
ANNEX 2 
Exemple de Pla d’Acollida 
 

 
FUNDACIÓ PRIVADA CANIGÓ 

 
Descripció dels trets d’identitat i els objectius del servei 
 

La Fundació Privada Canigó, situada a l’Avinguda de Vallvidrera 22, ha adquirit la 
responsabilitat de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat psíquica 
per la qual cosa gestiona un taller Ocupacional, Centre Especial de Treball (Bugaderia 
Canigó), una Llar-Residència, Servei Ocupacional d’Inserció i manté una estreta relació 
amb el Club Esportiu  

 

Els nostres objectius són:  

• Oferir un ventall d’activitats que estimulin el desenvolupament integral, per així fer possible 
una habilitació estructural i global de la persona amb disminució que el capaciti per assolir 
una major independència en tots els entorns de la vida quotidiana: social, lúdic, laboral… 

 
• Donar feina estable aquest col·lectiu perquè pugui realitzar-se plenament essent capaços de 

mantenir-se econòmicament essent la fi última arriba a integrar-los a l’empresa ordinària  
 
 
Les funcions a desenvolupar són: 

 
L’Ajustament Personal i Social té per objecte el desenvolupament integral de la persona en 
els seus aspectes cognitius, emocionals, actitudinals,… per fer-la més competent i així poder 
relacionar-se equilibradament amb els altres. Aquesta funció es concreta en un conjunt 
d’activitats -com hàbits, lectura del diari, assemblea, jardineria, etc- que estan concebudes 
per adaptar-se i estimular les seves capacitats i, en un entorn ric i el més normalitzador 
possible, mantenir o millorar les seves competències. 
 
El desenvolupament d’una tasca laboral ajuda a les persones a incorporar-se en el món dels 
adults i concreta quina és la seva actuació com a membres de la societat. Tenir feina ens fa 
augmentar tota una sèrie de competències que ens permeten créixer i ser més independents, 
ens ajuden a diferenciar-nos i valorar-nos positivament. Evidentment la feina productiva ens 
facilita uns ingressos que ens permeten tenir una estabilitat econòmica fonamental per poder 
subsistir.  
 

Protocol d’acollida dels alumnes  
 
A continuació us descrivim el protocol d’acollida que desenvolupem actualment. Cal dir 
que és un protocol base que adaptem als objectius i les característiques i la temporització 
dels diferents pràcticums de Pedagogia, Psicopedagogia, Educació social i magisteri 
d’educació especial. 
 
A més d’adequar-lo a les fites dels diferents Pràcticums som molt sensibles a les 
expectatives i demandes dels diferents alumnes. Per tal d’integrar-nos el nou model de MPI 
segurament caldria fer modificacions. En aquest sentit us volem dir que restem oberts als 
vostres suggeriments per tal millorar-lo i adaptar-lo al nou model.      



1a sessió: Acolliment de l’alumnat 

Rebuda dels alumnes per part de la tutora del Centre i entrega de la documentació. 
Presentació de l’entitat Fundació Privada Canigó i visita a les instal·lacions. 
Explicació dels objectius de l’entitat i les característiques dels diferents serveis 
Recollida dels coneixements i experiències prèvies  de l’alumnat amb persones amb n.e.e. 
Concertació de l’horari de pràctiques i ubicació dins dels diferents serveis de cadascun dels 
estudiants 

2a sessió:  

Entrega de la documentació i explicació de la legislació dels centres d’atenció a les persones 
amb discapacitat 
Comentari del Projecte Rehabilitador de Centre 
Debat: diferència entre discapacitat,minusvalia i deficiència.     

3a sessió: 

Comentari del Projecte Anual de cada servei. 
Ubicació de cada alumne en un projecte, nucli d’activitat, activitat determinat. 
Observació participant d’un servei en concret 

4a sessió:   

Definició de la participació de cada alumne en el projecte triat: 
Objectius a assolir 
Competències a desenvolupar 
Dinàmica de treball 
Calendari 
Disseny de la valoració 

Resta de sessions:  

Desenvolupament de l’activitat i seguiment de la mateixa mitjançant tutories 
Comentaris de casos.   

Última sessió: 

Comentari de la valoració del projecte, activitat on ha participat l’alumne. 
Valoració d’assoliment dels objectius plantejats i les competències assolides 
Valoració conjunta de la participació de l’alumnat i de l’actuació docent.  
 


