per millorar la comunicació interna
mitjançant telèfons sense cable.
- S’ha millorat l’equipament de la cuina (forn i rentavaixelles més grans)
- S’ha instal·lat una font d’aigua per als monitors.
- S’han enganxat vinils a aules i lavabos.
Per últim, aquest any s’han contractat els serveis de jardineria externa amb el CET El
TEB, com a reforç del treball que realitzen els usuaris del CD3P.
Per últim, durant el 2012 s’ha efectuat una enquesta de satisfacció als usuaris de la
Residència on aquests han pogut valorar tant els serveis com les instal·lacions i els
professionals de la residència. (veure ANNEX 4).
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