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INTRODUCCIÓ 

 

L’Associació Taller Ocupacional Ariadna i Serveis per als Discapacitats, 

està inscrita amb el núm. 15.760 en la Secció 1a. del Registre d’Associacions 

de Barcelona, de  la  “Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques” del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 

És una associació de familiars referents i tutors/es de persones amb 

discapacitat intel·lectual, que va ser creada l’any 1994, i  la finalitat principal de 

la qual és la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones 

adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, a través principalment 

de la creació i la gestió d’equipaments i serveis especialitzats. 
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HISTÒRIA DE L’ENTITAT 

 

L'Associació va ser constituïda l'any 1994, per un grup de pares, mares i 

tutors/es de les persones que assistien al Centre Ocupacional Ariadna, que 

depenia, fins al moment en què l’entitat se’n va fer càrrec, de l'Escola Ariadna, 

com una sortida per a l’alumnat que finalitzava el període d'escolaritat i, per les 

seves característiques, no es podia incorporar al mercat laboral ordinari o 

protegit. 

 

Les seves finalitats estatutàries, recollides a l’article 5è dels Estatuts, són les 

següents: 

 

1.- Els fins de L’Associació són: 

 

1.- Promoure, potenciar i vetllar, per a una plena educació, assistència i 

recuperació de les persones amb discapacitats. 

 

2.- Defensar  els problemes  i  interessos de  les persones discapacitades a fi í 

efecte de promoure la seva total i plena integració dins la societat. 

 

3.- Promoure i organitzar tota mena d’activitats culturals, recreatives i de lleure, 

per a tot tipus de persones. 

 

4.- Promoure els serveis de tutela adients per a les persones amb  

discapacitats i d'ésser necessari, instar i sol·licitar el corresponent  expedient 

d’incapacitació judicial. 

 

5. - Mantenir i potenciar les relacions amb organismes oficials, en  aquelles 

matèries que puguin ésser d`interès per a les persones amb  discapacitats. 

 

6.-  Crear, promoure, potenciar i gestionar tot tipus de serveis que  suposin  la  

integració laboral i social  de les persones  amb discapacitats. 
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7.- Crear, promoure i gestionar tota mena de serveis i centres de dia  i 

residencials, alternatius o substitutoris de la llar familiar per a les  persones 

amb discapacitats. 

 

8.- Exercir, dintre de la legalitat vigent, aquelles funcions que es considerin 

necessàries per al compliment dels fins estatutaris i per a la legítima defensa 

dels interessos de les persones amb discapacitats. 

 

9.- Crear, constituir, dotar i alhora ésser membre actiu de tota mena de Entitats 

jurídiques, sense ànim de lucre: Fundacions i Associacions d’entre altres, que 

tinguin per objecte el desenvolupament laboral i social de les persones amb 

discapacitats. 

 

10.- Crear, constituir i alhora ésser membre i participar en tota mena d’Entitats 

Mercantils i Socials: Societats Anònimes,  Societats Limitades, Societats 

Comanditàries, Cooperatives, Societats Civils Particulars i qualsevol altra que 

reguli l'ordenament jurídic vigent. 

Atès que l'Associació Taller Ocupacional Ariadna i Serveis per als 

discapacitats, és una entitat sense ànim de lucre l’hipotètic benefici que resulti 

de la seva participació, revertirà necessària i íntegrament  en la pròpia 

associació a fi i efecte de fer possible els seus objectius socials. Els possibles 

resultats que se’n derivin, d'ésser el cas, mai es distribuiran entre el socis de 

l’Entitat. 

 

Per tal d’aconseguir les seves finalitats l’associació podrà dur a terme les 

activitats que segueixen: 

 

1.- Activats formatives i assistencials adreçades a persones amb discapacitats. 

 

2.- La Gestió integral del centre ocupacional, com a centre atenció diürna, així 

com recurs laboral per aquelles persones que no estan suficientment 

capacitades per treballar en un centre especial de treball. 
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3.- La realització de totes aquelles activitats necessàries per la millor 

consecució del projecte creació servei residencial. 

 

4.- Totes aquelles activitats relacionades amb l’educació en el lleure destinades 

a aquelles persones amb discapacitats. 

 

5.- La creació d’un centre especial de treball com empresa d’integració de 

persones discapacitades.  

 

La nostra entitat no té ànim de lucre, i va ser declarada Entitat d'Utilitat Pública, 

pel Ministeri de l'Interior, el gener de 2004. 

 

En el seu origen, l'Associació estava situada en el districte de l'Eixample, de 

Barcelona, però a finals de l’any 2004 es va traslladar al districte de Les Corts, 

de la mateixa ciutat, on es va integrar de seguida en la vida comunitària i 

associativa del barri. 
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PERSONES SÒCIES 

 

L’Associació està integrada per dos tipus de persones sòcies: els “Socis i 

Sòcies de Ple Dret”, que són els familiars referents o tutors/es de les persones 

amb discapacitat intel·lectual que assisteixen al Taller Ocupacional; i els “Socis 

i Sòcies Col·laboradors/es”, persones i entitats que fan una aportació 

econòmica a l'entitat de manera regular, per contribuir en la consecució de les 

seves finalitats socials. 

 

En data 1 de gener de 2021, l’entitat comptava amb 32 socis i sòcies de ple 

dret, i 6 socis i sòcies col·laboradors/es. 

 

Al llarg de l’any s’han produït els següents canvis: 1 alta i 1 baixa de socis i 

sòcies de ple dret i sense canvis pel que fa a socis i sòcies col·laboradors/es. 

 

Així doncs, a 31 de desembre de 2021, el nombre de persones sòcies que 

componen l’Associació és de 32 socis i sòcies de ple dret i 6 socis i sòcies 

col·laboradors/es. 
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES  PER L'ENTITAT 

 

Atès que l'Associació es va crear al voltant del Centre Ocupacional, la gestió 

del mateix ha constituït la seva activitat principal fins al moment actual. 

 

Així mateix, la nostra entitat sempre ha mantingut una intensa relació amb les 

administracions locals i altres entitats del seu entorn, participant en 

l'organització d'esdeveniments com la celebració del Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitat, en el Districte de Les Corts, la Festa Major del 

Districte, i la participació activa en el ”Consell de Drets Socials, Cultura i 

Esports de Les Corts” i l’ “Espai d’Inclusió 20+20+20”, una plataforma diversa i 

transversal, que treballa per eliminar barreres i obstacles socials.  

 

L'Associació, a més, és una de les entitats promotores fundadores de la 

“Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de 

Les Corts” (FPEPDDC), que agrupa les entitats del Districte de Les Corts, la 

finalitat de les quals és l'atenció i serveis per a les persones amb discapacitat, i 

de la qual n’ostenta la Presidència des de juny de 2012. 

 

També pertany a la Federació DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya), 

col·laborant activament en moltes de les accions dutes a terme per la mateixa 

(jornades, grups de treball...). 
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Activitats dutes a terme l’any 2021 

 

La irrupció de la pandèmia per la malaltia de la Covid-19 el març de 2020, amb 

totes les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials que està comporta, 

ha condicionat també les activitats de l’Associació durant l’any 2021, atès que 

en major o menor mesura s’ha mantingut durant tot l’any. 

 

L’entitat ha continuat treballant al llarg de l’any per anar adaptant-se a la 

situació constantment canviant, tant a nivell intern com extern, en coordinació 

amb altres entitats del sector i amb l’administració pública de referència, 

principalment el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

L’entitat ha continuat avançant en els projectes d’habitatge. El mes de març, 

juntament amb la FPEPDDC es va posar en marxa un nou projecte, el Pis 

d’Autonomia amb Suport, com a via de continuïtat per a tres de les persones 

que van participar en el projecte “Pisos d’Aprenentatge per a la Vida 

Independent” de la FPEPDDC i la Coordinadora d’Entitats de Persones amb 

Discapacitat de Les Corts. 

 

L’Objectiu marc del projecte és empoderar les persones participants, potenciant 

la seva autonomia per fer realitat un projecte de vida independent i d’inclusió en 

la comunitat, consolidant els aprenentatges adquirits durant la seva participació 

en el projecte dels pisos de Casa Bloc. I oferint un recurs definitiu amb els 

suports adequats. 

 

El projecte compta amb el suport econòmic i tècnic de l’Ajuntament de 

Barcelona, a través del Districte de Les Corts i l’IMPD, amb qui s’ha signat un 

conveni de col·laboració per dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo un 

any més. 
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Pel que fa al projecte de llar-residència per a persones amb discapacitat 

intel·lectual a Les Corts, aquest any ha estat aprovada i inclosa als 

pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona l’expropiació dels terrenys que 

previsiblement es cediran per a la construcció d’aquest equipament, segons 

l’acord de tots els grups municipals. El personal tècnic de l’Ajuntament ha iniciat 

el procés per portar a terme l’expropiació i la nova qualificació dels terrenys, a fi 

que s’hi puguin ubicar equipaments socials, però el procés serà llarg i caldrà 

esperar alguns anys més per poder veure el projecte fet realitat. 
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INTRODUCCIÓ 

 

L'Associació és la titular del Centre Ocupacional Ariadna que, amb el suport 

econòmic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i el 

Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i en col·laboració amb aquestes 

institucions, atén a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i diferents 

necessitats de suport, que per les seves característiques no poden incorporar-

se en el mercat de treball ordinari o protegit.  

 

El centre té autoritzada una capacitat registral de 48 places i s’ofereixen dos 

serveis de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya: 

 

Servei de Teràpia Ocupacional     

Atén a persones amb discapacitat intel·lectual, amb un percentatge del 65% ó 

superior de discapacitat i que han estat valorades com a usuàries d'un servei 

de teràpia ocupacional per l'Equip  de Valoració i Orientació, depenent del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar: 

Dóna atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, amb un percentatge del 

65% ó superior de discapacitat, i que han estat valorades com  a  usuàries d'un 

servei de teràpia ocupacional amb auxiliar per l'Equip de Valoració i Orientació, 

en requerir més suport, ja sigui a causa de dificultats físiques o trastorns de 

conducta. 

 

MISSIÓ  

 

La missió del centre ocupacional és aconseguir la màxima integració personal i 

social de les persones  usuàries i millorar la seva qualitat de vida, a través de la teràpia 

ocupacional. Treballem per a potenciar el màxim l’autonomia de cada persona. 
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És l'alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb 

discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari o protegit, quan 

no poden assolir un nivell de productivitat suficient. 

 

FINANÇAMENT 

 

Des de l’any 2015 les places del Centre Ocupacional estan concertades amb el 

Departament Drets Socials i des de 2021 la gestió està delegada al Consorci 

de Serveis Socials de Barcelona.  L’aportació que la Generalitat fa per cada 

plaça ocupada no cobreix, però, el cost de les mateixes. Tot i que els anys2019 

i 2020 es va aprovar un augment d’aquesta aportació d’un 5% en total, l’any 

2021 no es va aprovar cap nou augment i  encara estem lluny de recuperar la 

pèrdua que va suposar la congelació dels mòduls que es va aplicar de 2009 a 

2018.  

 

Per aquest motiu, l’entitat treballa per obtenir ingressos alternatius que li 

permetin continuar amb la seva missió, a través d’aportacions de particulars o 

entitats privades. 

 

ACTIVITATS  

 

La crisi sanitària de la Covid-19 ha condicionat completament el funcionament 

del centre durant el 2021. 

 

Seguint les instruccions del pla sectorial del PROCICAT, es va elaborar el Pla 

de Contingència, que recull totes les mesures preventives i els protocols 

d’actuació davant les diferents incidències relacionades amb la covid-19 que es 

poden presentar. En funció d’aquest pla, que s’ha anat adaptant a les diferents 

mesures i recomanacions vigents en cada moment, s’ha organitzat el 

funcionament del centre i totes les activitats. 
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L’organització de les persones usuàries es fa en grups estables de convivència 

que no es relacionen entre ells, amb entrades i sortides esglaonades, s’aplica 

un estricte protocol d’entrada al centre, amb higiene de mans, presa de la 

temperatura i comprovació de símptomes compatibles amb covid. 

 

El temps d'atenció, de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, es divideix 

en dos grans àrees, a cadascuna de les quals es dedica el 50% del temps: 

l’àrea d'ocupació terapèutica (treball) i l’àrea d'ajustament personal i social. 

 

Ocupació terapèutica 

 

Consisteix en tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries 

o estèrils, la persona usuària pugui percebre la consecució d'un resultat 

material i satisfactori. 

 

Pel que fa a aquesta àrea, l'especialitat del centre és l'elaboració artesana de 

paper reciclat i altres articles amb materials recuperats.  

 

Els beneficis que s'obtenen amb les feines que es porten a terme, reverteixen 

directament en la millora de la qualitat del Servei de Teràpia Ocupacional, i en 

una petita gratificació econòmica que s'atorga a les persones usuàries del 

centre. 

 

A causa de la situació de crisi sanitària durant el 2021 es van reduir els 

encàrrecs, però van millorar força amb respecte el 2020. Es va poder mantenir, 

tot i que adaptada, la campanya de Sant Jordi, van millorar  els encàrrecs de 

postals i arbres per la campanya de Nadal. 

 

 

 

 

 

 



 15 

Ajustament personal i social 

 

Consisteix en un conjunt d'activitats dirigides a les persones usuàries que, amb 

la participació directa d’aquestes, tenen per objecte una habilitació estructural 

de la persona i una millora de la relació amb l'entorn cívic. 

 

Pel que fa a l’àrea d’ajustament personal i social, a causa de la pandèmia es 

van limitar força les activitats fora del centre per tal d’evitar riscos, però a partir 

de la primavera, especialment gràcies a la campanya de vacunació, es van 

poder anar ampliant les activitats fora, tot i que sempre mantenint els grup-

bombolla, sense utilitzar el transport públic i complint escrupolosament amb les 

mesures vigents en cada moment.  

 

Ja des de la reobertura el 2020, escoltant les necessitats de les persones 

usuàries davant la situació de pandèmia, es va voler potenciar especialment les 

activitats que afavoreixen el benestar emocional i aquelles que permeten certa 

activitat física, també s’han mantingut les activitats de foment de les habilitats 

d’autonomia personal, social i laboral, sempre amb el manteniment de les 

mesures preventives: 

 

 Musicoteràpia 

Aquesta activitat es porta a terme un dia a la setmana amb cada grup, té 

una durada d’una hora, i està conduïda per un musicoterapeuta 

professional. 

 

En les sessions es treballa, mitjançant la música i els seus elements (so, 

ritme, melodia i harmonia), per promoure la comunicació, les relacions, 

l’aprenentatge, el moviment, l’organització, etc, i per la millora de l’estat 

emocional, l’autonomia i la competència social de les persones 

participants.   
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 Ball 

Aquesta activitat es porta a terme un dia a la setmana amb cada grup, té 

una durada d’una hora, condueix les sessions una monitora 

especialitzada en dansa i arts del moviment per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

En les sessions de ball es treballen aspectes com el sentit del ritme, la 

coordinació, l’expressió a través del moviment, i també l’exercici físic. 

A partir del mes d’octubre un dels grups-bombolla va poder fer les 

sessions en un espai cedit pel centre cívic Pere Quart, igual que es feia 

abans de la pandèmia. 

La commemoració del Dia Internacional de la Discapacitat, el 3 de 

desembre, al Districte de Les Corts es va celebrar amb un “flashmob” en 

el que vam participar diferents escoles i entitats i en el que el nostre grup 

de ball, amb l’ajuda de la monitora, es va encarregar de la coordinació 

de la coreografia.  

 

 Hort Urbà i activitats de jardineria:  

L’activitat es desenvolupa des de fa uns anys al recinte de taules de 

cultiu urbà que hi ha situat al Passatge Felipe de Paz, a tocar del centre, 

gràcies a la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, per a 

l’aprofitament de 8 taules. 

Una vegada a la setmana (cada dia un grup diferent) les persones del 

centre es desplacen a les instal·lacions dels horts i amb el suport dels 

educadors i educadores, desenvolupen les diferents tasques 

relacionades amb el cultiu hortícola, en contacte directe amb la natura, 

experimentant dia a dia el creixement constant de les plantes i veient 

com amb el seu esforç se n’obtenen resultats. 

 

Gràcies a aquesta activitat s’ha establert una relació molt positiva amb 

els veïns i veïnes del barri que també utilitzen l’equipament, així com 

amb les persones d’altres entitats del districte de Les Corts. Aquest any, 

degut a les mesures preventives, encara no s’ha mantingut cap tipus de 

relació social, esperem poder recuperar-les ben aviat. 
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Un dels grups-bombolla, a més, també participa en altres activitats 

d’horticultura i jardineria: 

 

D’una banda amb la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i dos 

centres ocupacionals més de la ciutat, per al manteniment de l’hort 

hidropònic instal·lat al terrat de l’edifici municipal on està ubicat l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat.  

Un dia a la setmana, les persones del grup i la seva educadora i en 

coordinació amb el personal tècnic de l’Ajuntament i els altres centres,  

s’ocupen de la cura d’aquest hort experimental, i de portar-ne els fruits a 

un menjador social, quan hi ha collita. 

D’altra banda, aquest mateix grup s’encarrega del manteniment del jardí 

d’herbes aromàtiques del centre cívic Pere Quart, un dia a la setmana. 

 

El 2021 s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal 

de Parcs i Jardins i el Districte de Les Corts per al manteniment dels 

parterres situats al carrer Benavent, entre el carrer Felipe de Paz i 

l’avinguda Madrid.  

Gràcies a aquest conveni un dels grups-bombolla participa cada 

setmana en el manteniment de la vegetació d’aquests parterres, fent-se 

càrrec de la neteja i pinçat/retallat de les plantes. 

 

 Gimnàstica postural i estiraments 

Cada educador/a amb el seu grup porta a terme activitats d’exercici físic 

suau, per tal de minimitzar els efectes nocius del sedentarisme. 

Degut a les mesures preventives no ens podem desplaçar al centre 

esportiu, i les activitats es fan a les pròpies sales del centre, mantenint 

les distàncies de seguretat. 

Gràcies a un donatiu de la Fundació La Caixa es van poder adquirir 

taules plegables que permeten flexibilitzar les sales i disposar de més 

espai a l’hora de fer aquesta activitat. 
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 Estimulació sensorial i Relaxació 

Amb l’objectiu de millorar l’estat emocional de les persones usuàries, 

setmanalment es porten a terme sessions d’estimulació sensorial i 

relaxació, cada grup amb el seu educador/a referent. 

A causa de les mesures preventives no es pot utilitzar la sala 

multisensorial del centre, així que aquestes activitats es porten a terme a 

les pròpies sales de cada grup. Amb el suport de mitjans audiovisuals i 

alguns materials, que són netejats i desinfectats adequadament. 

 

 Taller de cuina 

A partir del mes de setembre vam poder recuperar l’activitat a la cuina 

adaptada del centre cívic Pere Quart, tot i que les mesures preventives 

fan que només hi puguin participar les persones d’un sol grup. 

En aquesta activitat es preparen diferents plats, tant dolços com salats, 

d’acord amb les preferències de tot el grup i amb les tradicions del 

calendari. Les persones usuàries participen de tot el procés, selecció i 

compra dels ingredients, preparació i cuinat, i finalment degustació. 

 

 Comunicació 

En funció de les competències i preferències de cada persona es 

treballa, de forma individualitzada o en petits grups, des de l'ampliació de 

vocabulari i la correcta pronunciació de les paraules, fins al manteniment 

de la lecto-escriptura. 

 

 Hàbits d'Autonomia Personal:    

Es realitzen activitats per a millorar l'autonomia en aquest àmbit; es 

treballa la higiene personal, el vestit, els hàbits relacionats amb el 

menjador, la cura de l’autoimatge i de la pròpia salut. 

Aquest any, a causa de les mesures preventives, s’han vist limitades 

algunes de les activitats, pel risc de contagi que impliquen. 
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 Hàbits d'autonomia social:  

Es realitzen activitats per a millorar l'autonomia en aquest àmbit; es 

treballa el coneixement de l'entorn i ús dels transports públics, el 

coneixement i ús de la moneda, comportament en llocs públics, etc. 

La pandèmia també ha limitat algunes de les activitats que impliquen 

interacció social, però s’ha adaptat a les noves circumstàncies.  

 Hàbits d'autonomia laboral:  

Es realitzen activitats per a millorar l'autonomia en aquest àmbit; es 

treballa la puntualitat, el manteniment del ritme de treball, etc., així com 

l’adquisició d’habilitats manipulatives i tècniques que ajudin les persones 

usuàries a millorar en les activitats d’ocupació terapèutica (retallar, 

pintar, tasques per a l’elaboració del paper reciclat...). 

 

 Activitats fora del centre: 

A mitjans d’any, gràcies a la relaxació d’algunes mesures, es van poder 

recuperar les activitats culturals i de lleure fora de l’espai del centre, 

sempre adaptades a les mesures establertes pel pla sectorial en cada 

moment. 

La situació canviant al llarg de l’any, amb moments de més incidència i, 

per tant, majors restriccions, es van haver de tornar a suspendre 

 

 El mes d’abril un dels grups va poder participar en una 

visita guiada a l'exposició 'Barcelona respon a l'emergència 

climàtica', al centre cívic Pere Quart. 

 El mes de maig, tots els grups, en dies diferents, van 

gaudir d’una sortida de lleure al Bowling Pedralbes. 

 Al juny, tots els grups en dies diferents, van visitar el Parc 

de Collserola. 

 Al setembre totes les persones del centre, en diferents dies 

cada grup, van visitar l’exposició “TeamLab” al Caixafòrum, 

una experiència d’imatge immersiva. 

 L’octubre un dels grups va assistir a l’espectacle “Apropa’T 

a Broadway”, a l’Auditori. 
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 Tots els grups van assistir a l’espectacle de “El trencanous-

Jazz”, al Gran Teatre del Liceu, el mes de novembre. 

 Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la 

Discapacitat, el Districte de Les Corts ens va convidar a 

participar en una visita guiada pel districte. Hi van participar 

dos grups. 

Amb motiu de la inauguració de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada 

Família i per commemorar aquest moment històric, la Xarxa Apropa Cultura ens 

va convidar a participar en la creació d’una peça artística comunitària de gran 

format, realitzada a partir de la col·laboració de 1.800 persones usuàries de 

Tallers Ocupacionals de persones amb discapacitat i Residències de Gent 

Gran de la ciutat de Barcelona. 

L’activitat es va desenvolupar durant els mesos de setembre i octubre i es 

preveu la visita a la Sagrada Família el 2022 per poder contemplar l’obra 

exposada. 

 

Altres Activitats 

 

Per tal de donar visibilitat a les persones amb discapacitat del nostre centre, 

donar a conèixer la nostra tasca i poder vendre els productes elaborats i així 

aconseguir fons per donar continuïtat al nostre servei, el centre acostuma a 

participar en diversos esdeveniments, com la fira de Sant Jordi o la Festa Major 

de Les Corts, però la pandèmia ha impedit que aquestes activitats s’hagin 

pogut fer el 2021. Tot i això, durant la Diada de Sant Jordi es va poder muntar 

la tradicional paradeta dins del centre, amb una boníssima resposta per part de 

les veïnes i veïns del barri. 

 

A més de l’atenció a les persones usuàries, i les activitats relacionades 

directament amb la mateixa, el centre col·labora en activitats d’investigació i 

reflexió sobre el sector de la discapacitat intel·lectual, principalment a través de 

la Federació DINCAT.  
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EVOLUCIÓ DE LES PLACES ANY 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principis de l'any 2021 el nombre de places ocupades del Taller Ocupacional 
Ariadna era de 22 persones en el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i 11 
persones en el Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar (STOA).  

 
En el servei de STO es produeix una baixa el mes de maig. Pel que fa al 
STOA, no es produeixen canvis al llarg de l’any. 

 
 

A 31 de desembre l’ocupació és de 21 places en el STO i 11 places en el 
STOA, un total de 33 persones ateses al centre. 
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Distribució de les persones ateses per sexes, al llarg de l’any 2021 
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PERSONAL DEL CENTRE 

 

El Centre Ocupacional compta amb el següent personal: 

 

- DIRECTOR TÈCNIC: 

És el responsable de l’organització general del Centre d’acord amb els 

objectius fixats i  com a tal li corresponen les tasques següents: 

 

1.-  Portar la direcció i administració del Centre. 

2.- Exercir la direcció del personal que presta els seus serveis al Centre, 

aplicant la normativa laboral vigent. 

3.- Vetllar per l’acompliment dels acords que es puguin adoptar en el Consell 

de Participació de Centre i en especial del Programa d’Activitats. 

4.-  Exercir la representació del Centre en les relacions externes. 

5.- La resta de funcions que li puguin ser atribuïdes per l’entitat titular del 

Centre, així com pels òrgans competents. 

 

Funcions tècniques:  És el responsable de l’organització de les actuacions 

tècniques de conformitat amb els objectius fixats del Centre. Comptarà amb 

l’assistència i assessorament de l’Equip Tècnic. Li corresponen en concret les 

següents funcions: 

1.- Assumir la coordinació tècnica del Centre. 

2.- Executar el programa general d’activitats establert per l’entitat titular, el qual 

serà informat al Consell de Participació de Centre. 

3.- Dirigir les sessions amb l’equip tècnic per a l’estudi, confecció, seguiment i 

avaluació dels programes individuals. 

4.- Supervisar l’execució de programes, així com comprovar l’eficàcia i qualitat 

en la prestació dels serveis tècnics. 

5.- Col·laborar amb tots els professionals del Centre, així com el personal 

voluntari, per tal que l’atenció a les persones ateses es realitzi d’una manera 

integral. 

6.- Determinar els ingressos de les persones usuàries al Centre, d’acord amb 

les condicions d’admissió establertes. 
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- EQUIP TÈCNIC: 
 
Està format per tots els i les professionals del Centre que atenen directament 

les persones usuàries: 

 

- Director tècnic 

- Psicòleg 

- Educadors/es especialitzades 

- Auxiliar de monitor 

- Treballadora social 

- Altres professionals d’atenció directa  

 

Es reuneix amb una periodicitat setmanal.  

 

Les seves funcions són: 

- Confecció, seguiment i avaluació dels Programes Individuals de Rehabilitació. 

- Confecció, seguiment i avaluació del Programa General d’Activitats. 

- Confecció, seguiment i avaluació dels Objectius Generals del Centre. 

- Confecció, seguiment i avaluació de les propostes d’actuació en cadascuna 

de les àrees d’atenció. 

 

L’any 2021, l’equip tècnic del Centre Ocupacional Ariadna estava composat 

per: 

- Director Tècnic/Psicòleg 

- Treballadora Social (½ jornada) 

- 2 Educadors i 2 Educadores  

- 2 Auxiliars de Monitor 
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- PERSONAL DE SUPORT: 

 

Altre personal, necessari per al correcte funcionament del centre, que no fa 

atenció directa a les persones ateses. 

 

L’any 2021, el personal de suport estava composat per: 

 

1 Tècnica Administrativa (1/2 jornada) 

1 Conductor acompanyant del servei de transport 

 


