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SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA MATARÓ
El SRC és un dispositiu assistencial que integra diferents
accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones
amb trastorns mentals greus o severs. Treballa el disseny i
l’aplicació de plans individualitzats, que integren els nivells
d’atenció individual, grupal, familiar i comunitari per donar
resposta a les necessitats i adaptant-se a les característiques
psicosocials.

Persones ateses

Entrades i altes del servei

78
49		

29

ENTRADES

19

ALTES

18

Motius d’altes de persones usuàries del servei

6

2

4

3

3

Alta clínica

Hospitalització Abandonament Derivació a
o no vinculació altres serveis

Rang d’edat de les persones
ateses durant l’any 2016

Altres

Persones usuàries del servei a
31/12/2016

5

12
66

Adults (25-65)

Adults (25-65)

Joves (16-25)

Joves (16-25)

55
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Programes bàsics d’intervenció
1. Programa d’atenció a les famílies
La implicació de la família en el procés de cura d’una persona diagnosticada de trastorn mental greu és
un fet generalment ineludible i sovint el punt de suport principal. La convivència amb la persona afectada
i la realitat de la cronicitat no és senzilla i el paper de la família com a cuidadora pot quedar-ne afectat.
Des del Servei de Rehabilitació oferim tres programes diferents per als familiars dels nostres usuaris, tenint en
compte les seves demandes i/o les necessitats de cadascun d’ells.

49
34
11

9

Programa socioeducatiu
Sessions psicoeducatives
Programa
individuals
psicoeducatives grupals

Total familiars atesos

El nombre total de participants en les diverses sessions és de 54, però hi ha familiars que han participat en
més d’un programa. D’aquí que el total de familiars atesos sigui 49.

2. Programa funcional d’activitats rehabilitadores
S’ofereix una atenció integral a partir d’un conjunt de programes que engloben diferents àrees del
treball de la recuperació i rehabilitació: activitats de relació social, expressives, cognitives, d’habilitats
quotidianes i salut i diversos tallers. Les activitats estan programades de forma setmanal, amb uns horaris
establerts. L’estructura del servei és flexible i dinàmica, i ofereix atenció grupal individual a les persones ateses.

Participants en activitats del grup d’adults (61 persones)
54
45

46

45

12

24

19
7

5

10

22
8

14
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Participants en activitats del grup d’adolescents i joves (17 persones)

15

12
ESPORT

9
FUS TERIA /
SERRALLERI A

HABI LITATS
QUOTIDIANES

6

5

6

INTEGRACIÓ
SOCIAL

ESPAI CREATIU

EQUINOTERÀPIA

3. Programa d’intervenció comunitària
Programa Comunitari artístic AlterArte
És un programa artístic, educatiu i comunitari per a la Salut Mental,
obert a usuaris de tots els serveis, i estructurat en càpsules
temàtiques. Aquesta activitat es realitza dins els Museus i es fan
intervencions a espais concrets de la ciutat de Mataró i Barcelona.

Programa Individual Comunitari
El programa individual comunitari és un programa que pretén
assolir la recuperació plena de l’usuari tornant a inserir-lo al seu
entorn. A l’hora es pretén sensibilitzar a la comunitat sobre la
necessitat d’inclusió dels malalts mentals.

Programa Ràdio Pati Interior
El SRC Maresme pren part a la programació de Mataró Ràdio dins
el projecte d’entitats participatives a la comunitat, amb l’Espai
“PATI INTERIOR”. La freqüència d’emissió és mensual, el tercer
dissabte de cada mes, amb una durada de 40 a 50 minuts.

Programa Llibre Actiu
Llibre Actiu es una activitat que fomenta la cultura a través de l’
intercanvi de llibres. Es un espai que pretén donar una segona
vida a tots aquells llibres que per algun motiu o altre han quedat
en desús, realitzant un treball de categorització i classificació
informàtica dels llibres.

Participants al programa d’intervenció comunitària (61 persones)

18
ALTERARTE

6

36

PROGRAMA RÀDIO PATI
PROGRAMA
INTERIOR
COMUNITARI INDIVIDUAL

3
PROGRAMA
COMUNITARI LLIBRE
ACTIU
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ÀREA DE SALUT MENTAL
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA MARESME SUD
El SRC és un dispositiu assistencial que integra diferents
accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones
amb trastorns mentals greus o severs. Treballa el disseny i
l’aplicació de plans individualitzats, que integren els nivells
d’atenció individual, grupal, familiar i comunitari per donar
resposta a les necessitats i adaptant-se a les característiques
psicosocials.

Persones ateses

Entrades i altes del servei

46
22		

11

ENTRADES

24

8

ALTES

Motius d’altes de persones usuàries del servei
4

3
0
Alta clínica

1

Hospitalització Abandonament Derivació a
o no vinculació altres serveis

Edat de les persones ateses
durant l’any 2016

0
Altres

Persones usuàries del servei a
31/12/2016

1

2

44

Adults (25-65)

Adults (25-65)

Joves (16-25)

Joves (16-25)

38
4

MEMÒRIA
2016
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
Programes bàsics d’intervenció
1. Programa d’atenció a les famílies
La implicació de la família en el procés de cura d’una persona diagnosticada de trastorn mental greu és
un fet generalment ineludible i sovint el punt de suport principal. La convivència amb la persona afectada
i la realitat de la cronicitat no és senzilla i el paper de la família com a cuidadora pot quedar-ne afectat.
Des del Servei de Rehabilitació oferim tres programes diferents per als familiars dels nostres usuaris, tenint en
compte les seves demandes i/o les necessitats de cadascun d’ells.

37
22
12

7

Sessions psicoeducatives
Programa
Programa socioeducatiu
individuals
psicoeducatives grupals

Total familiars atesos

El nombre total de participants en les diverses sessions és de 41, però hi ha familiars que han participat en
més d’un programa. D’aquí que el total de familiars atesos sigui 37.

2. Programa funcional d’activitats rehabilitadores
S’ofereix una atenció integral a partir d’un conjunt de programes que engloben diferents àrees del
treball de la recuperació i rehabilitació: activitats de relació social, expressives, cognitives, d’habilitats
quotidianes i salut i diversos tallers. Les activitats estan programades de forma setmanal, amb uns horaris
establerts. L’estructura del servei és flexible i dinàmica, i ofereix atenció grupal individual a les persones ateses.

Participants en activitats del grup d’adults (46 persones)
36

32
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22
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13

25

35
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25
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5

3
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3. Programa d’intervenció comunitària
Programa Comunitari artístic AlterArte
És un programa artístic, educatiu i comunitari per a la Salut Mental,
obert a usuaris de tots els serveis, i estructurat en càpsules
temàtiques. Aquesta activitat es realitza dins els Museus i es fan
intervencions a espais concrets de la ciutat de Mataró i Barcelona.

Programa Individual Comunitari
El programa individual comunitari és un programa que pretén
assolir la recuperació plena de l’usuari tornant a inserir-lo al seu
entorn. A l’hora es pretén sensibilitzar a la comunitat sobre la
necessitat d’inclusió dels malalts mentals.

Programa Llibre Actiu
Llibre Actiu es una activitat que fomenta la cultura a través de l’
intercanvi de llibres. Es un espai que pretén donar una segona
vida a tots aquells llibres que per algun motiu o altre han quedat
en desús, realitzant un treball de categorització i classificació
informàtica dels llibres.

Programa Comunitari Taps Up
Aquest programa consisteix en que es creïn diferents punts de
recollida de taps de plàstic reciclats, gestionats al màxim possible
per usuaris del SRC. La recollida és enviada a associacions que ho
necessitin.

Participants al programa d’intervenció comunitària (46 persones)

27

11
ALTERARTE

0
PRO GRAMA RÀDIO
PATI INTERIOR

1
PRO GRAMA
COMUNITARI
INDIVIDUAL

2

PRO GRAMA
PRO GRAMA
COMUNITARI LLIBRE COMUNITARI TAPS UP
ACTIU

6

MEMÒRIA
2016
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
ÀREA DE SALUT MENTAL
LLARS AMB SUPORT
Les Llars amb Suport és un recurs d’allotjament on viuen
tres o quatre persones diagnosticades amb Trastorn Mental
Sever en règim de convivència. Estan ubicades a entorns
comunitaris i acullen a persones que gaudeixen d’un bon
nivell d’autonomia però que necessiten d’un suport extern
individualitzat per seguir un bon procés d’inclusió social.

Persones ateses

Balanç d’ocupació del servei

11
11

0

PLACES CONCERTADES

12

PLACES OCUPADES

11

El CFP disposa actualment de 3 habitatges concertats com a Llars amb Suport per a persones diagnosticades amb
Trastorn Mental Sever. De les 12 places concertades, 11 han estat ocupades, el que suposa un percentatge
per aquest 2016 d’un 91% d’ocupació. Cal dir que els 11 residents són tots homes.

Serveis derivants dels ingressos

5

0
DEPARTAMENT
BENESTAR I FAM ÍLIA

2

2

CSMA MATARÓ

CSMA MASNOU

1
CENTRE ASSISTENCIAL
EMILI M IRÀ

TOTAL
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Sistema multiaxial d’avaluació de quatre eixos
EIX 1: Trastorn clínic

1; 9%
2; 18%

1; 9%

Trastorn bipolar
F25 Trastorn esquizoafectiu
Esquizofrènia paranoide

7; 64%

Trastorn depressiu major

EIX 2: Trastorn de personalitat
Analitzant aquest dos primers eixos on s’especifica els trastorns, podem apreciar primerament que actualment
no tenim cap usuari amb un trastorn de personalitat i que el 64% de les persones que atenem estan
diagnosticades d’esquizofrènia paranoide. És una dada que cal tenir en conte, alhora d’abordar el Pla d’Atenció
Individual (PIAI) de cadascun.

EIX 3: Malalties mèdiques

3
2

2
1

Malalties
Malalties de l’ull
endocrines,
nutricionals i
metabòliques

1
Neoplàsies

2
1

Malalties de la Malalties del
sang i dels
sistema geniòrgans
urinari
hematopoètics

Malalties de
l’aparell
digestiu

Malalties del
sistema
osteomuscular

L’ Eix III ens mostra les diferents malalties que pateixen o han patit aquest any. Assenyalar que 2 dels usuaris tenen
diabetis i precisen de medicació diària. Segurament la malaltia més preocupant que hem tingut, es una
neoplàsia detectada a finals d’any passat i que actualment està seguint els controls a l’Hospital de Mataró.

8

MEMÒRIA
2016
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
EIX 4: Problemes psicosocials

5

5
3

Problemes
d’habitatge

Problemes
familiars

Problemes
econòmics

2

1

1

Problemes
relatius a
l’ambient social

Aïllament

Problemes
legals

Els problemes d’habitatge paral·lelament amb els familiars són els que més incideixen, i són el motiu
principal de sol·licitud del recurs. Per últim especificar que els problemes legals en dos dels casos no reverteixen
grans perjudicis, com pot ser, per exemple, la resolució d’una herència familiar i la renovació d’un passaport
estranger.

Perfil dels usuaris de les Llars amb Suport
Rang d’edat de les persones ateses

3
2
1
26-30

31-35

1

1

1

36-40

41-45

51-55

56-60

1

1

60-65

Més de 65

Edat d’ingrés de les persones ateses

2

2

2

26-30

31-35

36-40

1
41-45

2

2

51-55

56-60
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Temps d’estada al servei

0

0

0

menys de 6
mesos

de 6 a 12 mesos

de 1 any a 2
anys

2

3

2

de 2 anys a 5
anys

de 5 anys a 10 més de 10 anys
anys

Situació civil

9
0
Solter

Casat/parella

2

0

Separat/divorciat

Vidu

5

5

Amb família i mantenint
una bona relació

Amb família i sense
mantenir contacte

Situació familiar

10
1
Sense família

Amb família

Situació econòmica

5
1
RAI

PNC

4
Seguretat Social

1
Treballa

L’usuari que treballa, ho fa des de fa anys a un CET. La resta cobra una pensió en funció dels anys cotitzats. De
la mateixa manera, segons els seus ingressos, contribueixen proporcionalment al cost de les Llars amb Suport.
És la Generalitat qui dictamina la quantitat ha abonar per cada persona.
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ÀREA DE SALUT MENTAL
PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR
El Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar està
adreçat a persones amb problemàtica social derivada
d’una malaltia mental i té com a objecte contribuir al
desenvolupament de la persona en les activitats de la
seva vida diària, tant en la seva llar, com en la comunitat,
possibilitant la seva autonomia, mitjançant l’atorgament d’un
ajut econòmic complementari.

Persones ateses

Sol·licituds dels serveis derivants

9
5

13

PLACES SOL·LICITADES

4

PLACES ACCEPTADES

9

Serveis derivants dels ingressos

5

4

2

0
CSMA Mataró

CSMA
Masnou

CSMA Calella

Serveis
Socials

0

1

1

Hospitals de CTAM Arenys Serveis de
Dia
de Munt
Rehabilitació
Comunitària

Ens han derivat 13 usuaris pel programa, d’aquests només han acabat entrant 9 persones (69%). Tres usuaris
s’han retirat i no han volgut finalitzar el procés i un usuari no ha estat acceptat perquè no ha fet la
sol·licitud de la Dependència, tot i citar-lo des del Departament.
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Sistema multiaxial d’avaluació de quatre eixos
EIX 1: Trastorn clínic

0

F20.3 Trastorns
Esquizofrènics

1

F31.8 Trastorn Bipolar

1

F25 Trastorn
Esquizoafectiu

1

6

F32.9 Depressió Major
F42.8 Trastorn
Obsessiu Compulsiu

EIX 2: Trastorn de personalitat

Tenim 2 (22%) usuaris amb un trastorn de personalitat i el 66% de les persones que atenem estan
diagnosticades d’esquizofrènia. És una dada que cal tenir en conte, alhora d’abordar el Pla d’ Atenció Personal
(PAD) de cadascun.

EIX 3: Malalties mèdiques

2
5

2
1

(E00-E90) Malalties
endocrines, nutricionals i
metabòliques
(C00-D48) Neoplàsies
(N00-N99) Malalties del
sistema geni-urinari
Sense diagnòstic actiu
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EIX 4: Problemes psicosocials

5
1

2

Problemes
d’habitatge

Problemes
familiars

4

1

Problemes
econòmics

2

Problemes
relatius a
l’ambient
social

Aïllament

Problemes
legals

Els problemes familiars paral·lelament amb els relatius a l’aïllament social són els que més incideixen, i
són el motiu principal de sol·licitud del recurs. Els problemes legals en dos dels casos no reverteixen grans
perjudicis, com pot ser, per exemple, la resolució d’ una herència familiar i el pagament de deutes amb el banc.

Perfil dels usuaris de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Rang d’edat de les persones ateses

2
1

1

2
1

1

1

De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 a 45 De 46 a 50 De 51 a 55 De 56 a 60 De 60 a 65

Baixes del programa

Durant aquest any 2016 hi ha hagut dues baixes del servei. Una ha estat voluntària i l’altra ha estat per la
defunció de l’usuari.
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Nous usuaris durant el 2016

1

Dones
Homes

2

Estat civil dels usuaris

5

4

0
Solter

Casat/parella

0

Separat/divorciat

Vidu

Situació familiar

5
2
Amb família i
mantenint una
bona relació

Amb família i
mantenint mala
relació

1

1

Amb família i
sense mantenir
contacte

Sense família

Situació econòmica

2
PNC

7

Seguretat Social
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ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
ÀREA DE SUPORT A JOVES TUTELATS I EXTUTELATS
Dins l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats, el Centre
de Formació i Prevenció ofereix un recurs que compta amb
dos pisos assistits. El servei s’engloba, segons la Cartera de
Serveis de la Generalitat de Catalunya, en el marc de pisos
assistits per a joves d’entre 18 i 21 anys, d’ambdós sexes:
joves tutelats/des, sense recursos propis, ni familiars i que,
voluntàriament entren a dependre de l’ASJTET.

Persones ateses

Altes i baixes del recurs

9
3

6

ALTES

4

BAIXES

4

El CFP disposa actualment de 2 hàbitats per a joves d’entre 18 i 21 anys. En el pis on viuen les 6 noies,
anomenat “Hàbitat 4”, s’ha produït durant l’any tres baixes i tres altes. En el pis dels nois, amb capacitat
per tres persones, hi ha hagut una baixa i una alta.

Característiques de la població atesa
Serveis derivants dels ingressos

1

CRAE

1
1

EAIA

5

Centre acollida
Família acollida
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Rang d’edat de les persones ateses

4

0
Menors d'edat (16 o
17 anys)

De 18 anys

1

1

De 19 anys

De 20 anys

Nacionalitat de les persones ateses

1

1

Espanyola
Magrebina

7

Bielorussa

Nivell d’estudis de les persones ateses

2

7

Títol PFI

Títol ESO

1
Títol CGM

0

0

Batx illerat

CGS

Com podem observar, 7 de les 9 persones ateses han cursat l’Educació Secundària Obligatòria. D’altra banda,
una persona ha completat un Cicle de Grau Mitjà (CGM) i dues persones han fet un Programa de
Formació Inicial (PFI). Cap d’ells però, ha fet batxillerat o un Cicle de Grau Superior.

Orientació i inserció laboral

6
2
Inscrits

2

1

0

1a
2a
Seguiment Inscrites
entrevista entrevista

1

1

1

1a entrevista 2a entrevista Seguiment

Aquest any s’ha integrat al recurs la figura d’un referent laboral. Aquest ha fet un seguiment dels i les joves.
Com podem veure, totes les persones menys una van inscriure’s al servei, en canvi durant les següents
entrevistes, alguns van deixar de fer servir el recurs.
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ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA MATARÓ
El CRAE Mataró és un servei d’acolliment residencial per a
la guarda i educació dels infants i adolescents, on resideixen
temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment
simple en institució. Té per funció oferir al menor un recurs
alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus
dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. És obert
permanentment durant els 365 dies de l’any.

Infants atesos

Ingressos i baixes

28
15

9

INGRESSOS

13

BAIXES

7

Baixes efectives durant el 2016

1

Trasllat a
centres (CRAE)

1
1

2

Accés a pisos
ASJTET
Retorn a la
família
Nois escapolits

2

Nois AFA

Procedència dels ingressos efectius durant el 2016

1
4

4

Acolliment en
família extensa
Família
Centre d'acollida
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Perfil dels infants atesos
Casos de parentiu entre els infants (relacions fraternals)

4
Noi i noia

1

2

2

Dues noies

Dos nois

Dues noies i un noi

Nacionalitat dels infants atesos

3

22

Espanya
Gambia
Nigeria

21

Camerún

Procedència dels infants residents

10
Domicili/Família

8

9

1

Centre d'acollida

Acollida permanent
família aliena

Acolliment família
ex tensa

Propostes realitzades des del CRAE referents als infants

1

2

1
2

Trasllat de
centre
Pisos de
l'ASJTET
Retorn a la
família
AFA
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Menors amb tractaments especials

3

3

1

Centre de Planificació
Familiar

Psicòleg privat

Psicopedagog privat

D’entre els menors amb tractaments especials, cal esmentar que 3 noies han anat al Centre de Planificació
Familiar per fer planificació anticonceptiva i tractaments ginecològics.

Menors amb tractaments de psiquiatria o psicologia

4
CSMIJ psiquiatria
(medicació)

1

3

CSMIJ psiquiatria (no
medicació)

CSMIJ Psicologia

Període de temps d’ingrés dels menors

5
6

9
8

0-1 any
1-2 anys
2-3 anys
3-4 anys
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ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
PROGRAMA SOCIOEDUCATIU ÀREA DIÜRNA
Àrea Diürna es defineix com un itinerari orientador, formatiu i
pre-laboral, adaptat principalment per a adolescents que no
poden accedir al món del treball ni a recursos formatius per
les seves carències, dificultats subjectives, exclusió social,
etc, requereixen un tractament especialitzat (educatiu,
psicològic, social...). Els diferents dispositius del CFP
actuen com un conjunt d’eines polivalents per abordar la
individualitat de cada subjecte.

Mobilitat de les persones ateses

Persones ateses

23
17

24

DEMANDES

23

INGRESSOS

6

BAIXES

7

Procedència de les demandes

13
9
Pisos Asjet

0

1

EAIA

CRAE

1
Serveis Socials
(SS, Justícia,
Espais joves...)

Altres

Destinació de les baixes

2
1

1

1

Formació

Inserció

Canvi de
residència

2

Abandonament o Derivació altres
no vinculació
recursos
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Activitats de l’Àrea Diürna
Àrea tecnològica

Taller de fusteria
pràctica

Aquests tallers tècnics es basen en l’aprenentatge teòric
i pràctic amb la creació de diferents peces per tal
d’assolir els coneixements d’una manera dinàmica i creativa.

Taller de soldadura
pràctica

Els usuaris treballen al seu ritme independent i això facilita un
ambient distès i una major concentració. Això fa que s’impliquin,
facilitant més l’aprenentatge i la interiorització dels continguts. La
majoria dels joves han assolit els objectius prèviament establerts.

Taller de fusteria i
soldadura teòrica

Habilitats socials i hàbits laborals
La comunicació verbal i no verbal. L'escolta
activa

Aquest taller es realitza amb l’objectiu de
donar eines als participants per afrontar
conflictes laborals, familiars i personals,
detectar possibles trastorns anímics,
ajudar-los
a
créixer
emocionalment,
desenvolupar la capacitat per a escoltar als
altres i eliminar pensaments distorsionats.

Les diferents cultures del
món

Treball en equip

Solució de problemes

Educació afectiva-sexual

Prevenció de riscos
laborals

Prevenció de drogues

Alhora els ajuda a millorar les capacitats
per a elaborar estratègies cognitives
que puguin emprar en les diferents
situacions en les que es trobin i adquirir les
habilitats necessàries per a solucionar-les.

Àrea informàtica
Conèixer els
components
bàsics de
l'ordinador

Conèixer
programa
Word

Conèixer
Internet

Conèixer
WIndows

Aquesta activitat es va iniciar fa dos cursos i aquest any
s’ha continuat realitzant ja que als joves els hi agrada i la
reben amb força ganes i entusiasme però també amb
dificultats i frustració alhora que es compliquen els treballs.
Aprendre a
fer servir
les xarxes
socials

Ens hem trobat amb un curs en que el nivell era molt
dispar. Hi havia alumnes que, pràcticament no havien
tocat un ordinador i hem hagut de començar des d’un
nivell molt bàsic.
Un cop les dificultats han desaparegut han entès que
l’esforç té recompenses i el treball realitzat per ells
mateixos els ha pujat l’autoestima.
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Àrea de llengua i matemàtiques

Els continguts de llengua s’han pogut treballar de forma transversal a través d’altres activitats. Però
destaquem de forma més concreta: “Actualitat” (reforçant els aspectes de lectura, comprensió i
expressió orals). La utilització de les TIC en el treball de les matèries ha estat un factor determinant en la
millora dels aprenentatges, fomentant la creativitat, la participació i implicació en les activitats realitzades.
Pel que fa a les matemàtiques, el treball en petit grup ha anat funcionant bé. Les classes han
seguit sempre una mateixa línia: explicació teòrica dels conceptes i aplicació mitjançant diferents exercicis i
problemes a resoldre de la vida quotidiana. Les operacions bàsiques matemàtiques, les unitats de mesura,
entre d’altres, són temes que s’han pogut treballar des de diferents disciplines:
el taller i la tecnologia, la cuina, etc.

Educació física

Aquest curs s’ha plantejat l’activitat d’esport com un activitat més per poder treballar de manera tranversal les
habilitats socials (treball en equip, respecte, cooperació, responsabilitat...) a l’hora que es potenciava el dur a
terme un estil de vida saludable.
Ha estat una activitat que ha funcionat molt bé, i a través de la qual s’han pogut treballar molt temes actitudinals,
conductuals, de companyerisme, treball en equip, etc. de manera transversal i on els alumnes han tingut una
molt bona evolució.

Orientació laboral i formativa

Coneixement del propi
perfil personal i
professional

Coneixement del món
laboral i tècniques de
recerca de feina

Recerca d'empreses
col·laboradores tant per a
llocs de feina ofertats com
per pràctiques

Seguiment post-inserció
laboral o formativa i
durant les pràctiques a
empreses

Recerca d'ofertes de
treball i preparació de
l'entrevista de feina

La principal finalitat del taller ha estat aconseguir que les persones participants s’impliquin en la seva
trajectòria professional.
L’itinerari de cada usuari s’inicia amb la definició del propi projecte professional. El taller de Tècniques de Recerca
de Feina aporta l’acompanyament al projecte professional mitjançant el pla d’inserció laboral. Aquest pla
té en compte el desenvolupament de les competències que cal assolir per a superar els factors de la ocupabilitat
que condicionen la inserció laboral i la consolidació d’aquesta.
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ÀREA LABORAL
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
L’Agència de Col·locació ofereix un servei d’intermediació
laboral adreçat per una banda a les persones en procés
de recerca de feina i per l’altra, a les empreses que
requereixen treballadors per ocupar les seves ofertes de
treball. Ofereix serveis d’orientació (anàlisi de competències
i diagnòstic de l’ocupabilitat), disseny i seguiment d’itineraris
d’inserció laboral, formació ocupacional, borsa de treball i
acompanyament a la inserció.

Persones ateses

Lloc de residència

32
20

23

MATARÓ

12

MARESME

9

Rang d’edat de les persones ateses

13
8

8

3
Menys de 20

20 a 30 anys

31 a 40 anys

Major de 40

8

0

Secundaris

Superiors

Nivell d’estudis de les persones ateses

23
1
Sense estudis

Nivell bàsic
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Discapacitat en les persones ateses

Immigració en les persones ateses

5

6
26

Amb certificat

Immigrant

Sense certificat

No immigrant
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Prestacions econòmiques de les persones ateses

18

14

Amb prestació
Sense prestació

Ofertes gestionades per l’Agència de Col·locació
Segons grandària de l’empresa

3

3

2

1
Microempresa

PYME

Segons ubicació de l’empresa

8

6

Mataró
Altres

Gran

CET

1
Sense ànim
lucre

Segons el sector empresarial

Totes les ofertes que ha gestionat enguany la nostra
Agència de Col·locació corresponen a empreses
del sector terciari en el seu 100%.

24

MEMÒRIA
2016
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
ÀREA LABORAL
SERVEI PRELABORAL
El servei prelaboral del CFP és un servei social d’inserció
laboral per a persones amb algun problema de salut mental.
Capacita a les persones ateses perquè adquireixin les
competències necessàries per a millorar la seva ocupabilitat
i aconseguir la seva integració laboral, ofereix assessorament
i orientació en l’àmbit laboral i formatiu i facilita la inserció en
un lloc de treball.

Persones ateses

Lloc de residència

15

16

MATARÓ

20
5

MARESME

4

Rang d’edat de les persones ateses

9

8
3

De 18 a 30 anys

De 30 a 40 anys

Més de 40 anys

Fonts de derivació de les persones ateses

15

Atenció Primària

3

2

Centre de Dia

Altres
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Tipus de residència de les persones ateses
Casa familiar

2

2
Casa independent

16

Recursos
residencials del
centre

Diagnòstic de les persones ateses

3

Trastorns
esquizofrènics

11

Trastorn bipolar
mixt

15

Trastorn límit de
la personalitat
Altres trastorns

Evolució d’altes i baixes d’usuaris durant el 2016

Altes

Baix es

7
6
5
4
3
2
1
0
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ÀREA LABORAL
PROGRAMA SIOAS
El programa SIOAS (Serveis integrals d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de les persones
amb discapacitat i/o malaltia mental) és un projecte
d’accions d’orientació, desenvolupament de competències,
acompanyament a la inserció i treball amb suport de
persones amb discapacitat intel·lectual i de persones amb
problemes de salut mental a l’empresa ordinària.

Persones ateses

Dades del programa

10
7

EMPRESES COL·LABORADORES

3

1
Mataró

9

13

OFERTES CAPTADES

Origen de les persones ateses

17

Edat de les persones ateses

3

De 32 a 45
Més de 45

7

Teià

Nivell d’estudis de les persones ateses

8
0
Sense estudis

ESO

1

1

CFGM

Batx illerat
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Perfil de les persones ateses
Situació laboral a l’inici del programa

Diagnòstic

1
5

Aturades

5

Treballant

Procedència del CSMA

5

4

Trastorn límit
personalitat
Esquizofrènia
paranoide
Psicosi

Certificat de disminució

1

2

CSMA Mataró
CSMA Masnou

9

6

RMI

1
1

Contributiva
Fills a càrrec
Sense paga

Resultats del programa

10
3
3
2

dissenys i seguiment d’itineraris d’inserció individual

contractacions (60% de les persones aturades)

consolidacions de lloc de treball (60% de les persones
treballadores)

persones han participat en pràctiques no laborals
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ÀREA LABORAL
PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL
El Programa Integral de Garantia Juvenil “Joves Oportunitats
al Maresme” és un projecte adreçat a joves en situació d’atur,
menors de 30 anys i que estiguin inscrits al SOC i al Fitxer
de Garantia Juvenil. Amb aquest programa poden tornar al
sistema educatiu per a continuar amb els teus estudis i/o fer
recerca de feina per a incorporar-se al mercat laboral.

Persones ateses

Dades del programa
CONTRACTES ACONSEGUITS

8
5

CONTRACTACIONS

3

Derivacions

1
3

% D’INSERCIÓ

4
44%

Durada dels contractes

2

CSM (Mataró i
Masnou)

4

13

Borsa pròpia CFP
Servei Local
d'Ocupació

4

3 mesos o menys

7

6 mesos
Més de 6 mesos

Sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu
Durant l’any 2016 s’ha fet 6 visites a empreses del territori per tal de conèixer l’entorn productiu del lloc de
treball. Aquestes empreses han estat LYPH, Perruqueria Eternity, Alufactory, CESCAM, Barluard i Intelami.
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Tipologia de les empreses col·laboradores
Segons la tipologia de l’empresa

Segons la mida de l’empresa

2
4

1

1

Microempresa
Menys de 50
treballadors

5

Més de 50
treballadors

1

Entitat social
CET
Empresa ordinària

Segons el sector d’activitat de l’empresa

1
1

1

2

Neteja industrial
Jardineria
Residència geriàtrica

2

Hostaleria
Comerç
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ÀREA LABORAL
DEPARTAMENT COMERCIAL
El CFP compta amb una àrea de treball dedicada a la realització de feines adreçades a industrials i particulars. Oferim
els serveis propis de cada especialitat. L’empresa, amb l’ànim d’oferir uns serveis amb la màxima qualitat, té el
compromís d’optimitzar les capacitats personals, fomentar el desenvolupament professional i afavorir la implicació
i integració de les persones dins de l’organització.

Servei d’atenció i acollida al públic
Persones treballadores

23
10
Dades del programa

Persones usuàries i no usuàries

HORES TREBALLADES

1160

ESPAIS DE TREBALL

5

PERSONES USUÀRIES

17%

Localització de les hores treballades

4
Usuaris

Teatre
Monumental
Altres espais

No usuaris

19

Hores treballades en els altres espais (103)

103

1057

13

15
22
6

Can Gasol
Via Pública

60

Torre Llauder
Santa Maria
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Rangs d’edat de les persones treballadores

9

7

De 18 a 24

5

De 25 a 29

2

De 30 a 34

35 o més

Servei de càrrega i descàrrega
Persones treballadores

28
24
Dades del programa

4

Persones usuàries i no usuàries

HORES TREBALLADES

1092

ESPAIS DE TREBALL

14

PERSONES USUÀRIES

29%

8
Usuaris
No usuaris

28

Localització de les hores treballades

413

357

72
Teatre
Can Gasol Via pública
Monumental

65

42

38

Museu de
Sala
Teatre
Mataró d'Argentona L'Amistat
Premià

39
Torre
Llauder

65
Altres espais
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Hores treballades en els altres espais (65)
Can Palauet

5 6

Biblioteca Pompeu
Fabra
Oficines IMAC

11

13

Biblioteca Antoni
Comas
Fundació Hospital

10

16

4

Santa Maria
Convent Carmelites

Rangs d’edat de les persones treballadores

18

De 18 a 24

7

1

6

De 25 a 29

De 30 a 34

35 o més

Servei de manteniment d’espais naturals i solars
Persones treballadores

5
5

0

Persones usuàries i no usuàries

Dades del programa

m2 DESBROSSATS

124.300

NOMBRE DE CLIENTS

4

PERSONES USUÀRIES

80%

1

Usuaris

4

No usuaris
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Espais desbrossats per als diversos clients (m2)

60.500
41.100
13.700
Ajuntament Mataró

9.000

Ajuntament Argentona

Patronat Esports Mataró

Diputació BCN: Franja
C/Parpers

Repartiment i distribució de publicitat
Persones treballadores

7
7

0

Persones usuàries i no usuàries

Dades del programa

MATERIAL DISTRIBUÏT (u)

164.000

NOMBRE DE CLIENTS

39

PERSONES USUÀRIES

29%

2

Usuaris
No usuaris

5

Tipologia dels clients (39)

13
9
4
Administració
pública

Associacions
sense ànim de
lucre

Àmbit cultural

4

5

4

Àmbit
d'ensenyament

Particulars

Partits polítics
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Àmbit d’actuació

5%
Mataró

25%
70%

Resta
Maresme
Vallès

Tipus de material distribuït

2000

72000
90000

Cartells petit
i mitjà format
Cartells gran
format
Flyers
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
LA KLOSCA
La Klosca desenvolupa l’activitat de producció d’ous
ecològics, apostant per un producte de proximitat a partir de
gallines alimentades i criades amb procediments ecològics i
una política respectuosa amb el medi, que alhora no descuidi
el compromís social que comporta vetllar pels interessos
d’aquelles persones més desfavorides, preferentment les
que pateixen algun tipus de trastorn relacionat amb la salut
mental, en el moment d’abordar el mercat laboral.

Persones treballadores

Dades dels treballadors

9
5

8

AMB DISCAPACITAT

7 (87,5%)

SALUT MENTAL

4

FÍSICA

1 (12,5%)

Nombre de clients
Març 2010
Març 2011
Març 2012
Març 2013
Març 2014
Març 2015
Març 2016

8
14
17
15
11
18
20

Segment de clients (%)

10

5

Petit comerç

5

Cooperatives
consum

80

Distribuidors
Escoles i
càterings
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Nombre de dotzenes venudes

Any 2012

9500

Any 2014

16000

Any 2016

24000

Des del 2012 al 2016 les ventes en dotzenes de La Klosca han passat de 9500 a 24000, el que
suposa un augment progressiu d’ous comercialitzats.

Nombre de gallines a la granja

Any 2010
Any 2013
Any 2016

500
1000
1770

Taller d’educació mediambiental

La Klosca ha preparat un taller d’educació ambiental on es pretén que l’alumnat, concretament el de
secundària, aprengui la complexitat de la producció de productes ecològics i la importància de
consumir de forma responsable. En aquest taller l’alumne de forma dinàmica i transdisciplinar aprendrà
a adquirir una actitud responsable així com conèixer, l’espai natural de la granja amb les seves
funcions agrícoles i socials.
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RESUM DE TOTS ELS SERVEIS
ÀREA DE SALUT MENTAL
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA MATARÓ

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA MARESME SUD

Persones ateses: 78
Homes: 49 / Dones: 29
Entrades: 19
Altes: 18
Adults: 66 / Joves: 12
Familiars atesos: 49
Persones ateses: 46
Homes: 22 / Dones: 24
Entrades: 11
Altes: 8
Adults: 44 / Joves: 2
Familiars atesos: 37

LLARS AMB SUPORT

Persones ateses: 11
Homes: 11 / Dones: 0
Places concertades: 12
Places ocupades: 11
Percentatge d’ocupació: 91,6%

SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Persones ateses: 9
Homes: 5 / Dones: 4
Places sol·licitades: 13
Places acceptades: 9
Nous usuaris 2016: 3
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RESUM DE TOTS ELS SERVEIS
ÀREA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA
ÀREA DE SUPORT A JOVES TUTELATS I EXTUTELATS

Persones ateses: 9
Homes: 3 / Dones: 6
Hàbitats: 2
Altes: 4
Baixes: 4

CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA MATARÓ

Infants atesos: 28
Places: 20
Nens: 15 / Nenes: 13
Ingressos: 9
Baixes: 8

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU ÀREA DIÜRNA

Persones ateses: 23
Homes: 17 / Dones: 6
Demandes: 24
Ingressos: 23
Baixes: 7
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RESUM DE TOTS ELS SERVEIS
ÀREA LABORAL
AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

PROGRAMA SIOAS

Persones ateses: 32
Homes: 20 / Dones: 12
De Mataró: 23
De la resta del Maresme: 9
Amb discapacitat: 26
Sense discapacitat: 6
Persones ateses: 10
Homes: 7 / Dones: 3
Empreses col·laboradores: 17
Itineraris laborals: 10
Noves contractacions: 3
Consolidacions del lloc de treball: 3
Pràctiques no laborals: 2

PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTIA JUVENIL

Persones ateses: 8
Homes: 5 / Dones: 3
Contractes aconseguits: 13
Contractacions: 4
Percentatge d’inserció: 44%

DEPARTAMENT COMERCIAL

Serveis: 4
Persones treballadores: 63
Homes: 46 / Dones: 17
% de persones usuàries: 38%
Clients i espais de treball: 62

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL LA KLOSCA

Treballadors: 9
Homes: 5 / Dones: 4
Amb discapacitat de salut mental: 7
Amb discapacitat física: 1
Nombre de clients a finals de 2016: 20
Dotzenes venudes el 2016: 24000
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El CFP és una associació declarada Entitat d’Utilitat Pública des d’octubre de
1983. Núm. 3765 del registre nacional d’associacions.
Agència de col·locació autoritzada núm: 0900000007.
Placa Francesc Macià 1996 de la Generalitat de Catalunya.
C/ Sant Antoni, 86, 4t pis, porta 23, Mataró / 08301 (Barcelona)
Tel: 93 755 36 04 / Fax: 93 755 36 05
cfp@cenforpre.org / cenforpre.org

