
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Fundació Privada Canigó, ubicada a l’Avinguda Vallvidrera 22 de Barcelona, és una 
entitat de caràcter social, titular d’un Centre Ocupacional, un Centre Especial de Treball, un 
Servei Ocupacional d’Inserció i una Llar-residència, Servei de suport a la capacitat judicial. 
Actualment atèn 80 persones amb diversitat funcional intel.lectual. 
Els seus objectius són oferir un servei que garanteixi el benestar personal i social de la 
persona amb diversitat funcional intel·lectual i aconseguir el màxim desenvolupament i 
autonomia personal, així com la seva màxima inclusió social 
 
Els orígens del Centre es remunten cap a l’any 1946, quan la Sra. Rosa Batlle Roca va fundar 
una Escola d’Educació Especial. El 1977 s’annexiona a l’Escola d’Educació Especial, un 
Taller i un Pre-taller amb la finalitat d’atendre aquells alumnes que, per la seva edat i 
capacitat, necessitaven d’una assistència que cobrís les seves necessitats. 
 
Posteriorment, els pares dels alumnes van assumir la responsabilitat de la gestió del centre, 
constituint el 20 de Gener de 1978 l’Associació de Pares Canigó, la qual va ser aprovada i 
inscrita pel Govern Civil el 20 de Març de 1978 (Secció 1ª número 3057) i declarada per la 
Generalitat de Catalunya, Entitat Privada d’Iniciativa Social amb data de 23 de Febrer de 
1988. 
 
El Setembre de 1991 desapareix definitivament l’Escola d'Educació Especial, dedicant-se a 
partir de llavors al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball.El 1994, l’Associació de 
Pares Canigó, va adoptar la iniciativa de constituir una Fundació Tutelar, amb la finalitat de 
vetllar i protegir els interessos dels seus membres que, amb la denominació de Fundació 
Privada Canigó es constitueix com a Entitat sense ànim de lucre i restant subjecta als 
principis i disposicions de la Llei de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. 
El 1996 la Fundació Privada Canigó posa en marxa un servei de llar-residència per donar 
solució a necessitats socio-familiars dels usuaris del centre.  
A partir de l’abril de 1999, la Fundació Privada Canigó, a part del servei de la llar-residència, 
es fa càrrec de la resta de seccions i serveis que fins llavors corresponien a l’Associació. 
L’any 2006 s’engega definitivament el Servei Ocupacional d’Inserció. 

 
ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CANIGÓ: 
 

QUI SOM 

DEPARTAMENT

ADMINISTRATIU

CENTRE OCUPACIONAL

Servei Teràpia Ocupacional
Servei Ocupacional d'inseció

CENTRE

ESPECIAL
DE TREBALL

LLAR-RESIDÈNCIA DEPARTAMENT

D'ESPORTS

DEPARTAMENT

TERAPÈUTIC
I SOCIAL

DIRECCIÓ

PRESIDENT

PATRONAT

FUNDACIÓ

PRIVADA CANIGÓ

CARTA DE SERVEIS 



 
 
 
 
 

1. Servei de Teràpia Ocupacional (STO): 
La teràpia ocupacional s'ocupa de la rehabilitació integral de la persona amb diversitat 
funcional  i  es treballa  des de dues grans àrees: 
a) Ajustament  personal i social.  
b) Ocupació terapèutica. 
 
Servei adreçat a facilitar a les persones destinatàries una atenció diürna de tipus 
rehabilitador perquè puguin assolir, dins de les possibilitats de cada persona usuària i a 
través d'un Pla d'atenció individual, la integració social i laboral 
 
2. Servei Ocupacional d'lnserció (SOI): 
Íntimament lligat a l’STO, utilitza la seva infraestructura per donar l’atenció adequada, 
integrant-lo en el seu funcionament. Es treballa des de dues grans àrees: 
a) Ajustament  Personal y Social. 
b) Les activitats prelaborals. 
 
3. Llar-residència: 
Adreçada a persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual i que, degut a la seva 
situació familiar i/o personal, necessiten d'un servei que garanteixi els seus drets i 
necessitats. 
 
4. Centre Especial de Treball: 
La Bugaderia Canigó té com a objectiu, desenvolupar una feina productiva, assegurant un 
treball remunerat i la prestació de la USAP (Unitat Suport a l’Activitat Profesional). 
 
5. Entitat de suport a la capacitat judicial: 
Amb aquest servei, es fa un acompanyament i guia a totes aquelles persones que 
necessiten un suport per prendre les decisions del dia a dia i ajudar-los a assolir els seus 
objectius vitals. 
 
6. Serveis complementaris de menjador i autocar: 
Disposem d’un servei de transport col·lectiu atès pel mateix equip d’atenció que possibilita 
l’assistència al centre d’aquelles persones que ho necessiten. 
El servei de menjador ofereix una dieta ajustada a les necessitats de cada usuari i atès pel 
mateix equip de monitors del Centre, garantint la continuïtat del projecte assistencial 
individual i general de l’Entitat. 

  
 
 
 

La nostra intervenció rehabilitadora parteix de la individualitat. Davant de cada cas, avaluem  
quines són les capacitats, les seves mancances, com són els seus interessos.... Partint de la 
comprensió de la seva realitat, establim uns objectius juntament amb l’usuari amb sentit 
pràctic i funcional. És a dir, les finalitats a treballar han de ser progressos veritablement 
arrelats a les seves necessitats i a les peticions de l'entorn sociocultural. 
 
Des d’una perspectiva psicosocial i sistèmica, es tenen present les variables psicològiques, 
mèdiques, laborals, socials... que poden afectar l’usuari i a nivell individual es realitza una 
valoració de la situació socio-familiar amb l’objectiu de detectar situacions de risc social. Per 
aquest motiu es realitza un treball d’assessorament, orientació i seguiment amb les famílies. 

COM HO FEM 

QUÈ FEM I QUINS SERVEIS PRESTEM 



 
L’Equip tècnic i social del centre realitza entrevistes, tant amb els usuaris com en el seu 
entorn més proper amb la finalitat d’oferir la màxima qualitat de vida possible a la persona 
amb discapacitat i la seva família. 
A més de les entrevistes de seguiment, la relació amb la família al llarg de l’any és fluïda, 
tenint comunicació continuada sigui via telèfon o per email. A més, cada any es realitza un 
informe de cadascun dels usuaris adreçat a cada una de les famílies, on s’explica la seva 
evolució en les diferents àrees que treballem. 
 
Per l’elaboració del PAI es té present l’aportació i col·laboració, tant del propi usuari com de 
la família per poder assolir els objectius marcats. El PAI no és concebut com un document 
tancat i estàtic, sinó que és una eina de treball que serveix com a guia del procés 
d’intervenció, tenint-lo sempre present per consultar i/o modificar quan sigui necessari, 
promovent una avaluació continuada. 
 
Per una altra banda i conscients que la família és una part essencial en el desenvolupament 
i benestar de la persona amb discapacitat, dediquem un espai de suport grupal adreçat 
únicament a la família, un cop al mes amb els següents objectius: 
 

- Comptar amb un espai propi per a les famílies on compartir experiències i inquietuds. 
- Apropar el Centre a les famílies. 
- Sentir-se escoltat i recolzat. 
- Compartir un espai distès on poder parlar obertament d’allò que preocupa o, 

simplement, voler compartir quelcom amb altres persones. 
- Intercanviar informació amb la família per oferir una atenció el més enriquidora 

possible. 
- Participar de manera activa en la vida del centre. 
- Durant aquest temps compartim experiències, temes que són d’interès, 

preocupacions... i, fins i tot, anècdotes divertides. 
 
És un espai que considerem consolidat i que s'ha convertit en una activitat habitual en la vida 
d'alguns d'aquests pares i familiars. A més a més, d'aquesta relació puntual, ha derivat en 
alguns dels casos en una relació més personal, compartint altres espai de la seva vida 
quotidiana més enllà del Centre. 
Aprofitant aquest espai, cada any i coincidint amb l’arribada de l’estiu i de Nadal, realitzem dues 
sortides  amb tots aquells pares i familiars que hi volen participar. 
Aquestes sortides són molt esperades per tothom i durant els mesos anteriors, en les reunions 
de “grup de famílies” ja les comencem a viure i a gaudir, ja que és en aquest espai on d'una 
manera dinàmica i participativa tenim present els interessos dels diferents membres, fem una 
tria de sortides que ens agradaria realitzar... A partir d'aquí, la treballadora social s'informa més 
àmpliament d'aquestes sortides (preus, horaris, possibilitats de visites,.....) per després 
exposar-ho en les reunions, on es decidirà finalment la sortida i la seva data.  
Són dies de caire festiu i, malgrat molts d'aquests familiars ja participen en el grup de pares i es 
veuen més sovint, el dia de la sortida no deixa de ser especial.  
 
 

 
 
 
 

CENTRE OCUPACIONAL (STO i SOI) 
L'horari de prestació del servei són els dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h. 
Durant el mes de juliol es permet l'horari intensiu del servei. El mes d'agost, Setmana Santa i 
vacances de Nadal no es presta servei. També restarà tancat durant les festes de caràcter 
local i totes aquelles que derivin de la normativa i conveni col·lectiu vigent. 

HORARIS  



 
EL SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA 
Es presta de dilluns a divendres des de les 17.00 hores fins a les 9.00 hores de l'endemà i 
les 24 hores els dies festius, els caps de setmana, les vacances i, en cas de malaltia. Les 
persones usuàries de la llar han d'assistir a un recurs diürn perquè puguin assolir, tenint en 
compte les possibilitats de cadascú i mitjançant un programa individualitzat d'atenció, la seva 
inclusió social i laboral. 
 

 
 
 
 

Les persones destinatàries del Servei de Centre de Dia de Teràpia Ocupacional (STO) 
són persones amb diversitat funcional intel·lectual, més grans de 16 anys i que han acabat 
el corresponent període de formació. El seu grau de discapacitat és igual o superior al 65%, 
segons valoració de l'equip de valoració i orientació (EVO) de referència, mitjançant 
l'aplicació de les taules publicades al Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i que, de 
manera temporal o definitiva, no tenen capacitat productiva.  
 
El Servei de Centre de Dia Ocupacional d'Inserció (SOI) es configura com un servei propi 
destinat a persones amb discapacitat més grans de 16 anys, que han acabat el període de 
formació escolar i que tenen capacitat productiva adequada per integrar-se en un centre 
especial de treball però que no ho estan en aquest tipus d'empresa. També està destinat a 
les persones amb discapacitat que reuneixen els requisits establerts a l'article 3 del Decret 
279/1987, de 27 d'agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb 
discapacitat i l'Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret esmentat. 
 
Llar residència. Les persones destinatàries d'aquest servei són persones amb diversitat 
funcional intel·lectual que necessiten diferents tipus de suport i un servei substitutori de la 
llar. Aquest servei es presta de manera personalitzada, tenint en compte la necessitat de la 
persona amb discapacitat. Els nivells de suport varien en funció de les necessitats d'atenció 
de cada persona i es valoren tant aspectes d'habilitats i capacitats personals com aspectes 
relatius a les alteracions físiques o als trastorns de conducta. 
 
Suport a la capacitat judicial: servei destinat a persones que necessiten suport en la presa 
de decisions sobre determinats actes. En aquest cas, la persona pot sol·licitar la constitució 
del suport formal de l’assistència (jurídica) per a la realització de determinats actes. Serà la 
persona qui determinarà el seu propi sistema de mesures de suport (en què i com vol ser 
ajudada, per qui, quins mecanismes de control vol establir per evitar abusos o influències 
indegudes... ).  
 
Els drets i deures dels usuaris dels serveis de dependència del la Fundació Canigó 
resten reflectits en els Reglaments de Règim Intern de cada servei. Sempre tenint present 
els principis de no discriminació, intimitat i confidencialitat, protegint la privacitat en l’atenció i 
potenciant la seva autonomia, disposant de la informació necessària en cada moment per 
poder prendre decisions respecte a tot allò que l’afecta com esser individual i social. 
 
 

 
 
 
 

L'accés s'ha de produir d'acord amb els criteris establerts en la legislació vigent de serveis 
socials i són els respectius serveis d'atenció a les persones dels Serveis Territorials del 
Departament de Drets Socials o el Consorci de Serveis Socials de Barcelona els que, un cop 

CONDICIONS D’ACCÉS 

DESTINATARIS  



valorat el tipus de servei i de plaça vacant, han de tramitar la derivació de la persona 
adequada al recurs. Per poder accedir als diferents serveis terapèutics cal la següent 
documentació regulada per la Generalitat: 
 

 Diagnòstic com a persona amb diversitat funcional intel·lectual. 

 Valoració de dependència. 

 EVO del servei corresponent.  

 Sol·licitud del servei concret que es fa la demanda. 

 Vist i plau del departament de drets socials de Generalitat. 

 Pel que fa al Centre Especial de Treball, per accedir al lloc de treball només cal 
tenir la valoració de persona amb discapacitat. 

 
Pel que fa al seu procés d’ accés: 
Quan arriba o truca al Centre una persona amb diversitat funcional intel·lectual (o els seus 
representants familiars i/o legals) interessada en formar part d’algun dels serveis de 
Fundació Privada Canigó, es atesa per l’Administració qui es posarà en contacte amb el 
Departament Social (Treballadora Social) per concertar una primera entrevista. 
 
En aquesta primera entrevista, la treballadora social dóna informació sobre el funcionament 
de Fundació Privada Canigó i recull informació personal, familiar, social i mèdica del 
possible usuari. Amb aquesta informació: 

1. Inicia l’Anamnesi i valoració. 
2. Complimenta la Demanda d’ingrés del programa de gestió social SIC.  
3. Complimenta la Fitxa d’usuari/a del programa de gestió social SIC.   
4. Si s’escau, complimenta el Currículum de l’usuari/a al social SIC. 

 
La treballadora social fa una primera valoració referent a l’entorn social i familiar i a les 
condicions generals de la persona sol·licitant. A la propera reunió de l’Equip Directiu la 
Treballadora Social informa del cas i, si s’escau, de la derivació que s’ha fet del mateix. En 
funció de la informació aportada es valora el cas Si no es disposa de plaça o les condicions 
no s’adeqüen a la persona atesa i/o al centre  es deriva a la persona cap a una altra 
institució més adient a les seves condicions. 
 
Si és positiva, es traspassa el cas (inclosa tota la informació generada fins ara de l’usuari/a 
candidat/a) a la persona responsable del servei derivat per a la seva avaluació.  
 
El responsable del servei derivat manté una entrevista amb el sol·licitant, fent una segona 
valoració clínica i de possibilitats de la persona amb la informació recollida: 

- Acaba de complimentar l’Anamnesi i valoració.  
- Complimenta la Valoració inicial del programa de gestió social SIC. 
- Complimenta les Dades Mèdiques i pauta mèdica en el programa de gestió  del 

social SIC. 
 
A continuació, a la propera reunió de l’Equip Directiu s’avalua conjuntament en funció de les 
valoracions prèvies si s’incorpora la persona com a nou usuari. En cas que es disposi de 
plaça adequada al perfil d’usuari, es tramita la seva sol·licitud al servei (si no se’n disposa) i 
el  seu vist i plau de la Generalitat. En el cas que la persona s’incorpori a la Fundació es 
demana: 

- Signar la demanda d’admissió a la Fundació Privada Canigó. 
- Signar permisos d’imatge, sortides, LOPD. etc. 
- Signar contracte amb la Fundació Privada Canigó. Si la persona amb diversitat 

funcional s’incorpora al CET/USAP es tracta d’un contracte laboral i si l’usuari 
s’incorpora al CO o a la Llar-residència, és un contracte assistencial.  

 



Els usuaris que s’incorporin a la Llar-residència se’ls facilitarà també un llistat amb la roba i 
estris necessaris pel seu ingrés al servei.  
  
D’altra banda el responsable del servei lliura a la persona els estatuts de la Fundació, la 
fotocòpia de l’assegurança, el Reglament de Règim Intern, la guia d’acollida, entre d’altres. 
 
Una vegada s’ha admès la demanda com a usuari/a d’algun dels serveis de la Fundació, es 
genera l’Historial clínic on es registrarà el seguiment continu del nou usuari (Evolució 
psicològica, familiar, social i personal i aquelles que siguin necessàries per la bona atenció 
de la persona atesa). El responsable del servei s’encarregarà de incorporar aquest 
document al programa de gestió social SIC. L’Administració dóna l’alta definitiva de l’usuari 
al programa de  gestió social SIC. A la propera Junta de Patrons, Direcció es comunicarà 
l’admissió del nou usuari. 
 
NOTA: Quan es tracta d’acollida d’usuaris que realitzen pràctiques formatives al CET de 
Fundació Privada Canigó (Bugaderia), se segueix el mateix protocol amb les particularitats 
següents: 

- La duració de les pràctiques depèn en cada cas dels objectius de la formació.  
- L’usuari farà pràctiques al torn de matí o tarda. Per tant, a l’acabar les pràctiques 

s’emetrà un únic informe de Valoració Laboral realitzat pel monitor assignat del torn 
del matí o tarda, juntament amb l’informe del responsable del servei i del monitor de 
la USAP, si cal. 

 
 
SEGUIMENT DE LA LLISTA D’ESPERA 
 
Criteri 
Es realitza un seguiment de les persones que formen part de la llista d'espera per verificar 
que continuïn tenint necessitat de plaça. Es revisa, com a mínim, un cop l'any i s’actualitza 
quan hi ha alguna variació en la llista d'usuaris del servei. 
 
Justificació 
La llista d’espera s’actualitza mitjançant el programa social SIC per valorar els casos quan 
es produeixi una plaça de servei. 
 
Definició de termes 
Es realitza un seguiment per valorar que la persona no estigui ja inclosa en un altre servei 
o centre i, també, per valorar si han canviat les circumstàncies personals i/o familiars. 
Aquest seguiment i les noves valoracions resten reflectides en la llista d'espera del 
programa social SIC del nostre centre. 
 
Població 
Persones que estan incloses en la llista d'espera. 
 
Font d'informació 
Llista d'espera mitjançant  base de dades del programa social SIC. 
 
 
INDICADOR  DEMANDA 
 
Criteri 
El centre compta amb un expedient documental de la persona que realitza la demanda de 
plaça. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Justificació 
Es disposa d’una gestió documental que garanteix la protecció de les dades i un 
arxivament adequat dels documents mitjançant el programa informàtic 6P. 
Es té un “check-list” actualitzat q u e  assegura la disposició de documentació necessària 
en el moment de l'acollida. 
 
Documentació de demanda 
 

 Fotocòpia del DNI. 

 Certificat discapacitat. 

 Resultat valoració laboral (STO, SOI..). Si escau, fer sol·licitud d'orientació i/o 
valoració laboral. 

 Fotocòpia de la valoració de la Llei de la dependència. 

 
Fase     0: En el moment de sol·licitar informació i demanda de plaça al centre: 
 

 Informes mèdics, psicològics i/o escolars dels últims 2 anys. 

 Prescripció mèdica en cas de prendre medicació. 
 
Fase  1: En el moment d'iniciar els tràmits per formalitzar la sol·licitud d'entrada al centre. 
 

 Fotocòpia del DNI dels pares o tutors. Fotocòpia del llibre de família. 

 Si l'usuari està incapacitat o ha realitzat el procés, fotocòpia de la sentència 
d'incapacitació. 

 Si s'han  iniciat els tràmits  d'incapacitació,  fotocòpia  de  la  demanda presentada. 

 Fotocòpia de la cartilla de les vacunacions.  

 Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social. 

 Targeta sanitària. 

 Núm. de compte bancari. 

 Exploració a l'usuari (si escau). 

 Resolució sobre l'autorització d'ingrés a establiments especialitzats amb persones 
discapacitades. (Vistiplau). 

 Full de seguiment (programa informàtic Social SIC). 

 Una fotografia (tipus carnet). 

 Contracte assistencial. 
 
Normativa aplicable 
-  Llei de protecció de dades. 
-  Normativa de qualitat aplicada pel centre. 
 
Població 
Persones demandants de servei. L'ingrés a l'establiment de la persona depenent comporta 
l'elaboració del Programa Individual d'Atenció (d'ara endavant, PIA) i la corresponent 
resolució i notificació, d'acord amb el que s'estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
 
Pel que fa a les condicions econòmiques l’usuari/a abonarà per mes avançat a l’Entitat les 
quantitats relacionades en el ús de serveis complementaris, com són el menjador i l’autocar. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  932032570 

fcanigo@fcanigo.org 

    https://fcanigo.org/ 
 

 Av. Vallvidrera 22 08017 barcelona 
 
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Vallvidrera,+22,+08017+Barcelona/@41.40598
01,2.1152049,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498375bf3bc2f:0xaaa9548c58d23ea9!8
m2!3d41.4059801!4d2.1152049 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010274658396 
 

 https://twitter.com/home?lang=es 
 
 
  
El centre disposa del correu electrònic fcanigo@fcanigo.org per poder expressar 
reclamacions i/o suggeriment. 
 
 

 
 
  
 

a) Fundació i Associació. Patronat. 
 
L’Associació de Pares Canigó, l’any 1999, va traspassar tots els seus serveis i seccions a la 
Fundació Privada Canigó. L’Assemblea de socis, cada quatre anys escull els diferents 
membres que conformen la Junta de l’Associació i el Patronat de la Fundació, els quals es 
reuneixen ordinàriament dos cops l’any amb Direcció per determinar les directrius del 
funcionament del Centre i aprovar les decisions que l’equip tècnic ha considerat. Per motius 
extraordinàries, també es pot convocar el Patronat/Junta perquè doni la seva conformitat als 
temes que necessiten una resolució.  
 
b) Consell de Participació de Centre, CPC. 
 
Atès el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació 
del Sistema Català de Serveis Socials, els Consells de Participació de Centre estan 
composats per: 

- La Presidència, que recau en el director o directora del centre. 
- Les Vocalies, que estan formades per:  

- Dos representants de l'entitat titular. 
- Dos treballadors del centre. 

CANALS DE RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA 

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
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- Quatre persones usuàries del servei o, si escau, els familiars de referència 
o els seus representants legals. 
- Una persona en representació de les famílies de les persones usuàries del 
servei. 
- Un representant de l'Administració local. 
- La Secretaria és designada per la Presidència, entre les persones vocals 
del Consell. 

 
Aquest Consell constitueix un espai d'informació, de consulta i de debat per a totes les 
persones que formen part del Centre. Les seves funcions són: 
 

- Rebre Informació anualment sobre la Programació Anual  de les activitats del servei. 
- Rebre informació periòdica de la marxa general del servei. 
- Aprovar el projecte de Reglament de Règim Interior del servei i les seves 

modificacions.  
- Rebre informació sobre la memòria anual, que ha de contenir l'avaluació de resultats 

terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei. 
- Fer propostes de millora del servei. 
- Fer públics els resultats de la participació. 

 
c) Comissions de treball 
També es creen, sota demanda, Comissions de Treball, que poden ser interserveis, 
constituïts per diferents clients i professionals que tenen com a objectiu organitzar el 
programa que es desenvolupa amb la metodologia de Projectes.  
 
d) Grups de suport de famílies. 
Des de la perspectiva holística des de la qual treballem, és imprescindible comptar amb 
altres agents que col·laborin en la cura  de la persona. Per aquest motiu, hem organitzat un 
grup de familiars amb la idea d’assolir diferents objectius: 

1. Comptar amb un espai propi per a les famílies on compartir experiències i inquietuds. 
2. Apropar el Centre a les famílies perquè participin a la vida del centre  
3. Intercanviar informació amb la família, per oferir una atenció enriquidora. 

 
Un dijous al mes es reuneix un grup de pares i familiars. Durant una hora es comparteixen 
experiències, temes que són d’interès, preocupacions... conduïts per la Treballadora Social. 
Cada any  i coincidint amb l’arribada de l’estiu i de Nadal, realitzem dues sortides culturals  
 
e) Mitjans de Comunicació.   
Els mitjans de Comunicació de Canigó són diversos (full web, revista, fulletó mensual, 
publicacions a les xarxes...)  i estan orientats a fomentar la participació i la comunicació 
entre tots els membres de la Fundació.  
 
Mitjançant un Equip Editorial que està format per professionals de cada servei, s’organitzen 
les publicacions que són elaborades per diferents persones que formen part de Canigó.   
 
f) Programa de Voluntariat i alumnes de Pràctiques: objectius, continguts i activitats.   
Actualment, la Fundació Privada Canigó manté convenis de pràctiques i voluntariat amb 
diferents entitats.  
 

- Formació pràctica dels cursos ocupacionals  per monitor/es i cuidadors de persones 
amb diversitat funcional dels Centre de formació Romeu i Bea, Pere Tarrés, 
Femarec... 

o Objectius: mitjançant l’observació participant, aprendre aptituds i habilitats 
professionalitzadores del cuidador/a. 

o Activitats: observació i participació en les activitats d’autonomia personal. 



- Formació teòrico-pràctica del cicles formatius d’Integració Social per alumnes de 
l’Institut la Bastida, l’Institut Roca, la Salle de Bonanova, Institut Sagrat Cor... 

o Objectius: mitjançant l’observació participant i la realització de tasques 
educatives  dirigides i supervisades pels monitors/es, aprendre conceptes, 
aptituds i habilitats professionalitzadores del monitor/a d’atenció directa. 

o  Activitats: observació i participació en les activitats d’ajustament. Preparació 
de tres activitats: realització de la programació, dinamització de l’activitat, 
organització de l’activitat triada.  

 
- Formació de Pràcticum de Grau de Pedagogia, Psicologia, Educació Social de 

l’UAB, Ramon LLull i UOC... 
o Objectius:  mitjançant l’acompanyament de les funcions i les tutories  dels 

psicòlegs del Centre per adquirir l’habilitació pràctica per desenvolupar  la 
professió estudiada. 

o Activitats: observació i participació de les diferents funcions, consulta dels 
documents de Centre, anàlisi d’un cas i establiment de pautes d’intervenció, 
activitat de formació i assessorament per l’equip tècnic.     

  
- Experiència de voluntariat vinculada al crèdit d’Educació Social de L’IES Sagrat 

Cor de Sarrià. 
o Objectius:  mitjançant l’observació participant, prendre consciencia que totes 

les persones som diferents, tot obrint la mentalitat cap a la riquesa de la 
diversitat. 

o Activitats: observació i participació en les activitats de la Fundació. 
 

- Formació  pràctica dels  Cursos Ocupacionals per alumnes amb discapacitat de 
Femarec. 

o Objectius:  mitjançant l’observació participant i la realització de tasques 
laborals, dirigides i supervisades pels monitors/es de la bugaderia, aprendre 
conceptes, aptituds i habilitats professionalitzadores de l’operari de bugaderia. 
Adquirir hàbits laborals, actituds de responsabilitats vers la feina i 
coneixements bàsics en l’àmbit de la bugaderia industrial. 

o Activitats: observació i participació en les activitats de la bugaderia. Aprendre 
les diferents tasques del procés del rentat de roba (Recepció de roba, 
espolsar, rentar, assecar/planxar, doblegar, empaquetar, sortida de roba, 
transport...) 

 
- Formació  pràctica dels cursos de formació del PQPI d’Educació Especial de 

l’Escola Real, Mare de Déu de Montserrat, Escola Sant Foix... 
o Objectius:  mitjançant l’observació participant i la realització de tasques 

laborals  dirigides i supervisades pels monitor/es  de la bugaderia, aprendre 
conceptes, aptituds i habilitats professionalitzadores de l’operari de bugaderia. 
Adquirir hàbits laborals, actituds de responsabilitats vers la feina i 
coneixements bàsics en l’àmbit de la bugaderia industrial. 

o Activitats: observació i participació en les activitats de la bugaderia. Aprendre 
les diferents tasques del procés del rentat de roba (recepció de roba, 
espolsar, rentar, assecar/planxar, doblegar, empaquetar, sortida de roba, 
transport...). 
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