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SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA MARESME (SRC MARESME)
CAMÍ DE LA GEGANTA, 3-7. 08302, MATARÓ. TELF: 93 757 97 99
cd.maresme@cenforpre.org

Persones ateses: 80
Adults (26 a 65 anys): 62
Joves (16 a 25 anys): 18
Entrades: 27
Sortides: 20
Familiars atesos: 43

TÍTOL DEL SERVEI
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Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme (SRC)

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 per gènere
22

Home

58

Dona

Balanç d’entrades i altes del servei

27

20

Noves entrades

Altes

Motius d’alta de persones usuàries del servei
20
12
2
Alta clínica

4

1
Hospitalització

Abandonament o no vinculació

1
Derivació

Altres

Total altes

Adults

26-65

Joves

Persones ateses al servei durant l’any 2015 per rang d’edat

16-25

62
18

2

MEMÒRIA
2015
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ

Adults

26-65

Joves

Persones usuàries del servei a 31/12/2015 per rang d’edat

16-25

49
11

Programes bàsics d’intervenció
Programa d’atenció a les famílies
Programa funcional d’activitats rehabilitadores
Programa d’intervenció comunitària

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.

Programa de seguiment i suport unifamiliar
Programes de grup de famílies
Programa socioeducatiu d’atenció familiar

Nombre de famílies que han participat al 2015 en sessions psicoeducatives individuals o
grupals i/o en el programa socioeducatiu d’atenció familiar

Activitat
Sessions psicoeducatives individuals

3

Nº Familiars Atesos
25

Programa psicoeducatives grupals

8

Programa socioeducatiu

10

Total familiars atesos

43
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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 es flexibles i dinàmica , i ofereix atenció grupal individual a les persones ateses.

Activitats del programa d’ADULTS

Activitats específiques de JOVES i
ADOLESCENTS

Bon Dia

Fusteria-Serralleria (Entrenament Laboral)

Prevenció de recaigudes

Taller tècniques de recerca de feina

Taller Cognitiu

Esport

Ioga

Habilitats Quotidianes

Activitat Física

Espai Creatiu

Biblioteca Pompeu Fabra

Equinoteràpia

Taller Imagina’t
Musicoteràpia
Taller d’Informàtica
Jocs d’Atenció
Revista
Habilitats Quotidianes
Taller de Música

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

Programa Radio Pati Interior
El SRC Maresme pren part a la programació de Mataró Radio
dins el projecte d’entitats participatives a la comunitat, amb
l’Espai “PATI INTERIOR”. La freqüència de 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.

4

MEMÒRIA
2015
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
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. Les Llars
amb Suport estan ubicades a entorns comunitaris i
acullen a persones amb malaltia mental que gaudeixen
d’un bon nivell d’autonomia però que necessiten d’un
suport extern individualitzat per seguir un bon procés
d’inclusió social.

Objectius del servei de Llars amb suport
Proporcionar allotjament a persones amb un Trastorn Mental Sever de llarga evolució
Prevenir i tractar el deteriorament produït per la cronicitat
Facilitar la integració dels usuaris en la comunitat, cercant la normalització
Prevenir o evitar situacions d’abandonament o marginació

Balanç de places concertades i places ocupades durant el 2015
3

Hàbit 1
Hàbit 2
Hàbit 3

1

4
4

3

4
7

TOTAL
Places ocupades

12

Places concertades

Percentatge (%) d’ocupació de les llars amb suport durant el 2015
Hàbit 1
Hàbit 2

75
25

Hàbit 3
TOTAL

5

75
58,3
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Sistema multiaxial d’avaluació de cinc eixos
1. Trastorn clínic
F20 Esquizofrènia paranoide

5

F20.3 Esquizofrènia indiferenciada
F25 Trastorn esquizoafectiu

1

F31.8 Trastorn bipolar
F33 Trastorn depressiu major

1

2. Trastorn de personalitat
En els dos primers apartats del sistema d’avualació (trastorn clínic i trastorn de personalitat) és on s’especifica les
dolències psicològiqes de les persones ateses. Mentre que a l’anterior gràfica veiem que cinc d’ells pateixen d’esquizofrènia paranoide (això suposa el 74% del total), actualment no hi ha cap usuari del servei que tingui un
trastorn de personalitat.

3. Malalties mèdiques
(E00-E90) Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques

2 casos (15%)

(H00-H59) Malalties de l’ ull

4 casos (31%)

2 casos (15%)

(C00-D48) Neoplàsies
(D50-D89) Malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics

1 cas (8%)

(N00-N99) Malalties del sistema geni-urinari

1 cas (8%)

(K00-K93) Malalties de l’ aparell digestiu

1 cas (8%)

2 casos (15%)

(M00-M99) Malalties del sistema muscular

Aquest eix ens mostra les diferents malalties que pateixen o han patit aquest any. Assenyalar que tres dels usuaris tenen
diabetis i precisen de medicació diària. Segurament la malaltia més preocupant que hem tingut, és una neoplàsia detectada a finals d’any i que actualment està seguint els controls a l’Hospital de Mataró per a especificar el seu abast.

4. Problemes psicosocials
Problemes legals
Aïllament

1

Problemes relatius a l’ ambient social

1

Problemes econòmics
Problemes familiars
Problemes d’ habitatge

42

3

14
14
28

2

42

3

71

5
Percentatge

Nombre de persones

Lògicament els problemes d’habitatge juntament amb els problemes familiars són els que més incideixen
i són el motiu principal de sol·licitud del recurs. Per últim, destacar que els problemes legals en dos dels tres casos
no reverteixen grans prejudicis, com podria ser en el cas de la resolució d’una herència familiar.
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5. Escola d’Avaluació de l’Activitat Global (EAAG)
3
2
1

Perfil persistent Algun perill de Idees delirants o
de lesionar (1-10) lesionar (11-20)
al·lucinacions
(21-30)

1

Alteració de la Símptomes greus
Símptomes
Símptomes lleus
Símptomes
Símptomes Sense símptomes
realitat (31-40)
(41-50)
moderats (51-60)
(61-70)
transitoris (71-80) absents (81-90)
(91-100)

Mitjançant l’Escala d’Avaluació de l’Activitat Global (EAAG) podem valorar en una única puntuació el nivell de
gravetat de l’usuari. Com es pot observar no hi ha cap persona que sobrepassi els símptomes moderats, això es degut en part a la feina i al seguiment que realitza l’ Equip Educatiu de les Llars amb Suport.

Perfil dels usuaris de les Llars amb suport
Rang d’edat de les persones ateses
Més de 65
60-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
18-20

1
1
1

1
1

2

Com podem veure reflectit en aquesta darrera gràfica hi ha tres usuaris que sobrepassen en escreix l’ edat dels 50.
Per aquest motiu conviuen els tres en un dels pisos, doncs les afinitats i el ritme de vida es diferent que no pas els altres.

Edat d’ingrés de les persones ateses
Mes de 65
60-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
18-20
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Temps d’estada al servei
3
2

menys de 6 mesos

de 6 a 12 mesos

de 1 any a 2 anys

2

de 2 anys a 5 anys de 5 anys a 10 anys

més de 10 anys

D’ aquest últim quadre podem extreure la conclusió, de que tot i que les Llars amb Suport no es un servei finalista, és molt difícil aconseguir la plena autonomia dels usuaris que derivaria a una alta voluntària per a anar a viure de manera plenament independent. No tant sols per la seva estabilitat clínica sinó que principalment es tracta d’un tema condicionat per les situacions econòmiques de cadascú.

Estat civil

2

Solter

5

Separat/divorciat

Situació econòmica
1

Treballa
Seguretat Social

3

P.N.C.

3

Sense Ingressos

L’usuari que treballa ho fa des de fa anys a un Centre Especial de Treball. 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. Es la Generalitat qui dictamina la quantitat a abonar per cada persona.

Integració comunitària

1
6

Realitza activitat comunitària
Sense activitat

A excepció de l’usuari més gran que actualment atenem, i que pateix dificultats de moviment, tots els nostres usuaris participen en activitats que li ofereix el seu entorn més immediat, com formar part d’ equips esportius o participar amb regularitat en activitats culturals.
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Activitats comunitàries
3

Voluntari Llibre Actiu

3

Activitat Artística Susoespai
Diverses Activitats AAVV Cirera

2

2

2

2

Activitat Esportiva Ping-Pong AAVV Cirera
Activitat Esportiva Gimnàs McFit

1

1

Activitat Artística Alterarte

1

Activitat Esportiva Rugbi Club Mataró
XVi Edició del Premi a la Creativitat Artística Agustí de Semir
Fundació S.M. CPB
IV Marxa per la Salut Mental Maimakansu –AREP- CFP.

EQVG. Índex de Qualitat de Vida de la Generalitat de Catalunya
1

96-97
98-99
100-101
102-1003
104-105
106-107
108-109
110-111
112-113
114-117
118-121
122-130
> 130

1
1

2

1
1

El 86% dels usuaris tenen un Índex de Qualitat de Vida superior a 100, dada que assenyala que treballem per
complir els requisits necessaris per assolir una qualitat de vida òptima.

Casos d’hospitalització
2
1

1

Urgències Psiquiàtriques

Ingressos Mèdics

0
Ingressos Psiquiàtrics

Urgències Mèdiques

Cap dels nostres usuaris ha necessitat d’un ingrés hospitalari per causes psiquiàtriques. La persona que va anar a Urgències ho va fer desobeint les indicacions de l’ Equip Educatiu, que li aconsellava tenir una mica de contenció des del pis. A Urgències va ser atès i donat d’alta la mateixa tarda. Per altra banda l’ingrés mèdic va ser motivat per una intervenció quirúrgica i va estar una setmana ingressat.

9

MEMÒRIA
2015
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
Agència de Col·locació

El Centre de Formació i Prevenció és una Agència
de Col·locació Autoritzada amb el nº0900000007.
Col·labora estretament amb el Servicio Público
de Empleo (SEPE) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i realitza tasques d’intermediació laboral per a la inserció de persones desocupades.

1. Característiques dels usuaris i usuàries de l’agència
Durant aquest any 2015, han estat 54 les persones que s’han donat d’alta a l’agència. D’altra banda, s’ha continuat treballant amb les persones que ja eren actives al servei.

Persones ateses durant el 2015

23

31

Homes
Dones

De les 54 sol·licituds, el 57% han estat per part d’homes i el 43% per part de dones.

Lloc de residència de les persones ateses
37
15
2
Mataró

Comarca del Maresme

Altres Comarques

Excepte dues persones que viuen a Barcelona, els altres usuaris i usuàries són de la comarca del Maresme
i el 68% provenen de Mataró. La resta són de poblacions properes com El Masnou, Arenys de Mar, Canet de Mar,
Montgat, Premià de Mar, Llavaneres, Argentona, Sant Vicenç de Montalt, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar i Calella.
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Edat de les persones ateses

19

3

9

23

Menor de 20 anys

De 21 a 30 anys

De 31 a 40 anys

Major de 40 anys

El 77% de les persones ateses per l’agència són majors de 30 anys, amb especial rellevància a la franja d’edat
dels 31 als 40 anys.

Nivell d’estudis de les persones ateses
38

13
2

1
Sense estudis

Estudis bàsics

Estudis secundaris

Estudis superiors

El 70% tenien estudis bàsics, mentre que el 24% havien cursat estudis secundaris. Només el 2% no tenien
cap tipus d’estudis i el 4% havien acabat estudis superiors.

Discapacitat entre les persones ateses

9

45

Amb certificat de disminució

Sense certificat de disminució

La nostra agència de col·locació, pel fet de treballar i atendre a persones amb problemes de salut mental, presenta
aquestes xifres de les quals el 83% de persones que han utilitzat el servei tenen certificat de discapacitat.
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Nacionalitat de les persones ateses
Nacionalitat estrangera

2

Nacionalitat espanyola

52

Només un 4% de les noves persones ateses era d’origen estranger. Aquesta xifra va ser significativament
superior l’any passat.

Prestacions econòmiques de les persones ateses
3
51

Sense prestacions

Amb prestacions

El 5% reben una pensió econòmica del SOC. Però algunes persones reben altres tipus de pagues: Pensions
contributives o no contributives, PIRMI, fills a càrrec, etc.

2. Característiques de les ofertes gestionades per l’agència
El nombre d’ofertes gestionades per la nostra agència durant el 2015 ha estat de 14. A continuació fem un
anàlisi les seves característiques.

Segons la grandària de l’empresa
ETT

1

GRAN EMPRESA

5

ADMINISTRACIÓ
PYME
CET

3
2
3

La tipologia d’empreses ha estat molt diversa aquest any. Tenint en compte el col·lectiu al qual atenem, busquem
empreses que puguin adaptar-se a les característiques d’aquestes persones. És per aquest motiu que Centres
Especials de Treball i empreses públiques de l’Administració (Ajuntaments i Correus) són receptores de
les nostres demandes i suposen un 43% del total.
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Segons la ubicació geogràfica del lloc de treball
11

1
Mataró

Maresme

2
Altres comarques

Independentment de la seu central de les empreses contractants, el 79% de llocs de treball es van dur a terme
a la ciutat de Mataró.

Segons l’activitat econòmica de l’empresa
Sector terciari
Sector secundari

9
0

Sector primari

2

Administració

3

En el sector terciari i de serveis és on hem trobat més possibilitats de feina per a les persones que atenem, en concret un 64%. En canvi, la inserció en el sector secundari ha estat nul·la.

3. Indicadors d’eficàcia

13

Persones ateses

54

Persones ateses amb recepció de prestació d'atur

3

Persones ateses pertanyents a col·lectius amb dificultats d'inserció

54

Ofertes i llocs de treball captats com a resultat de l'activitat d'intermediació

16

Ofertes i llocs de treballs coberts per les persones ateses com a resultat de l'activitat d'intermediació

14

Contractes subscrits per les persones ateses

14

Contractes indefinits subscrits per les persones ateses

0
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Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE Mataró)

El Centre Residencial d’Acció Educativa 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.

1. Àmbit dels menors. Valoració quantitativa i qualitativa

Tots els menors que han ingressat en el CRAE Mataró és perquè han estat en situació de desemparament i ingressen amb la mesura d’acolliment simple en institució. El CRAE té a les seves instal·lacions 20 places disponibles per als infants, de les quals 10 són per a nois i 10 per a noies.

Infants atesos

12

17

Nois
Noies

S’ha atès a 29 infants i joves d’entre 4 i 15 anys: 17 nois i 12 noies. Tots ells amb la mesura administrativa de
tutela. Cal destacar que dins aquesta xifra, s’ha atès un infant amb diagnòstic del CAD d’un 52% de disminució.

Mobilitat dins el servei
Baixes
Ingressos

9
10

Durant l’any 2015, s’ha produit 10 ingressos de menors que han arribat al centre i 9 baixes. A continuació
exposem les característiques d’aquestes dades.
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Ingressos
El nombre de casos proposats durant el curs 2015 ha estat de 10 infants, els quals han estat tots acceptats.

Procedència dels casos acceptats el 2015
7

2
Acolliment Família Extensa

1

Família

Centre Acollida

Casos de relacions de parentiu entre els infants
S’ha atès al CRAE durant aquest any a 7 grups de menors que tenien parentiu fraternal i diferents tipologies
segons gènere i nombre.

1
1

1 noi i 1 noia

2 noies

1

3
1

2 nois

2 nois i 1 noia

2 noies i 1 noi

Nacionalitat dels infants
26

Espanya
Gambia

3

Procedència dels infants residents durant el 2015
13
9
6
1
Domicili / Família

15

Centre Acollida

Acolliment Família Extensa

Altres Centres
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Menors en situació d’orfandat
Durant aquest any 2015, el CRAE ha atès a dos menors orfes de pare.

Propostes de baixa del servei
Acolliment Família Extensa

2

Retorn a la Família

2
1

Accés a Pisos de l'ASJTET

4

Trasllat de centre

Assistència dels menors a escola i/o recursos laborals i formatius

2

11

16

IES ordinari

CEIP ordinari

Programes especialitzats

11 menors realitzen estudis secundaris en IES i 16 reben educació primària en CEIP. Hi ha 2 casos que
estan seguint programes especialitzats.

Menors amb tractaments especials
6

5
2

Centre de Planificació Familiar

Psicòleg Privat

Psicopedagog Privat

Hi ha 6 noies que assisteixen al Centre de Planificació Familiar per planificació anti-conceptiva i tractaments
ginecològic. També 3 nois i 2 noies assisteixen a un psicòleg privat i 2 infants a un psicopedagog privat.

16

MEMÒRIA
2015
CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ
Menors amb tractament de psiquiatria o psicologia

4

CSMIJ Psiquiatria (amb medicació psiquiàtrica)

5

CSMIJ Psiquiatria (sense medicació psiquiàtrica)

1

CSMIJ Psicologia

Període de temps d’ingrés dels menors
9

3 a 4 anys

4

2 a 3 anys

6

1 a 2 anys

10

0 a 1 any

Un alt nombre de menors residents al CRAE porten menys d’un any al centre (10) i destaca també el
nombre de menors que hi porten de 3 a 4 anys (9). Les estades de 1 a 2 anys (6) i les de 2 a 3 anys (4) representen xifres més moderades.

Nombre de menors amb permisos familiars, sortides de cap de setmana i altres
9

10
5
3
0

Permisos oberts de cap
de setmana i vacances

Permisos puntuals de
cap de setmana

Visites en cap de
setmana

Visites supervisades

Sense permisos

En el transcurs del 2015, els menors atesos han tingut diferents tipus de permisos. Destaquen els permisos oberts
de cap de setmana i vacances (9) i els permisos puntuals de cap de setmana (10). D’altra banda, 3 dels
nois i noies que acull el CRAE ha rebut visites supervisades a les instal·lacions del centre. Només 5 d’ells
no ha pogut disposar de permisos.

Nombre de queixes o suggeriments dels infants i adolescents

Durant aquest any, només hi ha hagut un cas de queixa o suggeriment. Ha estat una queixa per part d’un
menor a la fiscalia.
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El Programa Àrea Diürna es defineix com un
recorregut (itinerari) adaptat, des de la formació fins a la inserció laboral (ordinària,
mixta o protegida) i/o el retorn al sistema educatiu.
L’edat d’atenció és a partir dels 16 anys i les necessitats fan que posem a l’abast de cada alumne les eines
i els recursos professionals de la institució en funció de
la seva situació, la seva realitat i el desig de ser atès.

1. Activitats del programa 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

Treball en equip

Solució de problemes

Prevenció de riscos
laborals

Les diferents cultures del
món

Educació afectiva-sexual

Prevenció de drogues

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.
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.
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Àrea informàtica

Conèixer els
components
bàsics de
l'ordinador

Conèixer
programa
Word

Conèixer
Internet

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

Conèixer
WIndows

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.

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.
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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.

Pràctiques no laborals

En funció del perfil de la persona jove (la motivació, la responsabilitat, la implicació, etc.) l’equip de treball pot
proposar pràctiques no laborals en entorn productiu, enteses com a una activitat complementària a la
formació a aquells joves que més s’esforcen durant l’assistència a les diferents activitats del programa.
En aquest curs no s’han pogut realitzar pràctiques laborals, ja que els joves no estaven preparats per poder
donar una resposta adequada a una empresa ordinària.

2. Dades estadístiques del programa Àrea Diürna

Persones ateses durant l’any 2015
2
Homes

28

Dones
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Mobilitat de les persones ateses

Demandes

30

Altes

24

Baixes

14

Durant el curs de l’any, 30 persones han estat ateses pel nostre servei. D’aquestes 30, només 24 han estat
inscrites degut a que les 6 persones restants malauradament no complien el perfil per a participar en el
programa. I dels 24 inscrits, 14 han estat donats d’alta per a seguir amb altres itineraris formatius.

Procedència dels ingressos al servei
8
5
3

3

2

2
1

1
EAIA

IES

Altres recursos
socioeducatius

Servei
d'Ocupació
Jove

Serveis Socials

Pisos ASJET

Justícia Juvenil Iniciativa Pròpia

Els 24 ingressos que hem tingut durant el 2015 provenen de diferents fonts, destacant les persones que han arribat
al servei per voluntat pròpia i també per derivació de la justícia juvenil.

Destinació de les baixes del servei
Formació

5

Inserció
Canvi de residència
Abandonament o no vinculació

3
1
5

De les 14 baixes del servei, 5 han estat per motiu de l’inici d’un programa de formació (formació ocupacional,
escola d’adults), 3 s’han inserit laboralment (1 d’ells sense contracte) i 5 més han abandonat o s’han desvinculat del programa. Finalment també s’ha produit 1 baixa per canvi de residència.
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