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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT  

1. Vic Verd 

Vic Verd S.L. és una societat instituïda per SERMUVIC SL, ASSOCIACIÓ DE SANT TOMAS PRO-PERSONES AMB RETARD 

MENTAL D’ OSONA (PARMO) i RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. que es constitueix el 8 de juny de 2010, com a societat  

d’economia mixta per a la gestió del servei públic municipal de l’Ajuntament de Vic. 

La societat Vic Verd S.L. es va constituir amb la finalitat de dur a terme, a través dels serveis de jardineria, manteniments 

d’espais verds, jardins, parcs, espais forestals i arbrats públics i recollida de materials en el terme municipal de Vic i crear 

llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració social de les persones amb discapacitat.  

 

La durada de la societat serà de 10 anys, termini que es podrà prorrogar, sense que en cap cas, la durada màxima de la 

societat superi els 25 anys. 

Com a marc de referència, comentar que l'Associació Sant Tomàs fou fundada el desembre de 1966 per un grup de set 

famílies amb fills amb discapacitat, membres de la societat civil i representants d'ajuntaments de la comarca. Inicià 

l'activitat l'any següent amb la posada en funcionament de l'escola l'Estel, amb tan sols 9 alumnes. Avui compta amb més 

de 2000 socis protectors i atén prop de 1500 persones. L’entitat rep el nom de l'antic monestir on es va establir l'any 1974, 

adquirit amb els fons recaptats mitjançant una campanya popular on hi van participar més de 1000 persones. L’arrelament 

a la comarca d'Osona, juntament amb el compromís, la dedicació i l'esforç d'un ampli equip de professionals, ha permès 

que s’hagi anat ampliant el nombre de serveis fins aconseguir cobrir les necessitats de les persones amb discapacitat 

intel·lectual des de la primera infantesa fins a edats avançades. L'entitat gestiona en l'actualitat tres CDIAP, una escola 

d'educació especial, dos centres ocupacionals, un servei d'inserció laboral, tres centres especials de treball, un servei 

d'habitatge, un servei d'acolliment residencial per a persones amb necessitats d'atenció generalitzada, un club de lleure i 

esport i un servei de respir per a les famílies. 

L’experiència laboral en l’entitat  va començar el 1974 amb la creació del Tac Osona.  

 

2. Com estem organitzats 

Amb la finalitat de tenir una estructura competent, l’equip directiu de l’Associació Sant Tomàs, assumirà la direcció i 

l’assessorament tècnic per mitjà d’un contracte de prestació de serveis, quantificat en funció de la dedicació dels 

professionals, i que inclou : 

- Direcció de l’àrea. Funcions pròpies de Direcció, sota la supervisió del Director general de l’Associació Sant Tomàs. 

- Assessorament i direcció tècnica. Format per un enginyer tècnic agrònom que assumeix les funcions pròpies de 

tècnic en jardineria, agronomia i neteja de parcs i jardins i que comptarà amb el suport de l’equip tècnic de 

l’Associació Sant Tomàs. 

- Administració i finances. Funcions pròpies d’administració assumides pel Director Financer i un Cap 

d’Administració, així com el suport de tot l’equip de comptabilitat i administració de l’Associació Sant Tomàs. 

- Recursos humans. Funcions pròpies del departament de Recursos Humans; selecció de personal, contractacions, 

gestoria laboral (altes, baixes...), prevenció de riscos i LOPD.  

- Departament de qualitat. Format per una tècnic de qualitat. 
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ACTIVITATS PRODUCTIVES DEL CET 

 
Vic Verd realitza les següents activitats productives: 

 

- Jardineria, manteniment d’espais verds, jardins, parcs, espais forestals i arbrats públics. 

 

Vic Verd desenvoluparà la seva activitat amb l’objectiu d’assolir el millor grau de qualitat dels espais verds de la ciutat de 

Vic amb l’adequada planificació i organització dels recursos tant tècnics com humans, amb la finalitat de: 

- Realitzar les obres de jardineria que adjudiqui l’Ajuntament de Vic 

- Implantar un sistema de telegestió de la xarxa de reg de la ciutat de Vic 

- Producció pròpia de la flor de temporada 

- Certificar les obres que es fan per l’Ajuntament de Vic abans que aquest en faci la recepció definitiva 

- Donar formació a les diferents àrees de l’Ajuntament de Vic per tenir present les tècniques d’execució d’obra 

necessàries per realitzar després una bona gestió del manteniment dels espais verds 

- Coordinació estreta en l’execució de projectes de jardineria entre Vic Verd i les àrees de: 

o Manteniment 

o Medi Ambient 

o Urbanisme 

- Treballar pels diferents ens públics que depenen de l’Ajuntament de Vic 

o Punts Joves 
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o Patronat d’esports 

o ImpeVic 

o Escoles i llar d’infants 

- Treballar per la resta d’ens públics que actuen a l’àmbit del municipi de Vic: 

o ACA 

o Consell Comarcal d’Osona 

o Federació ADF’s d’Osona 

o Serveis de la Diputació de Barcelona (Manteniment carreteres, ....) 

o Serveis de la Generalitat de Catalunya, 

o Mossos d’esquadra 

o Policia Local 

o Bombers 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS COL·LECTIUS DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT  

 

 

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional del Centre Especial de Treball presta servei a les persones amb discapacitat 

intel·lectual, malaltia mental, discapacitat física i discapacitat sensorial, que treballen en alguna de les seccions 

anteriorment descrites, i a les seves famílies. Totes elles tenen una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, diferents nivells 

d’autonomia, provenen de diferents poblacions d’Osona i alguns presenten entorns familiars i/o socials poc favorables.  

 

Les característiques principals d’aquests col·lectius als que l’USAP presta servei són: 

 

 

1. Discapacitat intel·lectual 

 

La discapacitat intel·lectual es manifesta en dos grans àmbits: en el coeficient d’intel·ligència i en les dificultats de la 

conducta adaptativa. Ambdós es troben per sota de la mitjana i es presenta abans dels 18 anys. Totes les persones que 

treballen en el nostre CET disposen d’un certificat de discapacitat administratiu d’un mínim del 33% i algun d’ells amb 

diagnòstic dual (discapacitat intel·lectual i trastorn mental sever). 

 

Com a dificultats concretes del col·lectiu, tot i les moltes diferències individuals, podem senyalar les següents: 

- Organització i planificació 

- Decisió, iniciativa i resolució de conflictes 

- Memòria i/o abstracció 

- Ritme d’aprenentatge 

En moltes persones també podem trobar dificultats motores, manca d’habilitats comunicatives i socials i dificultats en la 

cura d’un mateix i en la pròpia autonomia.  

 

Pel que fa a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, s’han d’entendre dins d’un continu de graus 

diferents i que tenen relació tant en els factors interns de la persona com en la disposició dels recursos externs que disposi. 

En línees generals, les necessitats a les que donem suport pel correcte desenvolupament personal i laboral són les 

següents: 

- Les derivades del funcionament intel·lectual com l’atenció, la memòria, el control executiu de la conducta i la 

metacognició, així com el processament de la informació en totes les seves bases.  

- Les derivades de les habilitats adaptatives com la comunicació, la cura de si mateix, les habilitats de la vida 

domèstica, les habilitats socials, la ubicació de serveis comunitaris i l’autodirecció. 

- Les derivades de les característiques psicològiques i emocionals de la persona.  

- Les derivades de les condicions físiques, de salut i les de l’etiologia de la persona.  

- Les necessitats derivades dels factors ambientals, essencialment de la família i la comunitat. 
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2. Trastorn mental 

Els trastorns mentals es desencadenen en alteracions en els processos cognitius i/o afectius del desenvolupament.  

Aquestes alteracions comporten les següents dificultats: 

- Alteracions en el comportament, en algunes ocasions degut a compulsions, falta d’energia, desmotivació, 

depressió, etc.  

- Alteracions en el raonament, per un empobriment cognitiu amb un llenguatge o pensaments incoherents. 

- Dificultats per adaptar-se a les diferents situacions de la vida diària, degut a pobres habilitats bàsiques.  

- Manca d’higiene i cura d’un mateix. 

- Dificultats per reconèixer la realitat, que poden desencadenar conductes antisocials i/o agressives, així com 

aïllament social. 

En relació a les necessitats d’aquests col·lectius, aquestes variaran en funció de la problemàtica psiquiàtrica, psicològica i/o 

social.  

 

Ens trobem amb moltes persones que no han treballat mai amb anterioritat i necessiten, per tant, molt suport en 

l’adquisició d’hàbits laborals, com són la puntualitat, l’assistència i la constància. 

 

També ens trobem amb molts treballadors/es que no disposen d’uns hàbits de vida saludables en quan a l’alimentació, 

hàbits de son i exercici físic. Aquest aspecte repercuteix negativament en la seva salut i en el seu dia a dia. En aquests casos 

és molt important treballar amb xarxa amb els recursos de la comunitat i, evidentment, amb el seu entorn immediat.  

 

Alguns dels treballadors/es amb trastorn mental que tenim al CET disposen d’una  xarxa familiar de suport molt pobre i és 

necessari donar-los suport en molts aspectes de la seva trajectòria vital. Aquests treballadors/es solen tenir períodes de 

crisis en els que es fa necessària la coordinació amb el servei de salut mental. Els treballadors/es amb un diagnòstic de 

trastorn límit de la personalitat representen un gran repte pel CET, requerint un entorn de treball molt tranquil. 

 

El treball amb les persones amb discapacitat ha de basar-se amb el respecte i la consideració de les seves diferències 

individuals i en la dignitat de la persona, personalitzant totes les nostres accions en la mesura que sigui possible.  

 

 

3. Discapacitat física 

 

Les principals dificultats de les persones amb discapacitats físiques són en relació al desenvolupament de les tasques i/o 

accessibilitat als llocs de treball.  Tant les dificultats com les necessitats dependran del tipus de discapacitat física: 

- Motriu: Afectada la capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals...). 

- No motriu: Per causes orgàniques no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, 

renals, pulmonars...) 

Hem de tenir en compte alhora de donar suport a les necessitats que aquestes limitacions físiques poden desencadenar un 

nivell social i econòmic baix.  

El treball amb les persones amb discapacitat intel·lectual/física i/o malaltia mental, ha de basar-se amb el respecte i la 

consideració de les seves diferències individuals i en la dignitat de la persona, personalitzant totes les nostres accions en la 

mesura que sigui possible. 

 

 

4. Discapacitat sensorial (auditiva i visual) 

 

Les persones amb discapacitat auditiva presenten dificultats especials per a percebre i comprendre la informació, per a 

adquirir el llenguatge oral i comunicar-se amb aquest llenguatge i per desenvolupar unes habilitats socials recolzades en la 

interacció comunicativa. Per poder-se comunicar utilitzen un llenguatge específic, el llenguatge de signes. 

Cal considerar que hi ha diferents graus de sordesa i per tant no totes les discapacitats auditives es tractaran de la mateixa 

manera. 
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Les persones amb discapacitat visual podem trobar la ceguesa i la baixa visió. 

 

En la ceguesa trobem que també pot ser parcial o total: 

- És total quan hi ha una absència plena de la visió o simplement una percepció lluminosa. 

- És parcial quan permet l'orientació de la llum i la percepció de masses, que facilita el desplaçament i l'aprensió del 

món exterior. 

En la baixa visió trobem que pot ser severa o moderada. 

- És severa quan la resta visual permet definir volums i percebre colors. Aquesta visió pot ser útil per la 

lectoescriptura amb tinta o grans rètols però és suficient per una escolarització i una lectoescriptura només amb 

tinta. 

- És moderada quan permet la lectoescriptura amb tinta amb diferents ajudes pedagògiques durant l'escolarització. 

 

  

5. Les característiques pròpies dels treballadors del CET de Vic Verd 

 

Vic Verd consta de 5 brigades de jardineria, conformades cada una d’elles d’un monitor i 3-4 treballadors amb discapacitat. 

Cada una d’aquestes brigades s’encarrega d’una àrea de Vic, on fan el manteniment de parcs i jardins. Al ocupar-se sempre 

de la jardineria dels mateixos espais, fa que les tasques estiguin molt planificades. Això permet que sigui un lloc idoni per 

treballadors que necessiten que les feines estiguin molt pautades i siguin molt rutinàries.  

Dins de Vic Verd hi ha una brigada que anomenem “escocells” on hi treballen usuaris que necessiten molt suport per part 

del monitor i realitzen feines molt més senzilles, totes elles manuals i sense l’ús de maquinària.  

 

 

OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS  

1. Missió equip USAP 

La missió  de l’equip de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) és donar suport a les persones treballadores 

amb discapacitat del CET perquè puguin superar les barreres, els obstacles o les dificultats que tenen en el procés 

d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i la progressió en el mateix.  

 

Els equips d’USAP dels tres CET’s treballen coordinadament i optimitzant els recursos per l’atenció global de les persones. 

2. Objectius generals 

Objectiu 1: capacitar a les persones, sense fer diferència de gènere i prioritzant les persones amb especials dificultats, per 

poder ocupar un lloc de treball, tant al CET com a l’empresa ordinària. L’objectiu el treballarem amb dues línies 

d’actuació: 

- Acollida, valoració i acompanyament (atenció a la demanda) de les persones amb discapacitat i les seves famílies 

quan s’adrecen al nostre servei demanant suport per la recerca d’un lloc de treball. El 2016 s’ha creat el Servei 

d’atenció a les famílies i demandes (SAFD) el qual atén les demandes, de forma transversal i única, a totes les 

persones i famílies que s’adrecen a l’Associació Sant Tomàs. D’aquesta manera s’ha millorat qualitativament 

l’atenció a les persones i famílies, evitant duplicitats de valoració i millorant la coordinació interna.  El SAFD el 

2016 ha atès a 75 persones amb discapacitat intel.lectual i/o trastorn mental i les seves famílies, les quals s’han 

adreçat a l’Associació Sant Tomàs demanant suport per la recerca d’un lloc de treball. D’aquestes, 19 han 

aconseguit feina en algun dels 3 CETs i 5 s’han derivat al programa d’inserció a l’empresa ordinària. Per altra 

banda, 14 persones han realitzat o estan realitzant un curs de formació a l’entitat, 6 persones eren candidates a 

un servei d’atenció diürna i 7 persones disposaven d’una resolució inferior al 33%. 24 persones continuen en llista 

d’espera, a les quals s’hi sumen les que teníem pendents del 2015.  

- Disseny d’un itinerari personalitzat d’inserció per a cada persona, previ a la inserció laboral. Aquest itinerari 

preveu oferir pràctiques a les diferents seccions a persones amb discapacitat que estiguin fent qualsevol tipus 

d’acció formativa que requereixi d’unes pràctiques laborals per tal de completar-la. A través de la convocatòria 

Singulars del SOC s’han pogut realitzar accions de formació ocupacional i recerca activa amb un acompanyament 
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més específic d’una persona amb més dificultats d’inserció ja que necessitava un procés més llarg per l’adquisició 

d’hàbits i aprenentatges laborals.  

- S’han planificat dos períodes de pràctiques amb l’Escola Estel (escola d’educació especial) per tal que dos nois/es 

de cursos més avançats comencin a tenir contacte amb el món laboral. 

- Un altre noi provinent d’un institut de la comarca que realitzava un curs de jardineria i que presentava certes 

dificultats per adquirir coneixements, ha realitzat un període de pràctiques amb nosaltres.  

Objectiu 2: crear llocs de treball estables i de qualitat, vetllant per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

L’objectiu també el treballem amb dues línies d’actuació: 

- Conjuntament amb els altres CET’s de l’Entitat hem començat a elaborar un nou model d’anàlisi del lloc de treball 

a través d’una formació sobre el model de competències ISFOL a càrrec de l’especialista en la materia Marta 

Saragossa.  

Objectiu 3: prestar els suports necessaris per l’adaptació del lloc de treball al treballador/a, així com el desenvolupament 

en el mateix. Des de l’USAP treballem aquests objectius amb les següents línies d’actuació: 

- Sessions individuals i grupals pel seguiment i suport emocional dels treballadors/es amb discapacitat. S’ha 

complert el calendari de seguiments planificat i s’ha donat suport a tots els treballadors/es que ho han necessitat. 

També s’ha complert amb la planificació de reunions de la psicòloga amb cada un dels monitors/es de cara a fer el 

seguiment dels treballadors/es que formen part del seu equip de treball. 

-     Prioritzar la formació: 

 Formació al lloc de treball: Una funció bàsica del monitor és la formació continuada en el mateix lloc de 

treball. Aquest 2016 cada monitor ha dedicat una setmana sencera a formar tot el seu equip de treball.  

 Formació laboral per al desenvolupament professional: abans de la incorporació d’un nou treballador al lloc 

de treball o davant de qualsevol canvi d’emplaçament laboral, s’ha realitzat una formació en Prevenció de 

Riscos Laborals.  

 Formació extralaboral: Enguany hem programat la següent formació conjuntament amb el Servei d’Inserció 

Laboral de l’entitat. Els cursos que s’han realitzat han tractat sobre: habilitats socials, anglès, cuina, 

sexualitat i teràpia del riure. Pel que fa als tres CET’s han participat un total de 32 treballadors/es.  

 Formació equip USAP: S’han realitzat les 3 reunions anuals de tot l’equip d’USAP on s’ha treballat la 

Planificació Centrada en la Persona.  

 

Objectiu 4: prestar els suports necessaris amb una visió integral i ecològica, incidint en el benestar del treballador/a en 

diferents àmbits personals i comunitaris. L’objectiu el treballarem a través de diferents àrees: 

 

-     SALUT. Les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental acostumen a tenir una major predisposició 

a patir patologies mèdiques, ja sigui per aspectes biològics, genètics o de condicions de vida. Aquest aspecte fa 

prioritari una línia de vigilància de la salut on: 

 

 Hem realitzat coordinació amb els serveis sanitaris de la zona, tan a nivell primari com especialitzat. 

 Hem realitzat les reunions programades quadrimestrals amb els treballadors socials del centre de salut 

mental de referència amb l’objectiu de vetllar el seguiment del pla terapèutic de les persones amb trastorn 

mental. 

 S’ha realitzat una revisió odontològica gratuïta amb col·laboració amb l’ABS de Vic Sud als treballadors que 

ho han desitjat, concretament se n’han beneficiat 7 persones.  

 Des de l’USAP hem donat suport al departament de Riscos Laborals en la gestió de les revisions mèdiques 

anuals. 

 Hem actualitzat la Fitxa d’urgència mèdica de cada treballador. 

 

-    FAMÍLIA. El CET Vic Verd dóna molt valor al treball amb famílies i aposta pel model d’intervenció centrada en la 

família, basat en la col·laboració entre familiars i professionals. Aquest model atorga autoritat i capacitat a les 
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famílies i pretén implicar-les de forma activa en la presa de decisions. L’objectiu és donar poder a les famílies per 

tal que puguin actuar de manera efectiva dins el context familiar i social. En aquest sentit, els treballadors socials: 

 

 Hem realitzat 155 entrevistes de seguiment amb les famílies, un cop la persona s’incorpora al lloc de treball. 

 El 8 d’octubre es va realitzar una xerrada sobre el Patrimoni Protegit dirigida a totes les famílies de l’Entitat. 

Va anar a càrrec de l’advocat Albert Rodríguez.  

 

-   LLEURE. Des de l’USAP valorem que el lleure és un aspecte fonamental i necessari per a la vida de qualsevol 

persona. Vetllem perquè tots els treballadors/es puguin gaudir d’un espai de lleure d’acord als seus desitjos. En 

aquest sentit:  

 

 Hem realitzat la coordinació amb el servei de lleure de l’Associació Sant Tomàs, per fer el seguiment de les  

tres persones que participen en les activitats esportives. També ens hem coordinat per donar suport en 

l’organització dels  torns de vacances. Del torn de setmana santa del 24 al 28 de març, 4 persones han pogut 

gaudir d’unes vacances a l’Estartit i del d’estiu, de l’1 al 6 d’agost, 3 persones van participar a les vacances a 

Roses. 

 S’ha donat suport al servei de lleure de l’Associació Sant Tomàs en l’organització d’un grup de caminades 

dels diumenges al matí dels mesos de Maig i Juny, ha participat 1 persona. 

 S’ha donat suport al servei de lleure de l’Associació Sant Tomàs perquè una persona assistís al monòleg de 

l’humorista Berto Romero a Badalona. 

 S’ha realitzat difusió dels diferents cursos dels centres cívics de Vic. 

 S’ha realitzat coordinació amb l’Entitat perquè els treballadors que ho desitgessin poguessin anar de manera 

periòdica en una sala de festes de la comarca, l’Envelat de Vic. 

 

Objectiu  5: vetllar per la qualitat de vida dels treballadors/es des de la perspectiva del model centrat en la persona. 

 

El model centrat en la persona (PCP) està directament relacionat amb el concepte de qualitat de vida. Podem afirmar, de 
forma genèrica, que “la qualitat de vida s’experimenta quan les necessitats de la persona es veuen satisfetes i quan es té la 
possibilitat de millorar en les àrees vitals més importants” (Shalock y Verdugo, 2002). Per altra banda, la qualitat de vida 
augmenta donant poder a les persones per participar en les decisions que afecten a les seves vides.  
És en aquest sentit que l’entitat i, de manera transversal, està treballant amb aquest enfoc fent una aposta ferma cap a 
l’autodeterminació i suport en la presa de decisions.  
 
S’han treballat a diferents nivells: 
 

- Potenciar l’autodeterminació. Al 2010 es va iniciar el primer grup d’Autogestors a l’Entitat i el passat 2015 es va 
formar un segon grup. En el primer grup hi participen 3 persones i en el segon 1. 
 
Aquests grups permeten un espai de participació i escolta per a conèixer i acceptar les limitacions; descobrint les  
capacitats i aprenent a ser responsables de les seves decisions. Són un espai per aprendre a participar i a ser 
protagonistes de la pròpia vida.  

 
- Desenvolupament del programa TOP SIDE o COMPANYS DE SUPORT. És un projecte liderat a l’estat espanyol per 

la nostra entitat dins el marc de la Unió Europea. S’han format a 3 nois i noies per a desenvolupar un 
acompanyament a altres companys/es que es trobin en situacions complicades i s’ha enfocat en el tema laboral. 
 

- S’han format els monitors del CET en PCP, per tal de portar a terme el treball diari amb els nois a través de la 
Planificació Centrada en la Persona. 

 

Objectiu 6:  facilitar i preparar a tots els/les treballadors/es del CET que ho desitgin perquè puguin inserir-se laboralment 

a l’empresa ordinària. L’objectiu el treballem amb dues línies d’actuació: 

 

- L’USAP de Vic Verd es coordina amb l’USAP de Fundació Privada Tac Osona i el CET Sant Tomàs per poder facilitar 

els moviments de personal a altres llocs de treball més adequats per la persona. Aquest any s’ha realitzat la 

reubicació de tres treballadors de la Fundació Privada Tac Osona al CET Vic Verd.  

- Coordinació i treball conjunt amb el Servei de treball amb suport. Des de l’USAP  treballem conjuntament amb el 

servei de treball amb suport Eina de l’entitat. Els/le treballadors/es que estan preparats per desenvolupar amb 

èxit una feina a l’empresa ordinària assisteixen a les sessions d’inserció laboral que imparteix Eina. Quan 
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disposem d’una oferta laboral es proposa a la persona que disposa de les millors condicions (capacitats, 

accessibilitat al lloc de treball,...).  Aquest any un treballador de Vic Verd ha trobat feina a l’empresa ordinària. 

 

Objectiu 7: vetllar l’envelliment i el deteriorament cognitiu dels treballadors/es, adaptant-los el lloc de treball i/o fent 

l’acompanyament cap a d’altres recursos. Disposem de les següents línies d’actuació:  

 

- Els mesos d’abril i juny del 2016 s’han format les psicòlogues del CET en bones pràctiques davant de l’envelliment dels 

treballadors. La formació ha estat impartida per la neuropsicòloga Susanna Esteban. 

- S’ha passat el test CAMCOG, examen cognitiu de la bateria CAMDEX DS. Aquest s’aplica a les persones majors de 39 

anys, per tenir una línea base del seu nivell cognitiu, i així fer el re-test en el moment que es comencin a detectar 

algun signe de deteriorament. A les persones amb Síndrome de Down, epilèpsia, esclerosis tuberoses o amb paràlisis 

cerebral, es passa tota la bateria de CAMDEX DS per la detecció demències en fases inicials i així poder frenar 

l’evolució uns anys. Durant el 2016 s’ha passat el Camdex a tres persones majors de 39 anys i amb criteris de risc de 

deteriorament cognitiu  precoç. 

- Treball coordinat amb els diferents agents del territori per definir protocols d’actuació. 

- Coordinació amb el SESM-DI de Girona per l’atenció de les persones amb signes de deteriorament cognitiu i/o 

demència. 

- En les persones que arriben a la fi de la seva vida laboral, es parteix del model de PCP per poder dissenyar 

conjuntament la nova etapa, després del període laboral. Concretament s’ha donat suport a dues persones en la fi de 

vida laboral. 

- Disseny de l’adequació dels llocs de treball per les persones que per raó del seu deteriorament necessitin d’una 

atenció més especialitzada en el CET.  

 

Objectiu 8: integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al CET, garantint l’aplicació del principi d’igualtat 

d’oportunitats en tots els processos de l’empresa. Es basarà en 3 eixos bàsics:  

Aquest 2016 s’ha treballat la renovació del Pla d’Igualtat de l’entitat i s’ha incorporat la perspectiva de gènere al nou pla 

estratègic de l’entitat 2015-2018. 

 

3. Objectius específics 2016 

 

Objectiu Específic 1: Millorar el desenvolupament personal i professional de les persones amb discapacitat amb la millora 

del coneixement d’un mateix a través de la  implantació del model de competències ISFOL, per la gestió i l’avaluació per 

competències de les persones amb discapacitat.  

Tal i com hem comentat, conjuntament amb els altres CET’s de l’entitat, hem començat a elaborar un nou model d’analisi 

de lloc de treball, a través d’una formació sobre el model de competències ISFOL. 

 

Objectiu Específic 2:  Instaurar els programes personals en termes de qualitat de vida. 

S’ha iniciat la definició dels plans individuals dels treballadors i treballadores, conjuntament amb ells a través de la 

metodologia de la Planificació Centrada en la Persona i s’ha treballat el nivell de competències i de suport a través de la 

qualitat de  vida, basant-nos amb l’escala de Qualitat de Vida de Gencat i a través del programa informàtic Entigest. En 

total, durant el 2016, s’han treballat 59 plans individuals conjuntament amb els treballadors/es i serveis de suport. 

 

Objectiu Específic 3:  Iniciar el projecte d’envelliment actiu. 

Durant el 2016 s’han realitzat accions per treballar la fi de vida laboral de tres persones. En un dels casos s’ha pogut 

realitzar la incorporació al Centre Ocupacional de l’Entitat i en els altres dos s’han iniciat accions per iniciar un procés 

d’incapacitat permanent i treballar una futura incorporació al mateix Centre Ocupacional.  
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INDICADORS I COORDINACIONS 

L’avaluació del treball i la millora continua de les activitats de l’equip d’USAP s’ha realitzat a través del Sistema de Gestió 
Integrat que permet la incorporació de la qualitat, dels aspectes ambientals i els riscos laborals, dins dels diferents 
processos que conformen la nostra activitat principal d’atenció a les persones. 

 

1. Avaluació programes personals 

Tal i com teníem definit en l’Objectiu Específic 2,  s’han realitzat els programes personals en termes de qualitat de vida, 
aplicant la Planificació Centrada en la Persona (PCP) en processos individuals de canvi vital. Aquest 2016 en els plans 
individuals s’han definit els objectius a treballar conjuntament amb la persona donant-li poder en la planificació del seu 
futur, sempre amb el suport dels professionals, però aquests en un segon terme. Concretament s’han realitzat 59 plans 
individuals amb la metodologia de Planificació Centrada en la Persona i de qualitat de vida i s’han marcat 125 objectius 
conjuntament amb les persones. 
S’han registrat en l’Entigest 727 seguiments de les psicòlogues i de les treballadores socials sobre l’atenció als 

treballadors/es amb discapacitat i/o les seves famílies. 

 

2. Quadre valoració  treballadors 

A través dels quadres de valoració tenim una valoració global, tan de les capacitats i necessitats dels treballadors/es, com 
també dels hàbits laborals i del perfil de cada persona. En aquest es valora que cada perfil sigui adequat a cada lloc de 
treball, definit en l’anàlisi del lloc de treball. Aquest és un quadre multidisciplinar en que l’USAP treballa i comparteix la 
informació amb l’àrea productiva i l’àrea de qualitat i prevenció de riscos laborals. És molt important el treball coordinat 
entres totes les àrees que intervenen en el funcionament diari dels treballadors/es amb discapacitat. Quinzenalment es 
realitzen reunions de seguiment entre aquestes àrees, tot i que durant el dia a dia hi ha una gran fluïdesa amb la 
comunicació entre l’USAP, l’àrea productiva i l’àrea de prevenció i qualitat. Durant el 2016 s’han omplert el 100% dels 
quadres de valoració de treballadors de manera consensuada entre totes les àrees implicades. 
 

3. Enquestes de qualitat: a treballadors, famílies, professionals i empreses. 

Biennalment la Fundació Privada Tac Osona realitza enquestes de satisfacció a famílies, professionals i empreses. Aquestes 
enquestes es realitzen segons el procediment de qualitat PSG1-4 Avaluació satisfacció client.  El 2016 no s’han realitzat les 
enquestes de satisfacció, ja que es van realitzar al llarg del 2015. 

El qüestionari de satisfacció a famílies es realitza telefònicament a totes les famílies que són referents i/o representants 
legals dels treballadors/es del CET. El qüestionari de satisfacció als  treballadors/es es realitzen a través d’un col·laborador 
extern a través d’enquestes personalitzades i el qüestionari de satisfacció de professionals realitza la gestió el departament 
de recursos humans de l’Associació i es fa a través d’una enquesta anònima. El d’empreses es realitza telefònicament 
també a través d’un col·laborador extern. 

4. Coordinació interna 

Per la bona organització i gestió de Vic Verd  es realitzen diferents tipus de coordinacions i comunicacions. A continuació us 

mostrem una taula resum de totes elles i els objectius.  
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El CET Vic Verd treballa amb l’Associació Sant Tomàs, la qual disposa d’una extensa cartera de serveis orientats a les 

persones, que complementen tots els suports que es poden donar des de Vic Verd, i també donen continuïtat a les 

demandes dels treballadors/es.  Així, la inserció a l’empresa ordinària, es treballa conjuntament amb el servei de treball 

amb suport Eina de l’entitat, i l’abordatge del deteriorament cognitiu i/o envelliment es fa conjuntament amb els centres 

ocupacionals de la mateixa entitat. 

En concret es realitzen reunions periòdiques de coordinació amb els diferents serveis de l’Entitat i la Fundació tutelar 

l’Esguard. 

Com hem esmentat anteriorment, a l’octubre del 2016 es va crear el servei d’atenció a famílies i demandes (SAFD), que és 

un servei transversal de l’Entitat on els seus objectius són: 

- donar informació, orientació i assessorament, formació, suport i acompanyament a les famílies.   

- facilitar l’accés de les persones als serveis de l’entitat, a través d’una única entrada en la que es faci una acurada 

valoració i es proposi quin és el servei que ha de donar-li els suports.  

Una treballadora social de l’USAP forma part de l’ERESS de l’Entitat (Espai de reflexió ètica i serveis socials). L’objectiu de 

l’ERESS és promoure els valors ètics als diferents serveis de l’entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció a les 

persones. Enguany s’ha treballat en l’elaboració del reglament de règim intern i s’han treballat les diferents consultes que 

han arribat. 

5. Coordinació externa i treball en xarxa 

Per l’atenció als treballadors/es, Vic Verd ha de fer un treball a nivell comarcal. Osona compta amb 52 municipis i ens hem 

coordinat amb els serveis socials i ajuntaments de tots els municipis de la comarca i amb el Consell Comarcal d’Osona.  

L’entitat té convenis marc de col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic, amb la Universitat de Vic, la Universitat de 

Girona, la Fundació Blanquerna, l’EFA Quintanes, la Fundació Mil·lenari i amb Fundosa social Consulting, entre d’altres.  
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6. Relació amb el teixit empresarial 

El CET Vic Verd treballa conjuntament amb l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vic i Sermuvic S.A.  

 

RECURSOS HUMANS 

L’USAP de Vic Verd està dotada dels professionals necessaris per poder atendre i desenvolupar el pla de treball. Val a dir 

que s’hi dediquen més professionals dels que es preveu amb el topall i, per tant, l’entitat està fent un esforç per dedicar-hi 

més recursos, estant per sobre rati, però és la única via de poder continuar oferint un servei de qualitat i assolir els 

objectius que ens marquem per tot el suport que necessiten les persones amb discapacitat per la seva integració laboral i 

social. Detallem a continuació els diferents professionals que en formen part: 

1.  Treballador/a Social  

L’USAP del CET Vic Verd compta amb els recursos de personal de la  treballadora social. El CET aposta per l’àrea social que 

la dota de més personal del que toca per rati. Les seves funcions en els diferents processos de treball són: 

Procés de demanda:  

- Anàlisis i recollida d’informació sòcio-familiar 

- Implicar la família en el procés d’inserció 

- Recollir demandes i detectar necessitats futures (lleure, habitatge, incapacitació) 

- Coordinació amb la xarxa de serveis socials i de salut 

- Certificat de disminució (si s’escau) i sol·licitud i valoració de l’EVO laboral 

- Assegurar compatibilitat feina-pensions i informar d’altres ajudes a les que es puguin acollir 

- Coordinació amb Eina, Adfo... 

- Realitzar la memòria anual de les demandes d’ingrés 

- Derivació, si s’escau, a un altre servei 

Procés incorporació: 

- Informar a la família de les característiques del lloc de treball, condicions, etc. 

- Requerir la documentació necessària 

- Realització del pla individual 

Seguiment:  

- Desenvolupar objectius del pla individual 

- Atendre les necessitats de les famílies en l’atenció/relació amb la persona amb discapacitat 

- Coordinació amb els serveis socials d’atenció primària i sanitaris 

- Coordinació amb els serveis de lleure, habitatge i respir de l’associació 

- Buscar i oferir els recursos i prestacions personals als que es puguin acollir els treballadors/famílies 

Baixa servei: 

- Coordinació amb el servei de destí 

- Coordinació amb serveis socials, si s’escau 
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Formació :  

- Diplomatura en Treball Social a l’Escola Universitària de Treball Social de Lleida (UDL) (2003), postgrau de 

mediació familiar i comunitària a la Universitat de Vic (2007), formació de trastorns mentals impartida pel 

Consorci Hospitalari de Vic-Osona salut mental (2009), curs de planificació centrada en la persona i participació en 

el II congrés Internacional sobre famílies i discapacitat (2014). Diversos cursos i seminaris realitzats a DINCAT en 

relació a la discapacitat intel·lectual. 

 

 

2. Psicòleg/a 

Al CET Vic Verd compta amb els recursos de personal del psicòleg/s. El CET aposta per l’àrea social que la dota de més 

personal del que toca per rati. Les seves funcions en els diferents processos de treball són: 

Procés de demanda:  

- Valorar els coneixements, les aptituds, les capacitat i els interessos de cada persona permetent orientar-la sobre 

les opcions laborals més adients i s’ubiqui en el lloc de treball que més s’ajusti a les seves habilitats i preferències 

laborals. 

- Coordinació amb els diferents serveis (SOI/ESTEL). Temporalització de les pràctiques. 

Procés incorporació: 

- Visita al lloc de treball 

- Tramitar documentació per realitzar contracte 

- Explicació del Manual de Benvinguda 

- Realització del calendari 

- Realització del pla individual 

- Tramitació documentació per realitzar les pràctiques 

Seguiment:  

- Visites al lloc de treball 

- Tutories individualitzades 

- Desenvolupar objectius del pla individual 

- Proporcionar la formació adient per a l’adquisició d’autonomia personal i social i de les competències laborals de 

base (hàbits laborals) 

- Facilitar/orientar l’anàlisi, valoració de les situacions de conflicte així com les estratègies de resolució adequades 

en cada cas 

- Acompanyament/contenció en situacions de crisis o desajustaments emocionals (acompanyament a salut mental, 

psicòleg)  

- Actuacions especifiques en problemes de comportament 

- Propostes d’adaptació del lloc de treball i al lloc de treball                        

- Realitzar el seguiment del funcionament de les pràctiques         

- Participar en les polítiques salarials i traspàs d’informació a oficines centrals 

Baixa servei: 

- Traspàs informació oficines 

- Entrevista treballador per finalització contracte 

- Traspàs d’informació de les pràctiques. Passar qüestionari 
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Formació: 

- Llicenciatura en Psicologia a La Universitat Autònoma de Barcelona (2005), Postgrau de Salut i Qualitat de Vida a 

la Universitat Autònoma de Barcelona (2004). Diversos cursos i seminaris realitzats a DINCAT en relació a la 

discapacitat intel·lectual. 

 

 

3. Tècnic 

 

Les seves funcions en els diferents processos de treball són: 

 

Procés incorporació: 

 

- Suport durant els primers dies de treball, suport extra del suport del monitor 

- Realitzar reunions amb el monitor/cap de producció/psicòleg per tenir informació del treballador envers al seu 

funcionament a la feina 

- Conjuntament amb el psicòleg, monitor i coordinador de formació es dissenya un pla de formació amb el treballador. 

El tècnic imparteix part de la formació específica del lloc de treball 

 

Seguiment: 

 

- Donar suport al monitor i als treballadors amb discapacitat en l’adquisició de nous aprenentatge o bé en el 

manteniment d’aquests 

- Coordinació i suport al disseny de la producció conjuntament amb el cap de producció, per assegurar una bona 

distribució dels grups per la realització de les feines, tenint en compte en cada moment les capacitats, habilitats i 

preferències de cada persona 

 

Formació: 

- Curs de monitoratge per a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental: 

Mòdul I: Aspectes bàsics de la discapacitat intel·lectual i la malaltia mental 

Mòdul II: Problemes de comportament 

Mòdul III: Aspectes socials 

Mòdul IV: El sentit del treball 

- Curs de trastorn mental sever: 

Mòdul I: Introducció al trastorn mental sever 

Mòdul II: Famílies i professional davant el trastorn mental sever 

 

 

4. Monitor/a 

El CET Vic Verd compta amb els recursos de personal de monitors/es. El CET aposta per l’àrea social que la dota de més 

personal del que toca per rati. Les seves funcions en els diferents processos de treball són: 

Procés incorporació: 

- Detectar i determinar, conjuntament amb el psicòleg, les capacitats de la persona per  proporcionar al treballador 

els suports necessaris perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional 

- Establir els suports individualitzats per cada treballador i treballadora al lloc de treball  

- Participar en l’elaboració del pla individual 

Seguiment:  

- Fer complir les normes de seguretat dels seus treballadors i la utilització dels EPIS 
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- Estar en contacte periòdic amb el psicòleg i treballador social i participar en les reunions de  seguiment del 

personal 

- Afavorir i potenciar l’autonomia i independència dels treballadors i treballadores amb discapacitat perquè puguin 

desenvolupar la seva activitat professional  

- Distribuir i supervisar la feina de l’equip  

-  

Formació: 

El monitors tenen una formació més tècnica que té a veure amb les tasques que desenvolupa en el seu lloc de treball on hi 

tenim professionals amb formació de mestre d’educació especial, enginyers tècnics agrícoles,  enginyers tècnics forestals, 

Cicles formatius de grau superior en jardineria, FP1 mecànica, FP1 electrònica...  i l’empresa els hi proporciona una formació 

més específica com a monitors de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta formació com a monitor del centre 

especial es proporciona a tots els monitors del CET a nivell intern i, durant la seva incorporació i al llarg de la seva 

trajectòria laboral, es va ampliant. Aquesta es impartida per professionals de l’empresa (caps de producció, treballadors 

socials i psicòlegs) que coneixen la realitat i el dia a dia del centre especial de treball.  

Aquesta formació consisteix: 

- Curs de monitoratge per a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental: 

Mòdul I: Aspectes bàsics de la discapacitat intel·lectual i la malaltia mental 

Mòdul II: Problemes de comportament 

Mòdul III: Aspectes socials 

Mòdul IV: El sentit del treball 

- Curs de trastorn mental sever: 

Mòdul I: Introducció al trastorn mental sever 

Mòdul II: Famílies i professional davant el trastorn mental sever 

 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

1. Instal·lacions 

Vic Verd compta amb una Nau de l’Associació Sant Tomàs  a Vic de més de 2150 m2 on s’ubica el Servei de Jardineria. 

Aquestes instal·lacions es comparteixen amb el servei de Neteja i vigilància, amb el de mobiliari Urbà i altres serveis de 

l’Associació Sant Tomàs. En aquestes instal·lacions disposem d’un gran parc de maquinària de jardineria i flota de vehicles  i 

també disposa de despatxos per la direcció, administració, cap de producció i tècnics de jardineria i neteja, despatx de 

l’àrea social, recepció, sales de reunions, menjador, vestuaris i infermeria. 

Per tenir més informació dels perfils de les persones que venen a demanar feina disposem d’un seguit de proves i tests 

psicotècnics especialitzats que ens ajuden a tenir informació psicològica, comportamental, laboral i social de la persona: 

ABAS, REISS, WAIS, ICAP, CAMDEX, RUWARD.  

També comptem amb diversos programes informàtics que ens ajuden i faciliten la gestió: Office, Entigest, Sage Murano, 

Kais, Visual Time... i altres petits aplicatius de base de dades.  
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2. Eines de treball 

2.1. Sistema de gestió per competències 

El CET Vic Verd té implantat un sistema d’avaluació dels professionals per competències. Un cop l’any els caps directes fan 

una avaluació dels professionals avaluant les competències necessàries per desenvolupar el seu lloc de treball. Aquestes 

avaluacions, juntament amb els diferents plans d’acció que se’n desprenen, ens permeten treballar els següents objectius:  

 

1. Facilitar els processos de canvi 

2. Afavorir el desenvolupament professional de tot el personal 

3. Donar a conèixer el que l’Organització espera de les persones en termes de competències 

4. Alinear a les persones i els seus resultats amb els Objectius de l’Organització 

5. Aconseguir comprometre a les persones amb l’Organització i els seus resultats 

6. Afavorir el desenvolupament integral de les persones a través de l’Avaluació del seu desenvolupament 

7. Incrementar el rendiment centrant l’esforç en allò que és necessari 

8. Crear un estil de lideratge que transformi els Responsables en Gestors més eficaços dels seus Equips 

9. Afavorir la Comunicació entre els Responsable i els seus equips. 

 

 I tenir informació per millorar la gestió de recursos humans: 

- Resultats d’avaluacions que puguin ser presos en consideració pel creixement professional (canvis de categoria 

professional, increments salarials,...) 

- Pla de Formació adaptat a les necessitats reals en base a la diferència entre el necessari i l’aportat per les 

persones 

 

2.2. Entigest RRHH: definició d’informes estadístics 

Aquesta eina ens permet tenir les dades i indicadors relacionats amb la gestió de recursos humans. Les dades que podem 

obtenir són:  Distribució segons sexe, antiguitat mitjana, edat mitjana, distribució treballadors segons tipus de discapacitat, 

% segons tipus de contracte, % contractes indefinits, rotació de personal, nº de cursos de formació, distribució de cursos 

per àrees formatives, % de treballadors formats, total hores de formació, despesa en formació i absentisme.  Aquesta eina 

ens permet fer un seguiment acurat d’aquestes dades.  

 

2.3. Entigest Persones: pels programes personals 

L’àrea social compta amb un procediment de qualitat PSG Intervenció i avaluació, on s’estableixen els passos a seguir en 

l’elaboració de plans individuals (redacció nivell actual de competències, priorització d’àrees, objectius de treballs anuals, 

metodologia) així com també es detalla com s’avaluen els resultats.  

Tot aquest procés es gestiona a través del programa Entigest Persones que ens permet fer un treball estructurat, 

individualitzat i alhora ens permet també treure indicadors quantitatius dels resultats obtinguts dels objectius plantejats de 

tots els plans individuals.  

 

 

2.4. Visual Time: Gestió horària 

 

S’ha començat a implantar un nou sistema informàtic de control de presència que permet una major optimització dels 

recursos humans. Aquesta eina comunica a temps real qualsevol incidència en els horaris dels treballadors d’una manera 

automatitzada i vinculada al calendari laboral de cada un. 

 


