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I. INTRODUCCIO 
 

L’Asociación Comarcal pro discapacitados del Baix Llobregat (ACOSU), és 

una entitat privada sense ànim de lucre i declarada d’utilitat publica, esta situada a 

Molins de Rei i atén a persones amb disminució psíquica de tota la comarca del Baix 

Llobregat. 

La majoria de la població té altres diagnòstics afegits, com pot ser: trastorns de 

conducte, trets de malaltia mental, disminució sensorial,  afectacions físiques, TGD, 

síndrome de Down, etc. 

L’Associació va crear a l’any 1967 el Taller Ocupacional amb l'iniciativa d'un 

grup de pares que volien donar respostes a les necessitats dels seus fills i filles que 

començaven a tenir edat laboral i en tota la comarca no trobaven cap lloc on 

desenvolupar habilitats laborarls i inserir-se en el món adul. 

La creació de les Llars residències, a l’any 1982,  va ser la resposta a un procés 

que es va iniciar feia més de 25 anys amb la creació de la Escola, Tallers i l’Esplai.  

 

A l’any 1997 i en el 2006 es van crear els Serveis d’Inserció Ocupacional (SOI) 

que formen part del Centre Ocupacional, desprès de recorra un camí i valorar, tant 

l’Associació com l’Administració, que calia atendre de manera especifica un perfil 

determinat d’usuaris dintre d’aquests serveis. 

 

En el Taller Ocupacional Alba acullim a persones majors de 16 anys i amb la 

valoració establerta en la normativa vigent. El Taller compta amb tres serveis: 

-Taller de manufacturats Alba, on atenem a usuaris amb un grau de disminució igual o 

superior al 65% amb valoració de STO i STO amb auxiliar.  Amb 126 places registrals 

autoritzades.   

-Taller de manufacturats Alba, amb 25 places de SOI. 
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-Taller de Manufacturats Alba 2, amb 14 places de SOI. 

El Centre està ubicat a  la part alta de Molins de Rei, al carrer Pere Quart, nº 1, 

en un edifici de tres plantes amb supressió de barreres arquitectòniques.  

Per donar als nostres usuaris el servei de menjador tenint cuina pròpia amb 

personal extern, per tant els menjars es preparen diàriament, fet que diu molt 

respecta a la qualitat dels aliments. 

Tenint en compte que atenem a  usuaris de tota la comarca, oferim a les 

famílies el servei de transport en 3 rutes: 

 Ruta 1: Vallirana – Corbera – Sant Andreu de la Barca – Pallejà - St. Vicenç 

dels Hots -  Molins de Rei. 

 Ruta 2: Sant Just – Sant Joan Despí – Sant Felliu de Llobregat – Molins de 

Rei. 

 Ruta 3: Hospitalet – Cornellà – Sant Boi – Sant Vicens dels Horts – Molins 

de Rei. 

 i amb la ruta Martorell – Molins de Rei de Fundació Arc de Sant Martí, 

col·laborem  amb les despeses de l’acompanyant.  

 

Les nostres Llars Residències són  tres centres residencials per a persones 

amb autonomia per a les activitats de la vida diària, quan la seva permanència al nucli 

familiar es converteix en impossible o desaconsellable com a conseqüència de 

problemes derivats de la pròpia disminució, per manca de família o pel fet de no 

disposar de condicions econòmiques socio-familiars i assistencials adequades. 

 
  Els Centres estan situats al nucli urbà de la població de Molins de Rei. Fins a 30 

d’abril de 2015 la capacitat del nostre servei va se de 38 places, 5 de les quals per a 

joves entre 14 i 18 anys que accedeixen al nostre servei a través de la DGAIA i la resta 

destinades a places ICASS (de 18 a 65 anys). 
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El nou projecte compte amb capacitat per a 36 places SISPAP (de 18 a 65 anys) 

distribuïts en:  

- Llar residència Alba 1, residents amb diferents grau d’afectació i trastorn. 

En total hi ha 16 residents. Està situada al carrer Rafael de Casanova, 77-79, 

Esc A, 1-2, 1-3 i 1-4. 

- Llar residència Alba 2, composta per 8 persones amb un grau elevat d’ 

autonomia. Situada a l´Avinguda Valencia número 21, 6-2. 

- Llar residència Alba 3, amb una capacitat per a 12 persones. Predominen un 

grup d’adults amb diferents tipologies d’autonomies. Està situada al Passeig 

del Terraplè, número 81, baixos. 

 

La Politica de Qualitat de la nostra Entitat  esta basada en la missió, que és 

“millorar la qualitat de  vida i promoure la inclusió social i laboral de les persones 

amb discapacitat i les famílies, donant suport i oportunitats des d’un compromís 

professional i ètic”i la nostra visió que és:  

• Ser referent d’organització social implicada en el desenvolupament integral de 

les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i laboral apostant per 

l’excel·lència en la gestió de serveis. 

• Aconseguir un elevat nivell de satisfacció i benestar per a les persones amb 

discapacitat i les seves famílies. 

    

Els valors ens els què ens basem per assolir aquesta missió i visió són: 

 Dedicació i afecte: condició imprescindible per treball amb persones. 

 Compromís: la missió no es possible sense la participació activa de tots els 

components de l’entitat i el compliment dels requisits de la normativa. 

 Orientació  a la persona: totes les accions de l’entitat aniran orientades a la 

millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves 

famílies. 
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 Treball en equip: Es tracta d’afavorir el bé comú per sobre del individual, 

prioritzar el que necessita l’equip per sobre dels interessos personals. Solidaritat 

i coordinació són la clau. 

 Comunicació: informació de tot el que fem i com ho fem, amb la màxima claretat 

i sinceritat. 

 Qualitat: fonament de la professionalitat, la millora continua i l’innovació dirigits 

a aconseguir la satisfacció de necessitats i demandes de les persones amb 

discapacitat i les seves famílies. 

 Millora i avaluació continua: compromís de qualificació de tots els membres de 

l’entitat, del servei, la gestió i els resultats. 

 Amb la voluntat d’implementar un Sistema de Gestió de Qualitat amb 

certificació, el darrer any la Junta Directiva va constituir una Comissió de qualitat 

formada pels directors de cada servei, els qual van començar a formar-se en les 

Normes ISO 9001. El 11 de maig d’engany esta prevista la primera auditoria i en el 

transcurs d’aquest any l’Entitat es certificarà. Més enllà de això, tota la gestió del 

Centre es portarà a terme sota les línies de treball proposades. 
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II. OBJECTIUS GENERALS I ESPECIFICS DE CADA SERVEI 
 

L’Associació té definits els següents objectius per al Taller Ocupacional Alba 

(STO / STOA /SOI). 

Objectiu general: 

- Assolir, dins les possibilitats de cada usuari i a traves d’un pla d’atenció 

individual, la seva integració social i laboral, facilitant el pas, sempre que sigui 

possible, vers formules més integradores a la comunitat. 

Objectius específics: 

- Valorar la situació i necessitats de cada usuari. 

- Elaborar un pla d’atenció individual a cada usuari. 

- Procurar l’equilibri emocional i afectiu. 

- Realitzar accions i/o activitats que potenciïn l’autonomia personal i social dels 

usuaris.  

- Promoure l’integració i participació activa dels usuaris en l’entorn social més 

immediat. 

-  Fomentar la comunicació i l’expressió ajustada als diversos contextos i 

llenguatges. 

- Contribuir en la seva autodeterminació i funcionament independent. 

- Potenciar l’assoliment dels hàbits i destreses, d´habilitats i aptituds laborals. 

- Afavorir l’adquisició d’habilitats manipulatives.  

 

 Els objectius establerts per les Llar residència d’acords a les característiques 

del serveis són els següents: 

Objectius generals: 
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- Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats 

d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent a les 

necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques. 

- Proporcionar una bona qualitat de vida als usuaris i atendre totes les necessitat 

individualitzades de la persona, tenint cura dels tractament corresponents. 

- Afavorir el manteniment i recuperació del màxim grau d’autonomia personal i 

social. 

Objectius específics: 

- Proporcionar a les persones amb discapacitat intel.lectual allotjament, 

alimentació i els suports que necessiten en funció de les seves característiques. 

- Desenvolupar i mantenir les habilitats personals i socials per la realització de les 

activitats de la vida diària. 

- Vigilar la salut i promoure estils de vida saludables. 

- Facilitar el desenvolupament personal i social mitjançant la utilització de 

recursos comunitaris i fomentar les activitats de convivència, oci i temps lliure, 

fomentant la integració en l’entorn.  

- Afavorir els contactes familiars i les relacions interpersonals. 

- Atendre de forma programada les necessitats individuals dels usuaris amb 

discapacitat intel·lectual mitjançant un pla d’atenció individual, per tal 

d’aconseguir el màxim d’autonomia possible.  

 

 Dintre de la Gestió general dels Serveis l’Associació té definits els següents 

objectius comuns: 

- Assolir un bon grau de satisfacció de les persones ateses i dels seus 

familiars/tutors. 

- Complir amb les normatives vigents. 

- Ajustar la gestió econòmica dels Serveis als pressuposts aprovats al 

començament de l’any. 
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- Millorar i/o mantenir les instal·lacions i els equipaments. 

- Afavorir la comunicació i el treball en xarxa.  

- Proporcionar formació continua als professionals de l’Entitat. 

- Facilitar i promoure la coordinació dels equips de professionals. 

- Mantenir estables els equips de professionals. 

 

 

 

III. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIO DEL TREBALL 
 

ACOSU, dintre del seu Sistema de Gestió de Qualitat disposa del Procés 

Estratègic dels RRHH, el qual té per objecte: 

- determinar la competència necessària per a tot el personal que té a veure 

amb les activitats incloses dins del sistema de qualitat.  

- detallar com es valoren les necessitats de formació, competència i presa de 

consciència del personal i quina és la metodologia i la documentació que es 

fa servir així com la manera d’avaluar la seva eficàcia. 

- determinar, en el cas que sigui procedent, les necessitat de condicions 

específiques per a complir el requisit d’ambient de treball. 

 

Aquest procediment repercuteix sobre tot el personal de les nostre entitat i 

especialment aquell que realitzi feines directament relacionades amb el servei que 

prestem. 

La Direcció de la nostre entitat és responsable de tot el que es relaciona amb 

l’objecte d’aquest procediment. 

El Responsable de Qualitat avalua i determina les necessitats de competència, 

formació i presa de consciència del personal que participa amb el processos que 
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afecten a la qualitat, i valora l’eficàcia de la formació realitzada pel personal junt amb 

la Direcció. En els casos del Responsable de Qualitat i auditors interns serà el propi 

formador qui avaluí aquesta formació impartida. 

El Responsable de Qualitat respon a la gestió documental d’aquest 

procediment registrant les dades del personal. 

 

 Les metodologies establertes per l’Associació per desenvolupar els diferents 

procediments són les següents: 

-Competència al lloc de treball 

La Direcció, d’acord amb les característiques de la nostre entitat i de la feina que ha 

de desenvolupar, determina la competència de cada un dels llocs de treball, 

registrant-ho al format “Fitxa de lloc de treball” on es defineixen els llocs de treball 

que hem inclòs a l’organigrama de la nostra organització. 

Aquestes fitxes serviran per identificar les funcions i els requisits necessaris tant pels 

professionals d’ara com pels futurs. 

-Selecció i ingrés 

Quan es detecti la necessitat de contractació de personal, serà la Direcció qui, tenint 

en compte el que s’ha descrit en les fitxes del lloc de treball, procedirà a fer la selecció. 

-Recursos humans disponibles 

De cada un dels nostres treballadors guardem les seves dades personals, formació, 

experiència, activitats, habilitats i tota l’ informació rellevant als seus expedients 

(ubicats en el despatx de gerència).  

La responsable d’administració mantindrà actualitzats els documents de cada un dels 

nostres professionals. 

-Plans de formació 

Direcció i el Responsable de Qualitat determinen les necessitats de formació a partir 

dels resultats de les avaluacions de l'eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat, com 

a resultat de: 
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 Auditories internes 

 Revisions per la Direcció 

 Definició de nous objectius i comprovació dels anteriors 

 Anàlisi dels indicadors de qualitat 

Qualsevol treballador pot detectar necessitats de formació, comunicant al 

responsable de Qualitat / Direcció. El responsable de Qualitat informarà a Direcció de 

tots aquells cursos que puguin ser d'interès, a partir de la informació que rebi la 

nostre entitat. 

En funció de les necessitats detectades, o de la possibilitat de dur a terme formació 

contínua del personal interessat (per millorar la qualificació i / o habilitats dels 

treballadors), Direcció juntament amb el responsable de Qualitat realitzaran (en la 

Revisió per la Direcció anual ) una planificació de les activitats formatives que es 

prevegin realitzar, registrant això mitjançant el format “Pla de formació”. 

-Formació externa e interna 

Si el nombre de persones que necessiten un curs és suficient i existeix en l’entitat una 

persona preparada per a això, es realitza un curs intern. En cas contrari, s'envia a les 

persones que ho requereixin a un curs extern o es contracta un professor extern. 

-Eficàcia de la formació 

Tant si la formació és interna com externa es fixarà un objectiu del curs en el format 

“Pla de formació”. L'avaluació de l'eficàcia d'aquesta formació impartida, és realitzada 

per Direcció o el responsable immediatament superior, a la qual pertany el personal 

format, deixant constància d'això en el format “Pla de formació”. 

El responsable superior revisa, almenys un mes després de la realització de la 

formació, si s'ha aconseguit l'objectiu del curs: 

- Si els professionals han entès els conceptes impartits durant la formació 

- Que els professionals considerin que ha estat útil i que millora la seva feina 
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El responsable de Qualitat deixa constància d'aquesta eficàcia en l'apartat de 

valoració de l'eficàcia del curs en el format “Pla de formació”. 

Cal esmentar dues excepcions pel que fa a la realització de l'avaluació de les accions 

formatives: 

- La formació rebuda pel responsable de Qualitat i 

- La formació d'auditors interns, que la realitzarà el formador després de finalitzar el 

període de formació, com evidencia d'això omplirà el format “Pla de formació”, o bé, 

el certificat emès pel formador. 

En el cas que l'avaluació de l'eficàcia d'una determinada acció formativa no hagi estat 

satisfactòria, el responsable de Qualitat s'haurà de documentar una no conformitat, i 

on Direcció prendrà les mesures oportunes per a la planificació de noves accions 

formatives, que es documentarà com a acció correctiva segons el que indica el 

procediment “Gestió de la qualitat”. 

-Formació en matèria de qualitat 

Al personal de nova incorporació a l’Entitat se li impartirà un pla d'acollida que inclou 

formació sobre el Sistema de Gestió de la Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i us 

informarà de la Política de Qualitat (publicada a les instal·lacions). 

El responsable de Qualitat manté informat al personal sobre la política, els Objectius i 

l'evolució dels mateixos, les tendències en les necessitats dels usuaris, etc. 

-Ambient de treball 

En la “Fitxa de lloc de treball”  es recull, si es necessari o no, un ambient de treball 

especial, és a dir, unes condicions i característiques físiques i ambientals especials per 

a desenvolupar la seva feina. 

 

Històricament la nostra Entitat no ha tingut la necessitat d’adreçar esforços a 

planificar d’actuacions per a aconseguir la plena igualtat entre homes i dones, ja que 

el percentatge de dones és, aproximadament, les tres quartes parts de la plantilla, en 
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un moment favorable de presencia masculina. Més enllá d’això, la Politica d’igualtat 

d’oportunitats de l’Entitat es basa fonamentalment en accions concretes com: 

- Eliminar la discriminació laboral per motius de gènere. 

- Eliminar la discriminació econòmica de les dones treballadores si compleixen 

amb la qualificació requerida. 

- Realitzar actuacions d'informació i de sensibilització i consciència a les 

persones treballadores i al personal directiu i als caps intermedis per tal de 

millorar el clima laboral mitjançant el canvi de comportaments i actituds 

inadequades. 

- Garantir la confidencialitat davant d'un cas d'assetjament sexual i/o per raó de 

sexe, així com la protecció en cas de possibles represàlies. 

- Establir canals de comunicació perquè tota la plantilla pugui informar 

d'actituds i/o comportaments inapropiats o generadors d'assetjament sexual 

i/o d'assetjament per raó de sexe. 

 

ACOSU, conscient de la importància de garantir el màxim nivell de protecció 

possible enfront dels riscos derivats del treball a tots els membres de l'Associació, 

considera que els pilars fonamentals sobre els quals ha d'assentar-se la seva Política 

de prevenció de riscos laborals són els següents: 

1. La millora de les condicions de treball, benestar i clima laboral i professional, 

adoptant quantes mesurades siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i 

salut dels treballadors, sent els pilars fonamentals per a la reducció de la sinistralitat 

laboral. 

2. La promoció i el desenvolupament de la cultura preventiva a través de la 

informació, formació i participació dels treballadors. 

3. Instrumentar la gestió i aplicació del Pla sobre la base de l'avaluació de riscos i la 

planificació de l'activitat preventiva. 
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4. El seguiment continu de l'activitat preventiva, perfeccionant a tot moment les 

activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut 

evitar i els nivells de protecció existents. 

 

En aquest sistema els TREBALLADORS hauran de complir en tot moment amb  

les següents OBLIGACIONS: 

• Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut, així com per la dels seus companys i 

usuaris. 

• Complir i fer complir totes les mesures preventives indicades per l’Associació. 

• Utilitzar, col·locar i mantenir adequadament totes els materials, eines, 

 equips de treball, equips de protecció col·lectiva i individual i 

en general, tots aquells mitjans amb els quals es desenvolupin la seva activitat 

segons les instruccions i consells del Departament de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

• Informar dels riscos tant greus com a intolerables que poguessin apreciar 

durant el compliment de la feina. 

• Sotmetre's a vigilància de la salut de forma prèvia i periòdica, excepte els 

supòsits que no ho requereixin per llei. 

• Rebre, estudiar i assimilar la formació i informació tant inicial com a periòdica 

impartida per l'Associació, per posar-la en pràctica quan desenvolupin les 

seves tasques. 

• Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat 

competent. 

• Cooperar amb l'empresa, a través del Departament de Prevenció de Riscos 

Laborals, perquè aquesta pugui garantir unes condicions de treball que siguin 

segures. 
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III. 1.  Personal  i organització del treball 
  

Les plantilles de la relació de recursos humans, la organització del treball i la 

presencia diària dels professionals dels serveis es troben en els següents annexos: 

 

- Annex 1 – ACOSU Taller - Relació dels recursos humans d’atenció directa (PCT 

Annex 2)  

- Annex 2 – ACOSU Taller - Relació dels recursos humans d’atenció indirecta (PCT 

Annex 2)  

- Annex 3 – ACOSU Taller - Organització del treball i presencia dels professionals 

d’atenció directa i indirecta (PCT Annex 2)   

- Annex 4 – ACOSU Habitatges - Relació dels recursos humans d’atenció directa (PCT 

Annex 2)  

- Annex 5 – ACOSU Habitatges - Relació dels recursos humans d’atenció indirecta 

(PCT Annex 2)  

- Annex 6 – ACOSU Habitatges - Organització del treball i presencia dels 

professionals d’atenció directa i indirecta (PCT Annex 2)  
 

 

III. 2.  Funcions dels professionals o personal indirecte 

 
 A continuació presentem el Organigrama de l’Entitat. 
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L´Entitat ACOSU-CEOBALL, necessita d’un Equip Interdisciplinari per tal de 

portar a terme un abordatge integral de les  situacions i necessitats biopsicosocials de 

les persones usuàries de l´Entitat.  

 Els serveis disposen dels professionals necessaris (en número i qualificació) 

per garantir una atenció adequada i el bon funcionament dels serveis. En tot cas, 

s’han de complir amb els requisits exigits en matèria de personal per l’autoritat 

competent i amb els standards establerts per l´acreditació dels serveis en els Decrets 

oficials de la Generalitat de Catalunya a tals efectes, en el referit a titulacions, 

certificats de professionalitat, ratios, funcions, etc… 

 

Les funcions dels professionals d’atenció directa son les següents: 

 

 Monitor/a – Educador/a de taller ocupacional i de llar-residència 

- Participar en l´avaluació inicial de l´usuari. 

- Participar en l´elaboració dels plans d´intervenció (PEI, PIR, ITSE) dels usuaris. 

- Atendre i supervisar a l´usuari. 

- Realitzar les activitats que corresponguin d´acord amb  el previst amb la 

Programació Anual del Centre i amb el plà d´intervenció dissenyat amb la finalitat 

d´aconseguir els objectius plantejats. 

- Desenvolupar les tasques assignades a la figura de monitor-educador. 

- Realitzar les observacions i registres corresponents. 

- Participar en l´avaluació dels resultats aconseguits, en l´avaluació del Plà 

d´Intervenció i del Programa anual del servei. 

- Utilitzar els recursos comunitaris en benefici de l´usuari. 

- Planificar i realitzar les tasques educatives i d´orientació necessàries pel 

desenvolupament del plan d´intervenció. 

- Col.laborar i coordinar-se amb altres professionals implicats en l´atenció a l´usuari. 

- Elaborar informes i documents derivats de la seva tasca professional. 
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- Recolçar i orientar en la tasca socialitzadora i educadora dels usuaris. 

- Mantenir autonomia en les AVD’s: estimulant la màxima col.laboració del resident 

en cada una de les tasques.  

- Mantenir la màxima funcionalitat del resident.  

- Promoure uns hàbits diaris en la realització de les AVD.  

- Fomentar l’ús d’ajudes tècniques en moviments limitats.  

- Explorar els interessos dels residents/usuaris: preguntant les aficions que tenia  fins 

al moment.  

- Restaurar, enfortir i millorar el desenvolupament ocupacional (monitor taller). 

- Avaluar les capacitats, necessitats i habilitats que el resident té i les que pot adquirir.  

- Aconseguir una bona qualitat de vida en l´espai i entorn: mantenint una bon estat de 

salut mitjançant els tractaments dels diferents professionals.  

- Estimular la participació en les diferents activitats que els serveis programen.  

- Mantenir una bona convivència, creant un vincle d’amistat, sociabilitat i companyia, 

així com també afavorir el treball cooperatiu.  

- Mantenir la integració amb el medi, evitant la segregació o marginació.  

- Promoure la participació en la vida comunitària de l’entorn més pròxim.  

- Afavorir canvis d’actitud en favor d’una millor integració i socialització.  

- Crear un vincle afectiu permanent, tranquil·litzador i orientador envers la persona 

gran.  

- Treballar els aspectes més significatius per a cada persona (tractament 

individualitzat, detallista, incentivador ... etc).  

- Proporcionar eines pròpies i de l’entorn perquè la persona s’adapti millor a la 

realitat amb la què es troba.  

- Fomentar l’autoestima i millorar la vivència emocional.  

 

Competències: 

El monitor/educador ha de ser capaç de: 
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- Atendre les necessitats de l´usuari en funció de seu moment evolutiu.  

- Informar de forma acurada i adequada sobre l´usuari, de manera oral i escrita. 

- Establir una bona relació i vincle amb l´usuari i motivar-lo cap als canvis 

desitjats.  

- Compendre les caracterísques i les implicacions socials i psicològiques de les 

funcions parentals.  

- Iniciar i mantenir una comunicació eficaç en la seva relació professional amb 

l´usuari i la seva familia.  

- Treballar amb grups i planificar i desenvolupar activitats que possibilitin i 

mantinguin la relació amb els usuaris. 

 

 Auxiliar de Monitor/a de taller ocupacional 

- Participar en l´avaluació inicial de l´usuari. 

- Participar en l´elaboració dels plans d´intervenció (PIR) dels usuaris del STOA. 

- Donar suport al monitor per a atendre i supervisar a l´usuari. 

- Col.laborar amb el monitor en la realitzacióde  les activitats que corresponguin 

d´acord amb  el previst amb la Programació Anual del Centre i amb el plà 

d´intervenció dissenyat amb la finalitat d´aconseguir els objectius plantejats. 

- Desenvolupar les tasques assignades a la figura de auxiliar. 

- Realitzar les observacions i registres que el monitor referent demani. 

- Participar en l´avaluació dels resultats aconseguits, en l´avaluació del Plà 

d´Intervenció i del Programa anual del servei. 

- Utilitzar els recursos comunitaris en benefici de l´usuari. 

- Donar suport al monitor per mantenir la màxima funcionalitat de l’usuari, promoure  

hàbits i fomentar l’ús d’ajudes tècniques en moviments limitats.  

- Explorar els interessos dels usuaris.  

- Donar suport al monitor per restaurar, enfortir i millorar el desenvolupament 

ocupacional (monitor taller). 
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- Estimular la participació en les diferents activitats que els serveis programen.  

- Mantenir una bona convivència, creant un vincle d’amistat, sociabilitat i companyia, 

així com també afavorir el treball cooperatiu.  

- Mantenir la integració amb el medi, evitant la segregació o marginació.  

- Promoure la participació en la vida comunitària de l’entorn més pròxim.  

- Afavorir canvis d’actitud en favor d’una millor integració i socialització.  

- Crear un vincle afectiu permanent, tranquil·litzador i orientador envers la persona 

gran.  

- Treballar els aspectes més significatius per a cada persona (tractament 

individualitzat, detallista, incentivador ... etc).  

- Fomentar l’autoestima i millorar la vivència emocional.  

 

Competències: 

El auxiliar de monitor ha de ser capaç de: 

- Atendre les necessitats de l´usuari en funció de seu moment evolutiu.  

- Establir una bona relació i vincle amb l´usuari i motivar-lo cap als canvis 

desitjats.  

- Iniciar i mantenir una comunicació eficaç en la seva relació professional amb 

l´usuari.  

- Treballar amb grups i desenvolupar activitats que possibilitin i mantinguin la 

relació amb els usuaris. 

 

 

 Psicòleg 

És l’encarregat de l’atenció psicológica a les persones usuàries dels serveis de 

l´Entitat, el contacte amb les seves famílies, tutors, Serveis de Salut Mental, 

professionals externs, etc  per temes relacionats amb la salut mental i emocional dels 

usuaris.  
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Funcions: 

- Avaluar les necessitats i punts forts de l´usuari i de la seva família. 

- Participar en la planificació, desenvolupament i avaluació dels plans de 

l´intervenció. 

- Posada en marxa i supervisió de programes de tractaments grupals. 

- Tractament psicològic individual, suport psicològic i orientació. 

- Realitzar i col·laborar en el desenvolupament de propostes de formació. 

- Elaborar informes i documents derivats de la seva tasca professional. 

- Donar suport, orientar i assessorar als professionals d´atenció directa. 

Competències:  

Capacitat per treballar en equips de caràcter interdisciplinar. I tenir coneixements i 

habilitats que facin possible les funcions exposades. 

 

 Treballador social 

És l´encarregat dels aspectes relacionals amb la integració de l´usuari en l´Entitat, 

la relació amb els famílies i els aspectes socials. És el vincle amb els Ajuntaments, 

Fundacions tutelars, associacions, escoles, etc. 

Funcions: 

- Participar en l´avaluació dels aspectes relacionats amb la família. 

- Participar en la planificació i elaboració dels plans d´intervenció. 

- Ajudar a la familia a fer un us constructiu del servei, des de l’admissió fins la sortida 

de l’usuari de l´Entitat. 

- Orientar a les famílies en situacions de crisis. 

- Organitzar i gestionar els recursos necessaris per donar suport a les famílies. 

- Contribuir a la pressa de decisions que afecten a l’usuari i a la família, aportant 

coneixements i perspectiva. 

- Organitzar els recursos necessaris per l’atenció a l’usuari i a la família. 

-Elaborar els infomes i els documents derivats de la seva tasca laboral. 
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Competències:  

Capacitat per treballar en equips de carácter interdisciplinari. I tenir coneixements i 

habilitats que facin possibles les funcions exposades. 

 

 Direcció 

És l´encarregat de la dirección, planficació, gestió del centre, coordinació de la 

resta de departaments de l´Entitat, establint polítiques de personal, etc…relacionats 

amb el normal funcionament de l’Entitat.  

Funcions: 

- Assumir la guarda legal en el cas dels menors DGAIA i assegurar que es porta a 

terme en les millors condicions d´acord amb el previst en la llei i els interesos dels 

usuaris. 

- Vetllar pel compliment de les lleis vigents referides al marc de la discapacitat 

intel.lectual. 

- Representar al servei de l´entitat dins l´Administració i l´entorn. 

- Dirigir el Programa anual del Centre, planificant i coordinant totes les fases, amb la 

finalitat de donar coherencia i unitat al Programa i integrar tots els elements que 

intervenen en el mateix. 

- Gestionar els recursos humans i materials del servei i Entitat per tal d’aconseguir els 

objectius del mateix amb la màxima eficàcia i eficiència:  

• Organitzar les tasques i el personal. 

• Gestionar els recursos humans. 

• Planificar la supervisió i la formació del personal. 

• Gestionar els recursos materials i econòmics de l´Entitat. 

• Preveure i solucionar els possibles conflictes entre el personal, tant en 

el que es refereix a la delimitació de funcions assignades com a 

decisions relacionades amb la intervenció.  
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- Liderar l’avaluació de l’efectivitat de l’Entitat. 

- Ser responsable dels sistemes d´informació i recollida de dades. 

- Proporcionar recolzament i suport tècnic als responsables de l´Administracio o de 

l´Entitat per adoptar decisions que responguin a les necessitats reals dels usuaris. 

- Mantenir en condicions òptimes els espais dels serveis i el material utilitzat. 

Competències:  

Les necessàries per al desenvolupament de les funcions descrites, especialment les 

referides a la capacitat de lideratge i la conducció de les relacions interpersonals i 

coordinació de professionals.  

 

 Fisioteràpeuta 

- Millorar l’autonomia física i psíquica del resident.  

- Millorar l’autonomia en la marxa.  

- Estimular i mantenir les capacitats funcionals residuals.  

- Prevenció del síndrome d’immobilitat.  

- Prevenció de caigudes.  

 

 Monitors de piscina 

- Coordinar i impartir classes de natació als usuaris utilitzant diferents mètodes 

d'ensenyament i material didàctic. 

- Establir objectius clars per a totes les lliçons i activitats. 

- Explicar i demostrar tècniques de natació i d'entrenament als participants en la 

mesura de les possibilitats dels usuaris. 

- Observar i avaluar el progrés dels usuaris.  

- Vigilar la seguretat dels usuaris.  

- Prevenir danys i situacions perilloses i actuar quan ocorrin, per exemple prestant 

primers auxilis. 
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 Gerent 

La Gerent del Centre junt a la resta de la Junta Directiva de l’Associació tenen la 

funció i la responsabilitat de: 

- Conèixer en detallat les fortaleses i debilitats de l’Entitat. 

- Definir les politiques i línees estratègiques que regeixen l’Entitat. 

- Liderar els equips de treball. 

- Vetllar per el compliment del Sistema de gestió de Qualitat. 

- Gestionar els recursos economics de manera eficaç i efectiva. 

- Realitzar avaluacions periòdiques en relació al complimento de las funcions dels 

diferents centres, professionals, etc. 

- Coordinar-se amb els Directors dels centres i amb administració. 

 

 Personal d’administració  

Aquest personal estarà en funció dels necessitats de l´Entitat. Haurà de 

treballar en l'adreça de la missió i valors de l´Entitat. 

Funcions: 

- Control de la documentació dels RRHH de l’Entitat. 

- Gestió de nòmines. 

- Relació amb la gestoria. 

- Portar el control dels pressupostos. 

- Supervisar i contabillitzar les despeses del centre. 

- Contractar i fer el seguiment dels proveïdors. 

- Realitzar els auditories comptables. 

 

 Personal de cuina, neteja, manteniment, prevenció de riscos i compliment 

de normativa: 

Aquest personal estarà en funció dels necessitats de l´Entitat i haurà de 

treballar en l'adreça de la missió i valors de la mateixa. 
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Actualment, són serveis externalizats els que aporten a l’Associació aquest 

personal. Per a la contractació dels mateixos han complir amb els requisits 

establertes per el Sistema de Gestió de Qualitat que el centre està posant en marxa a 

partir d’enguany (qualitat/ entrega/ relació/ preu). Per a la renovació dels contractes 

es considerarà aprovat en el cas de que o no tingui no conformitats o hagi tancat 

satisfactòriament les que se li hagin obert. 

Les funcions de cadascun d’ells són les pròpies i especifiques que donen sentit 

i queden reflectides en el contracte.  

 
 

III. 3.  Programa anual de formació 
 

 Reprenent la Política de formació que hem inclòs en el apartat III (Procès 

Estratègic dels RRHH), adjuntem el procediment del que disposa l’Entitat per 

planificar la formació anualment. 

 

Activitat Qui la 
realitza 

Document que 
genera Qui el complimenta 

Definir coneixements i competències 
requerides per al desenvolupament de les 

tasques i cures necessàries 
Direcció Informe Resultats Direcció 

Detecció de necessitats de formació i de 
necessitats de requeriments legals  

Direcció Informe Resultats Direcció 

Priorització de les necessitats 
formatives de l´Entitat 

Direcció Demanda de 
formació 

Direcció 

Aprovar o decidir accions formatives Direcció Llistat de possibles 
formacions 

Direcció 

Definició d´un plà de Formació Anual Direcció Plà de formació Direcció 

Búsqueda d’accions formatives Direcció Llistat de 
formadors 
assequibles 

Direcció 

Sol·licitud de formació Direcció Sol.licitut de 
formació 

Equip educatiu o 
usuari a formar-se 
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Execució i seguiment de les accions 
formatives 

Formador Acció formativa Formador 

Valoració de l´eficacia de la formació i 
del formador 

Direcció Enquesta de 
satisfacció 

Formador 
Equip educatiu  o 

usuari format 
Inclusió dels resultats en l´informe de 

resultats del plà de formació 
Direcció Informe de 

Resultats 
Direcció 

Propostes de millora Direcció Informe de 
Resultats 

Direcció  
Equip educatiu 

Usuari 
 

 També adjuntem al “Annex 7 – Pla de formació ACOSU 2015” el detall del 

programa de formació, amb el calendari de les àrees, el personal destinatari, la 

durada dels cursos i el nombre d’hores de formació destinades a cada treballador. 

 

 

III. 4.  Pla Individualitzat d’atenció interdisciplinària 
 

III. 4. 1. Programa d’intervenció en els processos bàsics (PIR – PEI) 

 Per descriure la metodologia de treball dels diversos equips i com realitzem l’  

acollida i atenció-intervenció d’usuari/resident al centre, adjuntem els següents 

annexos: 

- Annex 8 – Protocol d’entrada, acollida i adaptació ACOSU Taller 

- Annex 9 - Protocol d’entrada, acollida i adaptació ACOSU Habitatges 

 

El detall de l’atenció-intervenció  que reben els usuaris/residents en totes les 

àrees de la seva vida, tant el servei de Taller com en les Llars tenen per finalitat 

desenvolupar els seus PIR/PEI mitjançant l’adequació de les diferents activitats a les 

seves necessitats. Cada centre, anualment, exposa el model d’intervenció en el 

Programa anual del servei. En aquest document, a part de definir les línees de treball  

on es concreten les activitats que es portaran a terme durant l’any.   
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- Annex 10 – Programa d’atenció-intervenció Taller 

- Annex 11 – Programa d’atenció-intervenció Habitatges 

 

En el següent quadre descrivim el procediment de comiat que l’Equip tècnic i 

educatiu del Taller utilitza per  l’acompanyament dels usuaris/residents en la marxa 

del centre o en la fase final de la seva vida. 

 

Activitat Qui la realitza 
Document que 

genera Qui el complimenta 

Es genera una baixa en el Taller 
(trasllat de centre, renuncia de la 

plaça, defunció) 

Usuari / Família / 
Tutors / Entitat 

Email informatiu 
Trucades 

telefòniques  

Treballadora social 

Reunió amb la família/tutors per parlar 
dels motius en el cas de renuncia de la 

plaça. 
Si no es possible mantenir la plaça 

continua el procés 

Equip tècnic i 
educatiu / 

Família/tutors / 
usuari/a 

Registre 
individualitzat  

Treballadora social 

S’informa a l’equip educatiu Equip tècnic   

Parlar amb l’usuari/a 

Usuari/a / 
Educador 

referent / Equip 
tècnic  

Registre 
individualitzat  Psicopedagoga 

L’usuari, si ho necessita  amb ajuda de 
l’educador, informa als companys que 

marxa i, si vol, exposa els motius. 

Usuari/a / 
Companys / 
Educador 
referent 

Email informatiu a 
la resta de l’equip 
per explicar com a 

anat 

 
Educador referent 

En el cas de que l’usuari necessiti 
suport emocional es faran activitats 

d’acompanyament.    

Equip tècnic i 
educatiu / 
Usuari/a / 
Companys 

  

S’informa a les famílies/tutors les 
observacions de l’equip en relació a com 

porta l’usuari/a el procés.  

Equip técnic i 
educatiu / 

famílies/tutors 

 
Registre 

individualitzat 

 
Psicopedagoga 

En el cas de defunció s’ofereix a les 
famílies / tutors una reunió o  enviar 

per correu la documentació. 
  

Part de l’Equip assisteix al tanatori. 

Treballadora 
social / 

Psicopedagoga o 
Coordinador dels 
grups auxiliars / 
Família-tutors  
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Equip tècnic i 

educatiu 
En el cas de trasllat, es fa el traspàs  

d` informació al nou servei de 
derivació. En el cas de ser-hi necessari 
es fa un acompanyament més específic.  

Equip Tècnic / 
Referents centre 

de derivació 

Informe de 
derivació.  

Email informatiu 
Trucades 

telefòniques 

Equip educatiu / 
Direcció / 

Referents del nou 
centre 

Formalització documental de la baixa  
(Es presenta el document a 

l’Administració) 

Tutors legals 
/direcció  

Llibre de Registres 
del servei/ 

Document de baixa 
per registre 

SISPAP 
 

 

S’arxiva l’expedient de l’usuari/a el 
temps que estableix la llei 

Direcció   

 

 En el cas de les Llars residències, el procediment de comiat que es compleix es 

descriu en la següent graella: 

 

Activitat Qui la realitza Document 
que genera Qui el complimenta Observacions 

Es genera una baixa 
en les llars 
residencies 

USUARI/Entitat 

Informe de 
derivació. 

Certificat de 
defunció. 
Dictament 
orientació 

residencial, 
Resolucions 
dependència   

Professionals 
tècnics  

Es comunica a la 
referent de la 

SISPAP 

Direcció/ 
Referent SISPAP 

Email 
informatiu 
Trucades 

telefòniques 

Direcció/Coordinació  

Traspàs  
d` informació al nou 

servei de derivació en 
el cas d´un trasllat de 

centre 

Equip tècnic / 
Direcció / 

Coordinació/Tutor 
legal 

Informes  Equip Tècnic, 
referents centre de 

derivació / Tutor 
legal 

 

Reunió , entrevistes 
amb servei de 

derivació  en el cas de 

Equip Tècnic, 
referents centre 

de derivació / 

Informes Equip Tècnic, 
referents centre de 

derivació / Tutor 

Es determina un 
dia de visita de 
l´usuari/a per 
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trasllat Tutor legal legal conèixer el nou 
servei 

Concretar dia de 
trasllat  

Equip Tècnic, 
referents centre 

de derivació 

Registre 
d´informació 

Tutors legals / 
Coordinació 

 

Formalització 
documental de la 

baixa  

Tutors legals 
/direcció  

Llibre de 
Registres del 

servei/ 
Document de 

baixa per 
registre 
SISPAP 

 

  

S’arxiva l’expedient 
de l’usuari/a el temps 
que estableix la llei 

Direcció    

 

 

III. 4. 2. Pla de comunicació 

Considerem la comunicació com un dels processos més complexes i estratègics 

d´una entitat. La nostra finalitat és mantenir integrats els serveis d’ACOSU, assegurant 

resposta eficaç als canvis produïts en el medi intern i extern, a través de la continuïtat 

i intercanvi dels fluxes de comunicació. L´entitat s´està comunicant permanentment. 

L´entitat ha de gestionar la informació en relació amb el que és el Projecte de Centre i 

de Gestió del Projecte. L´entitat s´ha de relació internament i externament compartint 

valors, missió i visió, per poder donar una resposta ordenada als canvis produïts per 

tots els membres del seu equip, col.laboradors, agents de l´entorn, famílies i usuaris. 

L´Entitat ha de facilitar que tots els membres  disposin de la informació necessària en 

contingut, quantitat, temps i forma per al desenvolupament de la tasca assignada.  

Per tot això l´Entitat ha de tenir un códic comú i sensors que permetin obtenir 

informació (realitzar preguntes, enquestes, entrevistes, informacions inesperades...). 

Ha de tenir un procés d’assimilació, interpretació, i comprensió de la informació. 

L´Entitat ha d’emetre respostes i tenir els canals de participació clars.  

Objectius: 
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 - Fomentar el sentiment pertinença i de compromís amb el projecte de l´Entitat. 

 - Oferir oportunitats per la participació facilitant temps  i espais adequats.  

 - Constatar que la informació sigui entesa pels destinataris.  

- Assegurar que la informació arribi en el moment precís a la persona o grup 

adequat.  

 Aquesta graella descriu el procediment que l’Entitat té definit per assolir els 

objectius plantejats:  

 

QUÈ A QUI? QUI COM CADA QUANT 

Política i 
Objectius A tothom Direcció Reunió Anual 

Almenys una vegada 
l´any i sempre que hi 
hagi una modificació. 

Sistema de 
Gestió de 
Qualitat 

A tothom Direcció Reunió Una vegada l´any i 
sempre que hi hagi 

una modificació. 
Actualització 

documentació del 
sistema 

Empleats 
involucrats 

Responsables Reunió 
extraordinària 

Quan es publiqui 

Reunions del 
Consell de 

Participació de 
Centre 

Vocals 
Usuaris  

Famílies/tutors 
Professionals  

Presidenta del 
CPC 

Carta 
Acta  

Acords presos  

Anualment  

Notes i avisos  Empleats 
involucrats 

Responsables 
del servei 

Taulell Anuncis del 
servei 

Intranet / Web 

Quan es produeixi 

Temes 
relacionats amb 

canvi de 
normativa o 

legislació vigent 

Empleats 
involucrats 

Direcció  
Gerència 

Taulell Anuncis del 
servei 

Intranet 
Web 

Quan es produeixi 

Formació Empleats 
involucrats 

Direcció Reunió amb les 
persones 

implicades 

Segons programació 

Resultats de les 
auditories 

Direcció i 
Responsables 

Gerència Reunions 
extraordinàries 

Anualment  

Resultats 
Enquestes de 
satisfacció 

Persones 
involucrades 

Direcció Intranet 
Carta 

 

Quan es produeixi 
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Propostes de 
millora i 

suggeriments 

Direcció i 
Responsables 

Membres de 
l´Entitat  

Personalment 
Intranet 

Document de 
treball 

Quan es produeixi 

Aspectes 
relacionats amb 
el dia a dia de 
l’usuari atès 

Membres de 
l´entitat 

Equip educatiu 
Usuari 

Família / tutors 

Membres de 
l´entitat 

Equip educatiu 

Reunions equip 
Intranet 

 
 

Reunió  

Quan es produeixi 
Reunions setmanals 

 
 

Quan l’equip ho 
consideri o la 

família/tutors ho 
demanin 

Aspectes 
laborals 

(calendaris, 
horaris,...) 

Direcció Personal 
contractat 

Personalment 
Intranet 

Document de 
treball 

Quan es produeixi 

Queixes Direcció Família 
Usuaris 

      Personal 
 

Full de 
reclamacions 

Reunions d´equip 
Assemblees 

Quan es produeixi 

Necessitat de 
coordinació per 

situacions 
particulars d’un 

cas 

Professionals o 
serveis externs 

Equip 
d’assessorament 

psicològic i/o 
social 

Trucada telefònica 
Missatge de correu 

Reunió  

Quan es produeixi 

 

 

 

IV.  PARTICIPACIO  
   

Assenyalat com un dels principis que regeixen la filosofia de l'atenció en 

aquests serveis, la participació dels agents en la pròpia gestió del centre, la 

considerem com un dels motors fonamentals del canvi, fenomen positiu i inherent a 

tot procés dinàmic. Per això, a cada servei promovem sistemes de participació dels 

agents: usuaris, famílies, professionals, administració i comunitat.  

Tenim dissenyades estratègies i mecanismes diversos que possibiliten la 

participació d'aquests agents. Sobre aquest tema hem d'assenyalar que els 
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mecanismes de participació van més enllà que els sistemes d'informació, per tant, 

també afegim altres estratègies que considerem vàlides per al foment d'aquesta 

participació:  

 

- Pàgina web (tenim previst dintre d’un mes inaugurar el nou web site) i blog de 

l’Entitat (és un espai on publiquem totes les novetats i el recull d’activitats que 

fem, també oferim una copia de la nostra revista FEM) 

- Promoció dels nostres serveis a traves dels mitjans de comunicació local i 

comarcal (Radio Molins de Rei, TV Llobregat, etc.) 

- Comissions de participació: usuaris, famílies, professionals i Administració 

(Consell de Participació de Centre) 

- Reunions grupals de valoració: usuaris i professionals (Assemblees mensuals) 

- Bústia de suggeriments: usuaris, famílies i professionals (full de reclamació, 

informe de no conformitat) 

- Participació de famílies i usuaris en el disseny del pla individual d'intervenció 

PIR – PEI (Reunions amb les famílies de seguiment, reunions tutorials amb els 

usuaris) 

- Participació de famílies en el desenvolupament de programes d'intervenció 

(suggeriments, col·laboracions, intercanvi d’opinions, etc.) 

- Participació en el dia a dia de la comunitat (participació de la celebració de les 

festes populars de la nostra Vila, gaudir dels espais lúdics, utilitzar els 

equipaments del municipi – piscina, poliesportiu, camp de futbol, escola 

d’adults- realitzar activitats conjuntament amb la resta de veïns –casal de la 

dona, aeròbic en el poliesportiu, petanca en l’Associació de veïns de Bonavista, 

etc.) 
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IV.1. Programa d’interrelació amb l’entorn: activitats i calendari 
Les activitats habituals que els usuaris / residents realitzen durant l’any que 

ens vincula amb la comunitat són: 

- Diàriament els residents realitzen compres, encàrrecs, prenen café o begudes, 

etc. en les botigues, tendes, bares, etc de la vila. Els usuaris del taller també 

compren, sovint, materials per a realitzar tallers o racons. 

- Setmanalment, tant els usuaris com el residents utilitzen els equipaments del 

municipi: piscina, poliesportiu, escola d’adults... 

- Depenen dels horaris, tant usuaris com resident, participen en les celebracions 

de les festes populars i les activitats conmemoratives.  

- Els residents participen de la paella popular amb l’Associació de veïns del 

Barri de l’Incresa (anualment). 

- Revetlla de Sant Joan, el residents participen de les celebracions i balls dels 

diferents barris o poliesportiu (anualment). 

- Campionat de pentanca per als residents de les llars,  en el Club de petanca de 

lAssociació de veins de Bonavista (anualment). 

- Diada de Sant Jordi – Fira de llibre – paradeta durant tot el matí exposició i 

venda dels treballs realitzats per els usuaris del taller (anualment). 

- Festa Major - els usuaris del taller visiten el Camell i els Gegants, les 

exposicions i participen de les jornades gastronòmiques (anualment). 

- En el taller i en les llars rebem visites de diferents estudiants de cicles o 

batxillerats interessats en conèixer a què dediquem el nostre temps i com ho 

fem. 

-  També ens visiten companys d’escoles d’educació especial que comencen a 

preparar-se per escollir un centre ocupacional. 

- En el taller, tenim un petit hort i en assessora el tècnic de la Federació Agrària. 

Ens visita i ens explica coses dels horts de les escoles de la vila. 
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- Des de l’equip educatiu s´ha valorat molt positiu el fer una o dues sortides de 

cap de setmana des de la llar, en què hi participin el màxim de residents. Les 

experiències que s’han fet fins ara ( Salou-Port Aventura, Calella, Figueres...) 

han resultat molt satisfactòries i la proposta és que es repeteixin, i fer-ne com 

a mínim dues l’any. 

- Des del Taller, tots els grups realitzen com mínim dues excursions a l’any 

(Camp del Barça, Museu Balu, Museu de la Xocolata, Zoo, Aquarium, Auditori, 

Granja, Fàbrica de Coca-cola, Danone, etc.) on ells junt amb els referents 

decideixin. Tambè fan una sortida de tot el dia a la piscina a l’estiu i, com 

mínim per Nadal, un dinar en un restaurant del poble. 

- Els residents, també celebren anticipadament el Nadal en un sopar de grup  en 

un restaurant del poble. 

   

IV.2. Mecanismes de participació individual i col·lectiva de les 

persones usuàries i dels seus familiars: processos i activitats 
L‘Entitat disposa de diferents mecanismes de participació entre ells: 

 Consell de Participació de Centre:  

Constituït, tal i com estableix la normativa, per:   

- Un president o presidenta, que serà la persona que ostenti la direcció tècnica de 

l’establiment 

- Representants de la titularitat: Una vocalia designada per l’entitat titular i l’altra 

vocalia designada per l’administració finançadora majoritària (Departament de 

Benestar Social i Família).  

- Dues persones professionals que treballen a l’establiment.  

- Quatre persones ateses a l’establiment, o els seus representants legals. 

- Una persona representant de les famílies dels usuaris del servei.  

- Una persona representant de l’administració local. 
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- Un/una secretari/ria designada per la presidència d’entre les persones vocals del 

centre. 

I les seves funcions anuals són:  

- Informar anualment de la programació general de les activitats del servei. 

- Rebre informació periòdica de la marxa general del servei. 

- Informar sobre la memòria anual que contindrà l’avaluació de resultats 

terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei. 

- Fer propostes de millora del servei. 

- Fer públics els resultats de la participació. 

El President convoca la sessió mitjançant una carta informant del dia, hora i 

l’ordre del dia. Si hi ha quòrum la reunió se realitza amb normalitat, se labre l’acta, 

s’envia als present per que la confirmin i si està tot correcta, es signa i es publiquen 

els acords. 

Els acords i les propostes  son adreçats a Junta Directiva i Gerència per a  

consideració i aplicació. 

L’última sessió ordinari de Consell de Participació es va celebrar al desembre de 

2014. 

 Assemblees: 

Dintre les Llars residencies, anualment, s’estableix un calendari on s’especifica 

mensualment el dia d’assemblea.  

A les reunions d’equip es parlen dels diferents punts a tractar en assemblea (criteris 

consensuats de funcionament diari i incidències que els residents vulguin tractar). 

A les assemblees hi assistiran els educadors que estiguin de torn, tot i que un cop 

l’any es programa de forma que hi assisteixin tots els educadors de l’equip. La 

presència del coordinador serà si és necessària ( per exemple, si els temes a tractar 

cal reforçar-los amb la seva presència). 
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A les assemblees es farà una acta del dia amb els punts tractats i al finalitzar la 

mateixa es prendrà signatura de tots els presents per a que quedi constància dels 

acords presos. 

Els residents podran anotar els temes que ells considerin que s’han de tractar. 

En el taller, s’utilitza l’assembla per tractar temes d’interès dels usuaris, 

preocupacions, incidents que es tornen recurrents o afecten a un grup de persones, 

valorar les activitats realitzades, omplir enquestes de satisfacció, etc. Cada grup 

utilitza aquest recurs amb la freqüència que ho considera adient. 

 Reunions amb les famílies:  

Si bé tenim estipulats horaris d’atenció a les famílies/tutors i per trobar-nos 

concertem cita prèvia, creiem fermament que el Centre és un espai obert i les 

famílies poden apropar-se, visitar-nos, veure el que fem, supervisar, testar el dinar 

i/o el que considerin, quan ho considerin. Aquesta és l’única forma de que ens confiïn 

als seus fills/tutelats i restin tranquils. 

A més a més, al cap de tres mesos de l’ingrés es fa una reunió conjunta del procés 

d’adaptació amb els pares, l’usuari, un representant de l’equip d’educadors, la 

treballadora social i la psicopedagoga o coordinador del grups més dependents. 

S’exposa a la família o tutors els objectius plantejant per l’Equip i l’usuari/a en el 

PIR, es demana la valoració de la família o els tutors. Si cal es replanteja alguns dels 

objectius. Si la família necessita trobar-se amb l’Equip abans, ho pot demanar.  

Desprès, fem reunions de seguiment i, depenent del cas, intervenen professionals 

externs o qui l’Equip consideri adient. La família pot demanar totes les reunions o 

trucar totes les vegades que ho necessiti. 

També aprofitem aquestes trobades per obtenir suggeriments, col·laboracions, 

intercanvi d’opinions, etc. de les famílies amb la finalitat d’incloure’ls en programa 

d’intervenció del centre. 
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 Reunions tutorials amb els usuaris/residents: 

Cada usuari/resident té un monitor/educador referent, és la figura més significativa 

dins de l’equip. És qui s’ocupa de forma més  individualitzada d’aspectes, tant de la 

vida quotidiana, com de la relació amb la família, economia, sanitat, centre de dia, 

escola... 

Les llars tenen establertes reunions setmanals de cada resident amb el seu tutor 

(tenint en compte que amb els torns no sempre coincideixen). En el cas de taller, el 

contacte es molt més fluït, ja que l’usuari comparteix amb el seu referent tota la 

jornada de dilluns a divendres i qualsevol incident, preocupació o dubte que sorgí es 

atesa immediatament.  

A l’hora de revisar els objectius del PIR/PEI, tant en les llars com el taller, el referent i 

l’usuari/resident valoren conjuntament l’avaluació realitzada per l’Equip i 

consensuen els aspectes a treballar.  

 

 

V. PROGRAMA DE MILLORA DE LA QUALITAT 
 

V.1. Programa de Qualitat i millora Continua. Indicadors de Qualitat 
La Política de Qualitat que es vol impulsar des de l´Associació ACOSU, és la 

millora contínua, per tal d´aconseguir la satisfacció i expectatives de les persones 

usuàries i llurs famílies i/o els seus referents tutelats, i aconseguir el màxim grau 

possible de confort, benestar i autonomia de les persones usuàries millorant la seva 

qualitat de vida. 

Existeix un compromís per part de la Junta Directiva, Gerència i equip tècnic 

directiu de l´Associació ACOSU, a través de la seva missió i valors, d´oferir una Politica 

de Qualitat, a través de les eines que disposa, del Reglament de Règim Interior dels 

serveis (drets i deures), dels protocols propis i dels protocols de l´Administració, així 
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com del Programa Anual de Centre. Així com també estableix un adeqüat sistema de 

queixes, reclamacions i suggeriments.  

El Sistema que volem implantar en breu, en el basat en la norma ISO 

9001:2008, que suposa un avanç important, ja que incorpora el concepte de millora 

continuada i suposa pel nostre centre la implantació d´un sistema de Gestió de 

Qualitat. Des del mes de novembre de 2014, l´Associació s´està preparant per aplicar 

la norma ISO, tot desenvolupant en procés el seu Manual de Qualitat.  

La Polítca de Qualitat d´ACOSU serà assolida mitjançant els seus compromisos en: 

 - complir la legislació vigent 

 - fomentar la millora continuada dels nostres professionals 

 - integrar els usuaris dins la xarxa comunitària 

- que la qualitat sigui un compromís de la Junta Directiva i de cadascú dels 

treballadors  

- dotar als usuaris d´una atenció professional, personalitzada i individualitzada 

- aconseguir una cultura de millora a través de la gestió permanent 

- adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris 

- establir vies d´informació i comunicació que facilitin la participació i el 

compromís dels treballadors. 

 

L´Associació ACOSU es preocupa per mantenir una política d´obertura cap a la 

comunitat i per aconseguir que aquesta conegui la missió, la visió i els valors de 

l´entitat, amb la intenció de promoure actituds de col.laboració la valoració social i el 

reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat intel.lectual. 
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Els indicadors de qualitat que hi treballem són els següents: 

 

Objectiu Indicador Avaluació  

Proporcionar a les persones 

amb discapacitat 

intel.lectual allotjament, 

alimentació i els suports 

que necessiten en funció de 

les seves característiques 

-Número de plaçes 

ocupades 

 

-Ratio d´estades usuaris 

 

 

Recolçar i facilitar la 

participació en activitats 

pre-laborals i laborals 

-Percentatge d´usuaris que 

estàn integrats al STO 

-Percentatge d´usuaris que 

hi treballen en un CET o en 

una feina normalitzada 

-Ratio d´estades 

Desenvolupar i mantenir 

les habilitats personals i 

socials per la realització de 

les activitats de la vida 

diària 

-Número d´activitats dins i 

fora del centre que 

afavoreixen l´autonomía, 

normalització i inclusió dels 

usuaris 

-Quadre d´activitats anual 

de cada servei 

-Avaluació del PEI/PIR de 

cada usuari 

-Actes de reunió entre 

professionals / famílies 

/usuaris 

-Programa anual del centre 

Vigilar la salut i promoure 

estils de vida saludables 

-Percentatge d´usuaris que 

fan visites al metge 

-Percentatge d´usuaris que 

es vacuna periódicament 

-Número de programes 

-Agenda sanitària anual 

-Registres del seguiment 

mèdic 

-Programa de salut del 

centre 
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específics per garantitzar la 

higiene diària (vestir-se, 

despullar-se, control 

d´esfínters, fer el llit, 

ordenar els armaris, 

raspatllat de dents,...) 

especialment dirigit a 

persones amb autonomia 

limitada. 

-Registres propis de cada 

servei 

-avaluació del PEI/PIR de 

cada usuari 

-Reunions amb 

professionals /famílies 

/usuaris 

-Observació directa del 

professional 

Facilitar el 

desenvolupament personal 

i social mitjançant la 

utilització de recursos 

comunitaris i fomentar les 

activitats de convivència, 

oci i temps lliure 

-Número d´activitats en les 

que participa cada usuari 

setmanalment 

-Percentatge d´usuaris que 

participa en activitats d´oci i 

temps lliure 

-Planificació anual 

d´activitats de cada servei 

-Actes de reunions d´equip 

-Reunions amb 

professionals /famílies 

/usuaris 

-Assembles amb usuaris 

-avaluació del PEI/PIR de 

cada usuari 

-Enquesta de satisfacció 

dels usuaris i famílies 

 

 

Afavorir els contactes 

familiars i les relacions 

interpersonals 

-Número de trobades, 

reunions i activitats 

programades amb la 

participació de familiars 

-Percentatge de participació 

-Actes de reunions entre 

professionals i famílies / 

Tutors legals 

-Recull de trucades 

telefòniques 
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-Recull d´incidències en les 

visites familiars 

-Recull de dinàmica i 

incidències de la llar diària 

Desenvolupar sistemes de 

gestió de la qualitat i la 

dinàmica de millora 

contínua 

 

 

 

-Número d´accions 

realitzades 

-Percentatge de 

professionals que reben 

formació específica 

-Programa de Formació 

anual dels professionals 

-Avaluació de la formació 

dels professionals 

-Participació dels 

professionals en la formació 

 

Millorar la qualitat en 

l´atenció als usuaris 

 

 

-Número de queixes i 

reclamacions de les famílies 

dels usuaris amb el servei 

prestat STO, SOI o LLAR 

RESIDÈNCIA 

-Percentatge de satisfacció 

amb el servei prestat, 

valorat en les enquestes de 

satisfacció 

-Percentatge de 

qüestionaris contestats 

-Formularis de queixes i 

suggeriments que disposa el 

centre. 

-Informe anual de les 

queixes i suggeriments de 

cada servei. 

-els resultats de les 

enquestes de satisfacció 

dels usuaris i llurs famílies 

-Número de Participació en 

les enquestes 

 

Atendre de forma 

programada les necessitats 

individuals dels usuaris 

amb discapacitat 

-Percentatge d´usuaris que 

tenen un Programa 

Individual d´Atenció 

-Número de Programes 

Individuals avaluats i 

-Programes individuals de 

cada usuari, valorats i 

programats. 

-Reunions amb 

professionals 
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intel.lectual 

 

 

revisats 

 

/families/usuaris 

-Informes psicològics / 

psiquiàtrics / diferents 

professionals que atenen 

l´usuari en tots els àmbits 

de la seva vida. 

Facilitar l´adquisició 

d´hàbits, destreses i 

habilitats laborals i/o 

ocupacionals 

-Percentatge d´usuaris que 

estan integrats en el STO I 

SOI de l´entitat 

-Número mitjà de tasques 

laborals que realitza cada 

usuari 

-Número total de tasques 

laborals realitzades al 

servei 

-Registres de cada usuaris 

-Resultats dels PIRS i 

avaluacions 

-Reunions amb 

professionals i usuaris 

-Número de tasques 

laborals finalitzades 

 

Procurar estímuls als 

usuaris de les activitats 

ocupacionals 

 

-Percentatge de 

gratificacions entregades 

als usuaris 

-Ratio de gratificacions 

entregades 

-Resultat de les enquestes 

de satisfacció 
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V.2. Estudis de satisfacció de les persones usuàries i dels seus 

familiars. Valoració dels resultats. 
De manera periòdica, l´Associació ACOSU mesura el grau de satisfacció 

percebuda per les persones a les quals sel´s ofereix serveis i amb posterioritat retorna 

els resultats i les millores aplicables. 

La valoració de la satisfacció de les persones usuàries els considerem un aspecte 

essencial per tal de garantir la millora contínua i la revisió sistemàtica dels processos. 

Per conèixer el grau de satisfacció de les persones utilitzem diferents mesures: 

tutories individuals amb la persona, assemblees de grup amb usuaris, les reunions 

d´equip d´atenció directa, la reunió anual del Consell Assessor, així com l’enquesta de 

satisfacció de l´usuari i llurs famílies.  (veure Annex 12 - Enquesta satisfacció famílies 

- tutors ACOSU i 13 - Enquesta satisfacció usuaris ACOSU). 

La periodicitat de les enquestes de satisfacció serà bianual, i alternant 

diferents usuaris dels serveis que atenem, STO i Llars residències. 

Posteriorment es farà un informe on s´analitzaràn els resultats de els 

enquestes tot considerant: -Percentatge de participació, -Puntuació global, -Valoració 

per àrees o blocs, i –Valoració de la pregunta oberta. A l´enquesta de satisfacció 

l´usuari valorem l´accessibilitat, el confort, la informació, la intimitat, la percepció de 

confiança, la relació amb les persones, el tracte i la participació. 

Dels resultats obtinguts l´Associació ACOSU emprendrà accions de millora i 

informarà dels resultats al personal, les famílies i a les persones usuàries.  

 

Els nostres objectius són: 

-Ampliar la prestació serveis i consolidar els serveis complementaris. 

-Millorar la satisfacció de l´usuari, garantint la qualitat en la prestació dels serveis. 

-Millorar la satisfacció dels usuaris implementant mesures adients, si s´escau. 
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Com ja hem comentant en el punt anterior, l´Associació ACOSU porta des del 

mes de novembre de 2014, en procés d´implantar la norma ISO 9001, per aquest 

motiu les enquestes de satisfacció dels usuaris i dels seus familiars elaborades no han 

estat encara passada als usuaris. Serà durant el tercer trimestre de l´any 2015 quan es 

passi.  

Utilitzarem també altres indicadors  de satisfacció de les famílies / tutors i dels 

usuaris, com el registre d´incidències de la dinàmica diària, els fulls de seguiment, les 

actes de les reunions amb les families/tutors, així com el seguiment del pla individual 

de cada usuari.  

 

V.3. Sistema de recollida de queixes i respostes. Valoració dels 

resultats.  
L´Associació ACOSU té definit el sistema de gestió dels suggeriments i de les 

reclamacions.  El centre te organitzat un sistema de recepció, seguiment i resolució de 

les queixes i suggeriments, de tal manera que pugui quedar constància escrita del 

motiu. Tanmateix es registren les actuacions empreses per solucionar el problema 

que origina la queixa.  

En primer lloc l´Associació entén Queixa o reclamació com: la queixa 

vehiculada formalment per demanar la reparació d´una situació que el reclamant 

considera injusta o perjudicial pels seus interessos i que respon, habitualment, a una 

decisió o resolució prèvia. I entenem el Suggeriment com: la proposta de millora 

sobre la prestació d´un servei, adreçada a la persona o instància que es considera 

responsable de la mateixa, amb l´objectiu de que sigui tinguda en compte per la seva 

incorporació al funcionament del mateix. 

Les queixes i suggeriments seran canalitzats pel responsable directiu de cada 

servei prestat  per a que siguin analitzades i resoltes pel responsable de l´entitat 

conjuntament amb l´equip directiu que correspongui.  Els responsables de la 
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resolució decidiran sobre la pertinència de modificar algun dels processos objectes de 

reclamació, i establiran els procediments necessaris per la implantació d´aquestes 

millores. En qualsevol cas, es comunicarà a la persona que ha realitzat la queixa o 

suggeriment la resolució adoptada en relació a la mateixa.  

Anualment el responsable directiu de cada servei presentarà al responsable de 

l´entitat un informe sobre les queixes i suggeriments que s´hagin produït, així com les 

actuacions que s´hagin dut a terme per resoldre-les. Aquest informe aportat servirà 

per realitzar les propostes de millora que escaiguin.  

El responsable directiu de cada servei és l´encarregat de la definició i difusió 

del procediment per realitzar les queixes o suggeriments, així com dels canals per 

realitzar-les. Vehicularà el destinatari de les mateixes i tindrà cura de la resolució 

d´aquelles que formin part de les seves competències.  El responsable directiu 

facilitarà la informació necessària per la presentació de la queixa o suggeriment per 

escrit, ajudant a omplir el formulari corresponent a qui tingui dificultats per fer-ho i 

els respectarà el caràcter confidencial de la identitat del sol.licitant fins el final de 

l´actuació.  

El responsable directiu donarà resposta en un temps breu i solucionarà el 

motiu de la queixa implantant la mesura correctiva apropiada. Es portaran a terme 

les següents actuacions: 

-Formular propostes de mediació quan la naturalesa de la qüestió objecte de  queixa 

ho permeti i quan sigui acceptat per la persona que formula la queixa. 

-Procedir a investigar els fets i motius que siguin objecte de queixa elaborant un 

informe on es recullin els aspectes que puguin ser rellevants. 

-Proposar mesures que s´haurien d´adoptar com a solució al conflicte plantejat. 

Les queixes o suggeriments es recolliran per escrit en els formularis de queixes 

i reclamacions que proporciona l´Administració i que estan a disposició dels usuaris, 

famílies/tutors, en horari d´oficina a les dependències centrals de l´Associació ACOSU.   
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Es donarà resposta al reclamant, exposant-se les mesures adaptades per 

solucionar la queixa o el suggeriment. I es remitirà comunicació de la solució 

adoptada al personal directament afectat. 

 

 

VI. AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ 
 

VI.1. Quadre de comandament de la gestió integral del centre 
INDICADORS FITA SEGUIMENT  

SEMESTRAL 

SEGUIMENT 

ANUAL 

OBSERVACIONS 

DELS SERVEIS     

Prevenció de riscos. Disposar d´un seguiment acurat d´un 

sistema de prevenció de riscos, portar 

a terme els simulacres als serveis i la 

formació de cada nou treballador. 

 X  

Compliment de la llei de 

protecció de dades LOPD 

Complir en tots els termes la llei de la 

LOPD. 
X   

Programa individual de 

cada usuari (elaboració i 

avaluació). 

Cada usuari disposarà d´un Programa 

d´atenció individual, avalutat i 

modificat en funció de les seves 

necessitats individuals. 

 X Es farà bianual. 

Programes informàtics 

de suport. 

Facilitar als professionals d´eines i 

programes informàtics que 

proporcionin eficàcia i agilitat a l´hora 

de portar a terme les tasques laborals. 

X   

 

Satisfacció de les 

persones ateses i llurs 

famílies. 

 

Disposar d´uns resultats de la 

satisfacció dels usauris/famílies del 

servei prestat per tal de poder portar a 

terme una millora continua. 

 X  

Alta i seguiment en llista 

d´espera usuari. 

Portar un acurat seguiment dels 

usuaris amb els professionals i 

Administració. 

X   

Dossier d´acollida. Disposar d´un dossier d´acollida del 

centre actualitzat. 

 X  
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Programa d´activitats de 

cada servei. 

Determinar i programar conjuntament 

professionals i usuaris les activitats a 

dur a terme anualment de cada servei. 

 X  

Programa de salut. Disposar d´un programa i seguiment 

acurat de la salut de l´usuari en totes 

les seves dimensions. 

Portar a terme les revisions i 

vacunacions adients en conjunt amb el 

CAP de zona. 

X   

Sistema de gestió dels 

suggeriments i 

reclamacions. 

Disposar d´un sistema clar i definit de 

la gestió de reclamacions i 

suggeriments, realitzant un informe 

anual i un cop estudiat proporcionar 

canvis de millora en les àrees en que 

s´han produït. 

 X  

Protocols d´actuació de 

cada servei. 

Disposar dels Protocols propis i de 

l´Administració actualitzats i que tots 

els professionals que han d´aplicar-los 

en tinguin coneixement. 

 X  

Registres de cada servei. Disposar d´informació acurada en tots 

els registres, propis i de 

l´Administració,  que s´han de portar a 

terme a cada servei. Actualitza-los en 

cas de necessitat. 

 X  

Protocol de seguretat en 

l´us i administració de la 

medicació. 

Disposar d´un acurat seguiment en el 

que respecta a l´us, guarda i 

administracio de la medicació i les 

cures dels usuaris. 

 X  

ECONÓMICS FITA SEGUIMENT  

SEMESTRAL 

SEGUIMENT 

ANUAL 

OBSERVACIONS 

Complir els pressupostos 

establerts de cada servei. 

No desviar-se dels pressupostos incials 

anuals de cada servei. 
X   

Complir amb el 

pagament dels serveis 

contractats derivats del 

funcionament dels 

serveis. 

 

Complir amb els pagaments previstos. 

 
X   

Recerca de finançament. 

 

 

Recerca constant de mitjans per 

finançament del centre. 
X   
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DE RECURSOS HUMANS FITA SEGUIMENT  

SEMESTRAL 

SEGUIMENT 

ANUAL 

OBSERVACIONS 

Formació específica i 

adient als professionals i 

equip tècnic. 

Complir amb la formació específica del 

professional que treballa amb l´usuari, 

segons els nostre plà de formació. 

 X  

Sistema de coordinació 

de l´equip de 

professionals del 

centre/servei 

Mantenir les reunions previstes i 

pactades, i les necessàries, 

interprofessionals de cada servei. 

X  Les reunions 

amb els serveis 

són setmanals. 

 

 

VI.2. Sistema d’avaluació dels objectius generals i específics del 

Projecte de gestió i dels resultats generals del centre 

L’avaluació dels objectius generals i específics de cada servei de l´Associació 

ACOSU, es portaràn a terme amb un seguiment dels indicadors en el temps previstos i 

a través de varis instruments de mesura. 

Avaluarem amb els següents mecanismes com l’entrevista, les reunions entre 

professionals /famílies/usuaris, les actes de les assemblees amb usuaris, l’acta del 

Consell Assessor, la valoració dels registres, les valoracions de les avaluacions dels 

Plans individuals de cada usuari, els informes anuals de reclamacions i suggeriments 

així com els resultats de les enquestes de satisfacció dels usuaris i llurs famílies. 

Anualment l´equip tècnic-directiu avalua la programació general de cada 

servei i els resultats dels objectius generals i específics de l’any anterior, tot 

modificant i el.laborant  propostes de millores continues dels serveis. Tornant a 

definir els nous objectius per l ´any vinent.  

Al quadre de l’apartat Indicadors de Qualitat detallem els instruments 

d´avaluació que utilitzarem per avaluar cada objectiu específic dels serveis i que ens 

donaran la informació necessària per portar a terme una avaluació del funcionament 

dels serveis i dades suficients per reprogramar el següent any. 
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VII. ANNEXES 
 

- ANNEX 1 – ACOSU Taller - Relació dels recursos humans d’atenció directa (PCT 

Annex 2)  

- ANNEX 2 – ACOSU Taller - Relació dels recursos humans d’atenció indirecta (PCT 

Annex 2)  

- ANNEX 3 – ACOSU Taller - Organització del treball i presencia dels professionals 

d’atenció directa i indirecta (PCT Annex 2)   

- ANNEX 4 – ACOSU Habitatges - Relació dels recursos humans d’atenció directa 

(PCT Annex 2)  

- ANNEX 5 – ACOSU Habitatges - Relació dels recursos humans d’atenció indirecta 

(PCT Annex 2)  

- ANNEX 6 – ACOSU Habitatges - Organització del treball i presencia dels 

professionals d’atenció directa i indirecta (PCT Annex 2)  
- ANNEX 7 – Pla de formació ACOSU 2015 
- ANNEX 8 – Protocol d’entrada, acollida i adaptació ACOSU Taller 
- ANNEX 9 - Protocol d’entrada, acollida i adaptació ACOSU Habitatges 
- ANNEX 10 – Programa d’atenció-intervenció Taller 
- ANNEX 11 – Programa d’atenció-intervenció Habitatges 
- ANNEX 12 - Enquesta satisfacció famílies - tutors ACOSU  
- ANNEX 13 - Enquesta satisfacció usuaris ACOSU 
 

 

 

 


