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EL PROGRAMA ES UNA EINA CLAU  EN L´ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DI DE VILLABLANCA. 
UN PLA BASAT EN EL MODEL DE LES AREES,    COBERTURA AMPLIA 
DE NECESSITATS I DESITJOS , AMPLIANT L´EXPERIENCIA VITAL DE 
LA PERSONA.

•ACTIVITATS COM A MOTOR  DE QUALITAT DE VIDA POTENCIAR LES EXISTENTS I A   PORTAR NOUS 
CONTINGUTS  PER LES QUE ESTIGUIN PER CREAR.
•TASCA D´EQUIP : ON LES IDEES SIGUIN  RECOLLIDES  PER PART DE TOTS ELS PROFESSIONALS.

PRESENTACIÓ

•TASCA D´EQUIP : ON LES IDEES SIGUIN  RECOLLIDES  PER PART DE TOTS ELS PROFESSIONALS.

•VOL ACTUAR-SE DES DE LA CONFIANçA
•UNA ATENCIÓ DE QUALITAT CENTRADA EN LA PERSONA A TRAVÉS D´UN PROGRAMA D´ACTIVITATS AMPLI I 
ESPECIALITZAT .
ACTIVITATS  INTERRELACIONALS  QUE VOLEN AMPLIAR-SE INTERNAMENT  I  A LA COMUNITAT  CREANT UN 
VENTALL DE RECURSOS  BEN SELECCIONATS . ESPECIALITZATS I INNOVADORS PER COBRIR OBJECTIUS  DELS MÉS 
GENERALS ALS MÉS INDIVIDUALITZATS  
•PLANTEJAT COM OBJECTIU ESTRATÈGIC DE L´ORGANITZACIÓ.
•S´HA DE DESENVOLUPAR DE FORMA TRANSVERSAL A TOTS ELS SERVEIS DE VILLABLANCA .



Dirigits a les Persones
Mantenir il·lusió l'autoestima, estat d'ànim, i habilitats socials .
Potenciar la pertinença.
Promoure la integració social.

Dirigits a la Família :
Implicació cooperació,  participació ,definició d´objectius per al pla individualitzat del seu familiar, i en la 

valoració de les activitats externes.

EL PROJECTE : OBJECTIUS  BÀSICS 

Dirigits a l'ambient residencial:
Aconseguir un entorn físic i confortable que afavoreixi el benestar i autonomia .

Dirigits a la comunitat :
Coordinació amb diferents recursos del context social.
Potenciar la col·laboració i la coparticipació de  diferents serveis d'atenció a  persones amb discapacitat en 
actes , activitats que facilitin la convivència, relacions socials i participació activa. 
Recolzar, assessorar , informar  la persona  atesa i la seva família diversificant serveis.



2on : DISSENY  DE LA INTERVENCIÓ

• PIAI objectius generals y específics individualitzats i 
Integrals I personalitzats dins les àrees a treballar .:

• Tècniques de intervenció :

• Estratègies conductuals

• Estratègies farmacològiques

• Intervenció en crisis

• Pla nou d´activitats (PCP : el mapa d´activitats // mapa 
personal //Valoracions sensorials// Fitxes de projecte // 
fitxes de les dinàmiques .

1er : VALORACIÓ INTEGRAL DE LA 
PERSONA

1.Conèixer l´etiologia, el 
diagnòstic i a ser possible les 
bases genètiques.
Tests i probes per a  
diagnòstic i avaluació de la 

Cada activitat haura de tenir ben definits els
Responsables,  referents i /o dinamitzadors per dur a 
terme les activitats i /o les estratègies plantejades .

• 3er : POSADA EN MARXA  I  /O SEGUIMENT DE 
L´ACTIVITAT DIARI 

• Nous objectius, tenint un ventall cada cop més ampli
d´activitats A de LA PERSONA 

• Intervenció en sales de vida, unitat, transversal .

• .Avaluació a  les diferents reunions interdisciplinars, 
lectura activitats diaries

• Coordinació estreta i constant entre serveis Villablanca i 
professionals, proveïdors externs, xarxa comunitària.

diagnòstic i avaluació de la 
DI , d gran interés per al 
disseny del pla
interdisciplinari i per a la 
redifinició dels objectius a 
treballar



RECURSOS HUMANS. FUNCIONS EL PROJECTE



EL PROJECTE 

SEGUIMENT . SUPERVISIO
• Del disseny de 

l'activitat.
• Del desenvolupament 

PERSONAL/ESPAI/REGISTRES
• La figura del terapeuta/La figura referent de 

l´activitat/Dinamitzadors / Referent d´Àrea.

• La reunió d'equip (1C/MES)/ La reunió de  

AVALUACIÓ

Atenció integral a persona 
Formats

A. AT.PSICOEMOCIONAL.
A.  AT. A LA VIDA AUTÒNOMA.   
A. AT. PSICOPEDAGÒGICA I 
APRENENTATGES.

•Creació Document Marc. Catàleg
De les  activitats recuperarem aquelles que ja
queden descrites, ampliant-les si es oportú, i  
incorporant-ne de noves .

MODEL  DE LES ÀREES
Atendre a Totes les persones i  a 
TOTA  la persona

• Del desenvolupament 
de l'activitat .

• D'impacte.
• Presa de decisions.

• La reunió d'equip (1C/MES)/ La reunió de  
l'equip terapèutic(/1C.setmana)mes/La Reunió 
del pla d'activitats (1C.mes)

• Fitxes Iso / Fitxes Dinàmiques /R. Oberts / 
Registres d'activitats externes /      Registres                            
Valoració Famílies / Protocol ´de proveïdors
externs/Registres de visites./Butlletins
informatius per a familiars, recursos publicitaris
dins i fora del centre./Registre de seguiments
d’activitats, sortides, excursions...

APRENENTATGES.
A.  AT. AL COS I AL MOVIMENT
A.  AT. A L´ENTORN.
A. OCI I TEMPS DE LLEURE.

•S´adjudica la transversalitat d´algunes ja
existents i  se´n proposen d´actuals .

•En quant Metodologia s´adjuntaràn mètodes , 
dinàmiques i estratègies diversos  i amplis



EL NOU CATÀLEG 

actuals actuals proveïdor extern noves noves transversals programa atenció nou

grup teori a  de la  mente teràpia  amb gossos història  de  vida tal ler sexoafectivi tat

ta l ler autoimatge hipoterà pia ta l ler autoinstruccions

grup paraula reflexoterà pia

PLA ATENCIONAL D'ACTIVITATS VILLABLANCA

NUCLI INTERVENCIÓ ÀREES ATENCIÓ TIPUS INTERVENCIÓ
ACTIVITATS I TALLERS

grup paraula reflexoterà pia

ATENCIÓ identi fica ció emocional

PSICOEMOCIONAL SUPORT PSICOAFECTIU assemblea

ta l ler reminiscències

ta l ler autodeterminació

autocontrol  conductual

ta l ler cuina ta l ler convivència tal ler informàtica

VIDA A LA LLAR

ATENCIÓ

A LA VIDA AUTÒNOMA ta l ler lecto-escri tura ma nipulats  ca l l ípol is hort-jardineria

VIDA A LA COMUNITAT bar i  ma gatzem

PERSONA



El nou catàleg
mus icoteràpia arterapia

tal ler contes teatre

CREATIVITAT tal ler dibuix i  pintura

tal ler a rtesania

expres ión plás tica  

sa la  sems ca ixes  s ensorial s

SENSORIAL es timulació basa l

ta l ler praxies pictograms room programa saacs's

COMUNICACIÓ P. Montes sori

ATENCIÓATENCIÓ

PSICOPEDAGÒGICA tal ler lectura ta l ler gnos ies taula  armoni

I APRENENTATGES COGNICIÓ ta l ler memòria

tal ler habi l ita ts socia l s

SOCIAL T. actua l i ta t

es timulació motriu ta l ler grafomotri ci tat ps icomotrici tat vivencia l

ci rcui t ps i comotriu

PSICOMOTRICITAT ta l ler motri ci ta t fina

ATENCIÓ

  AL COS 

 i MOVIMENT express ió corpora l aquateràpia es port adaptat terapia  miofuncional

 tal ler bal l  i  dances  pi la tes

MOVIMENT gimnàs ia ioga

bal ls  en l ínia

PLA ATENCIONAL 
D'ACTIVITATS



El nou catàleg

anticipacions programa acces ibi l i tat

ESTRUCTURACIÓ progra ma senya l i s ti ca

TEMPORAL I ESPAIAL

ATENCIÓ

A L'ENTORN progra ma snoezelen 24h

QUALITAT I CALIDESA

DE L'ENTORN

bingo cineforumbingo cineforum

videojocs

OCI A LA LLAR jocs  de taula

s ortida  bar

pis cina  d'estiu

OCI I LLEURE

s ortides  furgoneta gaudim

pas  l l iure  

OCI A LA COMUNITAT

PROJECTE SOM´HI



• Potencien l'expressivitat  verbal, plàstica i la creativitat com canals 
d'expressió i de relació. 

• Aporten  eines  que els permeten  mantenir les funcions senso-cognitives i 
ampliació d'experiències  tant  corporals , sensorials,  plàstiques  com 
virtuals  interactives .

• Activitats que facilitin la interacció amb  els diferents contextes reforçant els 

MODEL  DE LES ÀREES 3.AREA  Atenció psicopedagògica i 
aprenentatges:

• Activitats que facilitin la interacció amb  els diferents contextes reforçant els 
aprenentatges bàsics interioritzats.

• Els situen en l'actualitat de la realitat del nostre entorn.
• Programa que facilitarà la comunicació amb l'entorn mitjançant  sistemes 

alternatius   tant a nivell individual com  contextual.
• NOU :  CAIXES SENSORIALS SALES , E. PLÀSTICA SALES ,T. CONTES SALES .
• TRANSVERSALS : . GANXET, TEATRE, ,MUSICOTERÀPIA .SALA TICS: PICTOGRAMS

ROOM,TAULA ARMONI,ROBÒTICA.
• PROGRAMES : SAAC´S i P. MONTESSORI



AREA ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA I APRENENTATGES 
SALES DE VIDA  EL BOSC .

T. DE FITXES COGNITIVA( LLENGUATGE AMB FRASES, CONTES  , CANÇONS )



AR  AREA ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGIC A
SALES DE VIDA MONTSANT .
LES CAIXES  ,MATINS /  EXPRESSIÓ PLÀSTICA I GRAFO ,TARDES.

MATINS                                                           TARDES 



AREA ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGIC A
ACTIVITAT UNITAT MONTSANT
TALLER DE CUINA 

El.laboració Presentació 



AREA ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGIC A
TRANSVERSAL E. MONTSANT I PIRINEUS                     TRANSVERSAL  I. MARICEL , BOSC, PIRINEUS ,MONTSANT

T. De Ganxet Musicoteràpia



AREA ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGIC A
ACTIVITAT NOVA TRANSVERSAL : SALA TICS : 
TAULA  TACTIL INTERACTIVA, ROBOTS , PICTOGRAMS ROOM



MES TRANVERSALITAT   ….
A l´AREA ATENCIÓ A LA VIDA AUTÒNOMA

T. D´HORTERAPIA



….A L´AREA D´ATENCIÓ AL COS I AL MOVIMENT

Ioga Pilates



… A l´ AREA  D’ATENCIÓ PSICOEMOCIONAL
TALLER DE SALUT I MINDFULNESS I  TALLER D  CREACIO PROPI MANDALA



AT. A L´ENTORN



AT. A L´ENTORN



RESULTATS
ACTIVITATS

• Sales d´unitat de vida  ( 2  Montsant, 4 Bosc, 2 Maricel) 

amb persones amb suport generalitzat, Referents : Rpads, fisios,   psicòlegs.

• Activitats transversals d´especialització amb dinamització de tècnics:

Salut i Armonia, Musicoterapia, artteràpia, .Horterapia teatre.

• Activitats transversals per part de proveïdors externs i document d´acció de millora

(  unificant criteris per als objectius a treballar específics amb cada grup, valoracions amb propostes de canvis i nous projectes) . (  . 

T. de  ganxet,  TAA´S, Cos i Moviment ( Pilates, ioga), properament : T. Artesania, i T. de dansa

• Activitats d´unitat

T. habilitats socials, T. expressió Corporal, Circuit psicomotriu, T, de dibuix, T,, actualitat i 

notícies .

• Augment i seguiment continuat de recursos

• Inici de nous programes   Sentim i Equilibra´t

• Preparació de nou catàleg de les activitats d´inetrrelació amb la comunitat juntament amb les T.

socials .

• Propera obertura sala TiCS i Espai Alzina.



RESULTATS
EQUIP

1. Empoderament i acompanyament més continuu
dels pads

2. Augment de comunicació interdisciplinar 
relacionada amb incidències, planificació, relacionada amb incidències, planificació, 
reorganització, beneficis etc.

3.   Major grau d´especialització per part dels
tècnics,I dinamitzacions de grups terapèutics.



RESULTATS 
PERSONES ATESES

• Major visibilitat de les capacitats, desitjos  de més 
usuaris de Villablanca  a partir d´enquestes i 
incorporació test cummins .

• Increment d´eines que faciliten l´expressió en tots • Increment d´eines que faciliten l´expressió en tots 
els ambits (SAAC) ,més grau de satisfacció i 
assoliment de conductes repte.

• Aprenentatges generalitzables en tots els àmbits de 
la vida residencial i fora del centre.

• Augmenta la xarxa de vincles tant dins com fora del 
centre.



GRÀCIES !!


