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Des del seu origen, la Fupar ha seguit un 
procés evolutiu constant per adequar 
l’organització a les necessitats de les 
persones a les que dona atenció. Així, avui, 
la Fundació, a banda de l’estructura 
directiva global de l’entitat presenta una 
divisió organitzativa diferenciada en l’Àrea 
de negoci, que possibilita llocs de treball 
adaptats a les capacitats individuals de les 
persones amb discapacitat i l’Àrea 
assistencial, que ofereix suports personals 
necessaris per a la inclusió laboral, l’atenció 
diürna i la vida personal. 
 
 
Un dels reptes més importants de l’exercici 
2010 ha estat possibilitar nous llocs de 
treball, fruit de les següents actuacions:  
  
 Atenció a la Solvència, 
obtingudes de la gestió patrimonial. 
  
  
  
  

GESTIÓ 2010 

 Diversificació en la unitat de serveis 
de neteja industrial i la destinació d’estructures a la 
prestació de serveis interns i la consolidació en les 
noves activitats d’Impressió Digital Tèxtil i Prestació 
de serveis interns i reorientació de llocs de treball 
entre les diferents unitats de negoci.  
 
 Formació i capacitació per adaptar 
les persones treballadores a tasques de major valor 
afegit.  
  
 Finançament extraordinari  
provinents de l’ampliació interina i extraordinària de 
les línees ordinàries de finançament de 
l’administració pública que han permès mantenir 
l’equilibri financer i incrementar els llocs de treball. 
 
 
Per tot, la Fupar te una projecció com a organització 
socialment rellevant, fruit d’una feina continuada, 
centrada en un model assistencial i de negoci capaç 
de conjugar el benefici social amb la sostenibilitat 
econòmica. 
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UNITAT DE SUPORT A 
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL, 
PER A PROMOURE ELS HABITS I 
ADAPTACIÓ A L’ENTORN 
LABORAL 

El desenvolupament de les capacitats de les 
persones i l’adquisició de competències requereix el 
suport individual i la prestació de serveis 
d’ajustament personal i social al Centre Especial de 
Treball, per millorar-ne els aspectes rehabilitadors, 
terapèutics, d’integració social i adaptació a l’entorn 
laboral. 

EL CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL, PER A 
AFAVORIR LA INSERCIÓ 
LABORAL 

Afavorim la inserció laboral i assegurem un treball 
remunerat a través de la jardineria, el rentat de 
cotxes, els serveis de neteja, el 
termoenvasament, impressió digital tèxtil i 
manipulats, la floristeria i el garden. 

per a la millora de la qualitat de vida de les persones 

CARTA DE SERVEIS 
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CENTRE OCUPACIONAL, 
PER A POTENCIAR EL MÀXIM 
DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I SOCIAL 

Servei que treballa per aconseguir el màxim 
desenvolupament personal i social de les persones 
amb activitats d’ajustament i de teràpia 
ocupacional totalment diversificades i 
personalitzades.  

PROGRAMA 
D’AUTONOMIA A LA 
LLAR, PER A VIURE AMB 
INDEPENDÈNCIA 

Fomentem l’autonomia en les tasques de la llar, 
mitjançant l’assistència de professionals en el 
propi domicili. 

SERVEI D’ACTIVITATS 
PER A LES FAMÍLIES, PER 
A DONAR SUPORT I 
ORIENTACIÓ 

Accions formatives, visites a d’altres serveis, grups 
de suports a pares, familiars i germans i trobades 
amb tots els familiars per fomentar l’acostament i 
el treball global en pro la qualitat de vida de la 
persona amb discapacitat intel·lectual. 

SERVEI DE LLEURE , PER A 
PRACTICAR ESPORT I 
GAUDIR D’ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS 

Servei orientat a la formació en el lleure, a la 
pràctica esportiva i a la participació d’activitats 
culturals i d’oci. 
Proporciona la integració social i fomenta la 
participació en activitats en la comunitat. 

CARTA DE SERVEIS  
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Els valors de l’organització 
 

Dinàmica 

Referent 

Lideratge 

Compromís 

Inclusió 

Adaptació 

Professionalitat 

Participativa 

Proactivitat 

Respecte mutu i dignitat 

Proximitat 
 

La Fupar és una organització social 
d’iniciativa privada i sense ànim de lucre, 
que te com a finalitat darrera i general 
contribuir a que la persona amb 
discapacitat intel·lectual pugui inserir-
se als medis de treball i de producció, 
així com desenvolupar el seu projecte 
de vida i promoure la seva inclusió a la 
comunitat com a persona de ple dret. 

Per tot això, són elements estratègics la gestió eficient del centre especial de treball, 
els programes de formació professional, el servei d’atenció diürna del centre 
ocupacional i l’acció socioeducativa de desenvolupament comunitari per a usuaris, 
família i comunitat. Així com també, fomentar les oportunitats laborals per a persones 
amb discapacitat física i sensorial. 

VALOR AFEGIT A LA TASCA DIÀRIA 
   missió i valors compartits 
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 Qualitat entesa com a flexibilitat, cooperació amb 
altres organitzacions, servei personalitzat, diversitat, 
innovació, aprenentatge permanent, participació activa 
de l’usuariat i clientela, investigació i millora del 
desenvolupament professional. En definitiva, pensar de 
manera permanent en la sostenibilitat de l’entitat. 

Fupar gestiona els seus serveis i unitats de negoci sota 
un sistema de gestió integrat, que engloba la Qualitat 
de serveis assistencials i empresarials i la Prevenció 
de Riscos Laborals. 

Fupar renova un any 
més les seves 
certificacions.  
Fupar gestiona els serveis 
i unitats de negoci amb 
un sistema de gestió 
basat en processos i 
certificat per les normes 
ISO:9001/2008 de 
qualitat. 

 

QUALITAT  

 esperit d’innovació i millora continua   
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  31.12.2009 31.12.2010 

      Persones amb 
discapacitat 

Persones de 
suport 

Persones amb 
discapacitat 

Persones de 
suport  

CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL 

Industrial  

Manipulat- 
termoenvasat 

80 8 98 7 

magatzem 2 1 2 1 

Impressió digital tèxtil   10 2 10 3 

Garden    9 8 10 11 

Serveis 
Jardineria 25 13 29 14 

Neteja  17 6 14 5 

Rentat Cotxes   22 2 21 2 

  

   TOTAL 165 40 184 43 

CENTRE 
OCUPACIONAL 

S.Terapia Ocupacional -STO 
  

127 20 128 24 

S.Ocupacinal d’Inserció -SOI 
  

17 2 17 2 

 TOTAL 144 22 145 26 

    

ADMINISTRACIÓ   9 9 

PSICOSOCIAL   10 10 

PERSONES 

 l’actiu més important   
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LLOC RESIDÈNCIA PERSONES USUÀRIES % 

Terrassa 248 77 

Vallès Occidental 61 19 

Altres comarques 14 4 

TOTAL 323 

Distribució de persones usuàries per zona de població Distribució de persones usuàries per edat  i gènere 

TRAMS D’EDAT Homes Dones Total % 

De 18 a 30 anys 47 27 74 23 

De 31 a 45 anys 72 50 122 38 

De 46 a 60 anys 72 43 115 36 

De 61 a 75 anys 4 8 12 3 

TOTAL 195 128 323 

% 60 40 

PERSONES  
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Oferim una atenció individualitzada a totes 
les persones treballadores del Centre 
Especial de Treball (Cet), per a garantir la 
màxima autonomia en el 
desenvolupament de les habilitats laborals 
i afavorir la inclusió als entorns 
comunitaris.  
 
Basem les nostres intervencions en la 
teoria de la Qualitat de Vida de Robert 
Shalock, incorporant les dimensions de 
Qualitat en el treball diari de l’equip 
multidisciplinari de monitors, psicòlegs i 
treballadors socials.   

Promoció dels hàbits i capacitació laboral 

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL 

Anàlisi de les dimensions treballades en el programa personal 

9 memòria d'activitats 2010 



 
UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL    

Participació 
en els 
programes 
de formació 
d’aprenents 
per a 
persones 
amb 
contractació 
temporal 

Industrial Jardineria 
Impressió 

digital 
Centre de 
jardineria 

Rentat 
de 

cotxes 

núm 
participants  

12 10 2 3 5 

TOTAL 32 

Per a les persones amb contractació 
indefinida s’han establert accions de 
formació continuada. 
S’ha gestionat de manera continuada 
el suport que rep cada persona 
treballadora.  

El Cet ha aplicat bona part dels 
excedents de personal de les 
diferents unitats de negoci a 
formar i capacitar a aquestes 
persones treballadores, per a 
millorar la seva adaptació a 
activitats de major valor afegit o 
en les que es preveuran millors 
escenaris de creixement futur. 

Programes de formació continuada per a 
persones treballadores del CET amb 

contractació indefinida 

núm. 
participants 

núm. 
hores 

Auxiliar de recepcionista 2 117 

Auxiliar administratiu de magatzem 2 39 

Classificar i arxivar documentació clients 1 40 

Costura industrial 3 300 

Imoressió digital tèxtil 2 100 

Calandratge 2 100 

Auxiliar de caixer 2 30 

Auxiliar jardineria ràpida 1 80 

Taller cognitiu 7 70 

Grup entrenament relaxació 6 72 

TOTAL 28 948 
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Del 81% de la població que ha fet ús del servei terapèutic individualitzat, 
el conjunt de persones que han gaudit d’un pla d’intervenció individual 
és d’un 55%  

INTERVENCIONS TERAPEUTIQUES DEL 
SERVEI USAP 
 
La anàlisi del patró conductual dels usuaris 
que presenten alteracions de conducta, ha 
implicat i ha suposat l’aplicació d’un mètode 
sistemàtic d’anàlisi de la conducta a partir 
de: 
 

•concreció de la conducta observada 
•elecció de l’instrument de registre 
més adient 
•definició dels espais de temps i 
situacions en que es realitza el 
registre 
•realitzar observació i registre 
(freqüència, durada, gravetat) 

 
La conjunció del mètode descrit, juntament 
amb una correcta mecànica de treball en 
equip, ens ha permès realitzar aquesta 
anàlisi del patró conductual al 4% 
aproximadament del total d’usuaris del 
servei USAP. 

Distribució dels plans d’intervenció 

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL 
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Vetllar per afavorir l’autonomia i la inclusió de les 
persones ateses ha estat l’objectiu prioritari del centre 
ocupacional. Durant el 2010 s’han desenvolupat projectes 
específics per atendre la diversitat de persones. 
 
S’ha mantingut un projecte específic per a 22 persones 
que per la seva edat o deteriorament avançat 
presenten envelliment. 
 
En el projecte de paper reciclat han participat 24 
usuaris, escollits amb habilitats per a realitzar tasques 
artesanals de manipulació, disseny i acabat de paper. 
L’ambientador ha estat el primer producte que s’ha 
aconseguit elaborar.  
 
S’ha sistematitzat l’atenció a 12 persones amb més nivell 
de dependència que requereixen uns horaris, activitats i 
suports diferenciats de la resta. 
 
  

CENTRE OCUPACIONAL 
      potenciar el desenvolupament personal i social 
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En el projecte “d’hort a les escoles” han participat 40 
usuaris. Tots ells han assistit diàriament a escoles per 
a treballar l’hort amb els infants. A més han adquirit 
l’aprenentatge en els desplaçaments, han millorat les 
habilitats socials i augmentat  l’autonomia. 
 
Incorporació d’un grup de 14 persones a la nau 
d’industrial amb habilitats manipulatives i interès en 
les tasques laborals. S’ha treballat per a 16 clients. 
 
En el projecte d’administració han participat 7 
persones, repartint correu intern i desplaçant-se per a 
recollir l’extern, realitzant missatgeria interna i suport 
en diverses tasques administratives.  
 
S’han organitzat 3 grups de formació en salut sexual 
i afectivitat amb la participació de 21 persones, 
adaptant les sessions a les inquietuds, necessitats 
específiques.  
 

CENTRE OCUPACIONAL  
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Les activitats d’ajustament i la teràpia ocupacional són les grans 
ocupacions de les persones del centre ocupacional  

 
El temps de dedicació durant el 2010 ha estat del 60% en teràpia 

ocupacional i un 40% d’ajustament.  
 

El 80% de les persones han treballat en més de 10 tipus de feines 
diferents. 

 
S’han realitzat col·laboracions pel servei d’industrial, garden, impressió 

digital tèxtil i jardineria.  

CENTRE OCUPACIONAL  
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CENTRE OCUPACIONAL  

Sortides, visites i viatges.... 
 

En funció de les preferències, les dimensions treballades i les 
necessitats personals, els usuaris  del centre ocupacional han 
participat durant el 2010 en: 6 espectacles, 2 audicions musicals, 22 
visites, 11 tallers, 6 celebracions de festivitats, 13 sortides a la 
natura, 5 convivències , 1 piscina lúdica, 1 viatge d’una setmana...  
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Treballem les dimensions de qualitat de vida 
mitjançant diverses activitats  

Activitats  
Núm. 

participants  

Benestar físic 

Handbol 9 

Wii 6 

Indiaca 10 

Fisioteràpia 60 

Tennis 9 

Bàsquet 25 

Musculació 28 

Pàdel 7 

Petanca 33 

Natació 55 

Judo 56 

Aquagim 52 

Tennis taula 16 

CENTRE OCUPACIONAL  
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POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL 

Activitats  
Núm. 

participants  

  

  

Relacions 
interpersonals  

Assemblea 138 

Cosidor 5 

psicomotricitat 25 

Lectura premsa 66 

Bon Dia 51 

Jocs Taula 13 

Conversa Gent Gran 17 

Expressió corporal  22 

Activitats  
Núm. 

participants  

  
Benestar 
emocional  

Lleure Menjador 38 

Passeig animals 5 

Musicoteràpia 64 

Arteràpia 8 

Taller memòria 26 

CENTRE OCUPACIONAL  
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PRACTICAR ELS HÀBITS I LES RUTINES 

Activitats  
Núm. 

participants  

Desenvolupament 
personal 

Desplaçaments 
externs 

15 

Desplaçaments 
interns 

20 

CENTRE OCUPACIONAL  
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Aquest servei s’incorpora a la Fundació al darrer 
trimestre de l’any 2007 i es consolida plenament el 
2009. 
 
El programa és adreçat a persones amb un elevat grau 
d’autonomia i assegura un suport professional durant 
unes hores setmanals.  
 
En finalitzar l’exercici 2010 la Fundació ha estat 
contractada i presta servei a 19 persones que responen 
als perfils requerits.  

PROGRAMA D’AUTONOMIA A LA LLAR 
  per a fomentar la vida independent    
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Garantir que les famílies promoguin les necessitats de les 
persones amb disminució i estiguin formades, és una manera 
d’incidir positivament en la seva vida. 
 
Oferim en aquest àmbit diversos tallers i activitats a assolir 
aquests objectius: 
 
Grup de Trobada  Crear una xarxa de suport entre les famílies 
és un dels objectius bàsics. Hi van participar un total de 12 
persones.  
 
“Cafès amb companyia” Grup d’ajuda mútua en el que van 
participar 10 famílies per donar, rebre, compartir informació i 

buscar solucions adaptades a les necessitats de cada nucli 
familiar. 

COMPROMIS AMB LES FAMILIES 
    per a oferir suport i orientació  

Cicle de conferències  Adreçat a familiars, 
professionals i qualsevol persona interessada en 
la temàtica tractada entorn a la discapacitat. 

Programa adreçat a la 
comunitat 

núm. 
d’assistents 

Testament i fiscalitat 90 

Presentació del llibre: El 
niño con autismo. Otra 
manera de estar en el 

mundo 

60 

Discapacitat i inclusió 40 

20 memòria d'activitats 2010 



   

Atendre a la persona com a globalitat, cobrint 
l’àmbit laboral, l’autonomia personal i també el 
lleure és un objectiu àmpliament treballat el 2010. 
 
Amb la pràctica esportiva i l’organització 
d’activitats socioculturals aconseguim cuidar el 
benestar físic i el benestar emocional. 

 

LLEURE 
 pràctica de l’esport i el temps lliure  
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Activitats socio-esportives 
núm. 

participants  

Gimnàstica correctiva  10 

Piscina Vallparadís  5 

Vacances d’estiu 51 

Ball de disfresses 100 

Sortida de tardor 27 

Festiu d’estiu 85 

Festa de Nadal 120 

Activitats de formació 
d’adults 

núm. 
participants 

Cultura General 8 

Informàtica - Revista 25 

Grup d’amics 20 

Punt de creu 3 

Manualitats 21 

Periodisme 5 

Artesania 7 

Teatre 14 

Country 8 

Salsa 13 

Temps d’acció 7 

Anglès 2 

Billar 5 

SERVEI DE LLEURE   
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Accions inclusives 
núm. 

participants 

Cavalcada de Reis 18 

Partit de Bàsquet DKV 20 

Fira Modernista de Terrassa 26 

Fira d’entitats de Poble Nou 11 

Actuació Country a la jornada de 
tallers 

7 

Actuació Country a Terrassa 7 

Futbol Club Terrassa 30 

Jornada de Vela 21 

SERVEI DE LLEURE  
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CLUB ESPORTIU PINGÜÍ 

El Club Esportiu Pingüí, promogut per la Fundació 
Privada President Amat Roumens, es va constituir el 
1 de juny de 1994 com a entitat sense afany de lucre 
amb la finalitat de fomentar, i desenvolupar la 
pràctica de l’activitat física i esportiva en el col·lectiu 
de persones adultes amb discapacitat psíquica. 

L’exercici 2010 el Club ha comptat amb 58 socis 
provinents de Prodis, Teixidors i Fupar. 

Les modalitats esportives practicades han estat 
bàsquet, natació, tennis taula, hoquei, tennis i 
petanca. 

Els components de les modalitats esportives de 
bàsquet i petanca han participat en 13 jornades de 
competició de lliga, els de tennis taula han disputat 6 
jornades de lliga i tots els esportistes han competit 
en els Campionats de Catalunya organitzats per 
l’ACELL (Federació Catalana d’Esports i Lleure per a 
persones amb discapacitat psíquica) i en els 
Campionats d’Espanya organitzats per la FEDDI 
(Federación Española para personas con discapacidad 
intelectual). 

Campionats 
núm. 

participants  

C. Catalunya de natació 7 

C. Catalunya de bàsquet 6 

C. Catalunya de tennis taula 4 

C. Catalunya de petanca 12 

C. Catalunya de tennis 8 

C. Territorial de natació 8 

C. Espanya de petanca 6 

SERVEI DE LLEURE   
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PROTAGONISTES NOSALTRES 
 
En el 2010 el muntatge escènic que 
combina actuacions  de dansa, playback i 
música en directe interpretades per 18 
persones amb discapacitat intel·lectual, 
ha representat l’espectacle La Bona 
Sort a Tiana i Terrassa i el conjunt 
musical ha efectuat dues actuacions a 
Terrassa. 

SERVEI DE LLEURE   
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Participació en esdeveniments culturals de la ciutat 
 
 VII edició de la Fira Modernista 
 Cavalcada de Reis 
 Festa Major de Terrassa 
 Fira d’entitats a Poble Nou 
 Dijous gras a Vallparadis 
 
 
Quasi 1900 escolars han visitat Fupar participant 
en el “projecte de l’hort urbà” i “per Nadal, 

esperem els Reis”  
 
Els usuaris de Fupar ensenyen les feines que realitzen, 
visiten el garden i la nau de treball amb els infants, els 
condueixen en les activitats programades i els expliquen 
les seves vivències. 

PARTICIPEM EN ACTIVITATS  DEL NOSTRE 
ENTORN 
  generem sinergies i treball en xarxa 
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Coordinació amb serveis derivats 
 
Seguint la línia de treball centrat en la millora 
màxima del benestar de la persona i del seu entorn 
més proper (família, amics, barri i comunitat en 
general) s’han aprofitat els recursos existents en la 
xarxa sociosanitària promovent aquells contactes i 
coordinacions necessàries per assolir els objectius 
previstos per a cada persona. 

Punt Municipal  
de la discapacitat  

 

 
Consell Serveis 

Socials  
Ajuntament  

Terrassa 
 

Coordinadora  
de Tallers 

Xarxa d’educació  
del PAME 

FEDDI 

ACELL 

CECOT 

Fupar 

Relacions institucionals 

Fupar com a organització que se sap 
part de la societat col·labora activament 
en la millora del teixit social treballant 
colze a colze amb entitats, i 
organitzacions de l’àmbit econòmic, 
educatiu, cultural i social. 

ACTIVITATS DEL NOSTRE ENTORN    
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La formació continuada dels 
professionals és un eix bàsic per a 
millorar-ne els coneixements i 
l’aplicació pràctica en la gestió 
diària. 
 
Anualment es dissenya el pla de 
formació, amb diferents accions 
formatives.  
Enguany hem destinat un total 
de 1296 hores a millorar el 
coneixement. 

Fem formació en: 

 

El trastorn de conducta i el seu anàlisi 

Anàlisi multimodal de la conducta 
disruptiva en persones amb discapacitat 
intel·lectual 

Suport Conductual Positiu: plans 
d’intervenció per a tècnics 

Suport Conductual Positiu: eines 
d’intervenció 

Formació de formadors 

Jo, tu, nosaltres i ells: les eines per a la 
gestió dels conflictes 

Prestacions econòmiques i socials 
aplicades a Persones amb discapacitat 
intel·lectual 

Primers auxilis i socorrisme 

Procés de planificació centrada en la 
persona 

Formació per a la realització de tallers de 
germans 

Horticultura 

Persones amb dependència 

Enquadernació de llibres 

Congrés Estatal sobre Alteracions de la 
conducta 

Congrés Internacional EDO 2010. Nuevas 
estrategias formativas para las 
organizaciones 

Jornades DINCAT 

ENS FORMEM  
 per a millorar-ne la gestió i l’atenció a les persones  

ACTIVITATS DEL NOSTRE ENTORN    
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Contribuïm a la formació d’estudiants 
 
Un total de 43 persones de diferents centres de 
formació han realitzat estades a la Fupar per a 
desenvolupar les seves pràctiques formatives. 

   

Anualment rebem peticions per a tutoritzar 
pràctiques prelaborals de diferents escoles 
d’educació especial. 
I tenim signat conveni de col·laboració amb 
diferents universitat i escoles de cicles formatius 
per a formar professionals en psicologia, 
pedagogia, treball familiar, treball social, educació 
social, jardineria, etc. 

ACTIVITATS DEL NOSTRE ENTORN    
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Campiones Olímpiques 36 

08225 Terrassa 

fundacio@fupar.es 

mailto:fundacio@fupar.es

