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LA NOSTRA TRAJECTÒRIA 

L'Associació Estel de Llevant es va constituir l'any 1996 a la comarca de Llevant amb 

l'objectiu de millorar les condicions personals, socials i laborals de les persones amb 

problemes de salut mental i el de les seves famílies en l'entorn comunitari on viuen. 

L'aposta per un enfocament fonamentat en la salut, amb un model d'atenció 

integrador i comunitari i que reverteix en beneficis a la comunitat són les 

característiques definitòries de la tasca de l'Associació. 

En els seus inicis un grup de familiars i persones voluntàries van cedir el seu temps i la 

seva experiència realitzant diferents activitats de naturalesa artística que es 

desenvolupaven en un local cedit per l'església, aquests tallers tenien com a fi trencar 

l'aïllament de les set primeres persones ateses. 

L'Ajuntament es fa ressò de les creixents necessitats de l'Associació a causa de 

l'augment d'activitats i de persones ateses, i el 1999 lloga un nou local, que el 2001, 

mitjançant un conveni entre Estel, l'Ajuntament i la Unitat Comunitària de 

Rehabilitació (UCR), és compartit entre els dos serveis amb l'objectiu últim de millorar 

les sinergies entre tots dos i facilitar la integració sociocomunitària. 

El 2005 es crea un servei d'assistència a domicili, que permet la contractació de dues 

infermeres com a primeres professionals de l'entitat. Des d'aquest servei, que ha 

continuat fins al moment present, s'atén a les persones amb problemes de salut 

mental en el seu propi domicili i entorn comunitari i familiar. El principal objectiu és 

augmentar les seves capacitats i autonomia i crear un vincle amb l'entitat. 

A partir d'aquest nucli inicial es desenvoluparan progressivament els serveis de club 

social i de centre de dia, que des de l'any 2015 es reconverteix en Servei Ocupacional, 

continuant amb l'aposta per un model on la reinserció social i laboral van juntes de la 

mà, generant un alt nivell de flux de persones usuàries i evitant la tendència a la 

cronificació. 
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Paral·lelament, davant la demanda de treball d'un important nombre de persones 

usuàries, el 2008 es crea un servei d'inserció laboral amb el suport del Servei 

d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 

En la mateixa línia de treball l'associació crea un Centre Especial d'Ocupació (CEO) en 

l'any 2010, que realitza diferents activitats laborals tant per institucions públiques com 

a clients privats, relacionats amb jardineria, obra, neteja de platges, gestió de 

pàrquings públics , neteja de domicilis i llocs públics. 

En la seva contínua adaptació a les necessitats emergents, l'Associació ha dut a terme 

en diferents moments accions i programes vinculats a la formació ocupacional, 

desenvolupant a l'actualitat un Programa de Formació Dual de la família de jardineria i 

viverística que combina formació teòric - pràctica amb treball remunerat en el centre 

especial d'ocupació. 

L’any 2018 es posa en funcionament el Servei de Suport a l’Habitatge, que permet 

cobrir una necessitat fonamental com és el suport a les persones al seu propi domicili i 

entorn, evitant la institucionalització i assegurant la provisió de les necessitats 

bàsiques, així com també preparant a les persones per a una vida més autònoma a la 

seva llar i a la comunitat. 

En aquest any 2018 es crea també el Servei d'atenció integral i promoció de 

l'autonomia (Visibles). Neix per donar resposta a les persones que no es troben ateses 

per la xarxa de salut mental o altres dispositius, amb la intenció d’orientar i donar 

suport per a millorar la seva autonomia i la incorporació als serveis socials i sanitaris 

més adients. 

El gener de 2019 comptam amb el Servei d’Habitatge Supervisat, que cobreix les 

necessitats residencials de persones que requereixen un suport   
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De forma complementària i transversal a aquests serveis, l'entitat ha apostat des del 

primer moment per la participació i l'atenció a les famílies amb la pretensió d'estar a 

prop d'elles i oferir-los ajuda professional especialitzada per superar les dificultats que 

planteja en el si familiar la malaltia mental. 

A més, mitjançant activitats de conscienciació per a la comunitat es cerca la 

desestigmatització social i augmentar la comprensió i coneixement social sobre els 

efectes que provoca la malaltia mental en la persona. 

Actualment, aquests serveis es duen a terme en forma d'itinerari de serveis 

individualitzat, amb la persona com a eix central d'actuació, amb l'objectiu de cobrir al 

màxim les seves necessitats des de la socialització i la ruptura de l'aïllament fins a la 

plena inserció social i laboral.  
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LA NOSTRA IDENTITAT 

MISSIÓ 

La raó de ser d’Estel és acompanyar amb calidesa a les persones per preservar i 
millorar la seva salut mental: 

• Empoderant a les persones usuàries i les seves famílies. 

• Promovent el seu desenvolupament personal, social i emocional per viure una 
vida digna. 

• Visibilitzant i rompent barreres cap a la salut mental. 

• Impulsant una societat saludable. 

 

VISIÓ 

La nostra VISIÓ pels propers anys és: OBRIM EL NOSTRE UNIVERS...MÉS QUE MAI 

I per aconseguir-la desenvoluparem les 4 següents grans línies de treball: 

1.- Model d’atenció. Desenvoluparem un Estil Estel amb els eixos: Acompanyar, Menys 

medicació i més amor, Amb el cor, Autogestió, Ciutadans de ple dret, Empoderar...i 

més. 

2.- Autofinançament. Ens permetrà tenir independència i poder diversificar serveis i 

prestacions no contemplades a les carteres de serveis actuals, independentment 

d’aspectes com la certificació de discapacitat i altres requisits excloents dels serveis 

actuals. 

3.- Investigació i innovació. Recercarem nous models i formes d’atenció i posarem en 

valor els resultats d’allò que feim. 

4.- Feina amb i a la comunitat. Tendrem més presència i obertura a la comunitat, 

potenciant la integració, la prevenció, la difusió, la visibilització i la conscienciació.  

 

VALORS 

Respecte a l’atenció a les persones 

• Empoderament: acompanyam a les persones potenciant la seva participació activa, 

els seu dret a escollir i la seva autonomia. La persona usuària és la protagonista de 

la seva vida. 
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• Horitzontalitat: promovem una escolta activa i l’equilibri de poder en les relacions 

amb les persones ateses.  

• Dignitat: estam compromesos amb les persones i amb el respecte i defensa dels 

seus drets. 

• Tracte excel·lent, afectuós i respectuós: tractam a les persones amb empatia, 

comprensió, calidesa, proximitat i accessibilitat. 

• Potenciació de la salut mental front a la malaltia. 

Respecte a la nostra actuació com organització 

• Transparència en la nostra activitat: en la prestació de serveis, la gestió econòmica, 

fiscal i legal i la gestió dels recursos. 

• Confiança: generam seguretat en els nostres grups d’interès. 

• Comportament ètic i honestedat en les actuacions que realitzam. 

• Qualitat i eficiència: treballam per la millora continua en tot allò que feim. 

• Obertura: estam oberts al mon i a la comunitat, a formes de ser, de fer i de pensar. 

• Innovació: potenciam nous serveis i noves formes de fer, així com les millors 

pràctiques en la prestació de serveis i la realització dels nostres processos. 

• Treball en equip i en xarxa com eix fonamental de la nostra feina. Tots i totes 

aportam: professionals interns i externs, persones usuàries i famílies, voluntariat i 

comunitat. 

• Motivació de les i els professionals en la realització de les seves tasques, propiciant 

un clima de diàleg, proper i amb sentit de l’humor. 

 

COMPROMÍS DE QUALITAT 

La Direcció de l’Associació Estel de Llevant estableix una política de qualitat que 

proporcioni un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat que 

compromet a l'entitat en el seu conjunt i a tots els seus membres a complir amb els 

requisits del sistema implantat i a millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el 

marc de la missió general de l'organització. 

L’Associació Estel de Llevant estableix els seus compromisos sota la premissa del 

compliment de la Norma-UNE-ISO 9001:2015 i dels requisits legals i reglamentaris als 

quals està subjecta. Així, la direcció i el personal de l'Associació es comprometen a 

consolidar una gestió basada en la transparència, la qualitat i l'eficiència, que es 

reflectirà en les àrees, serveis i qualsevol actuació a través de: 
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• El seguiment constant de les necessitats, expectatives i demandes de les persones 

amb problemes de salut mental per a ajustar la nostra intervenció. 

• L'atenció a través de professionals pròxims, coneixedors de les necessitats 

específiques de les persones amb problemes de salut mental. 

• La informació i formació del personal de l’Associació, afavorint la seva implicació en 

la MISSIÓ de la mateixa i un bon clima laboral. 

• La dotació de mitjans i metodologies que afavoreixin l'acompliment de la labor 

professional.  

• L'establiment de mecanismes de participació i avaluació que afavoreixin processos 

de millora contínua. 
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ELS SERVEIS 
Servei Ocupacional 

Servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat per diagnòstic 

de salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de 

les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d'adquisició i 

desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals per 

aconseguir dins de les seves possibilitats la màxima integració sociolaboral. 

 

Servei d’Inserció Laboral 

Dirigit a persones amb una discapacitat per malaltia mental preparades i motivades 

per dur a terme una feina en l’empresa ordinària, mitjançant la metodologia de Treball 

Amb Suport. Es realitzen treballs preparatoris de la persona abans de la seva 

incorporació, recerca d'ofertes de feina i seguiment intensiu  del procés d’inserció. 

 

Formació Dual 

Conjunt d’accions formatives destinades a afavorir la formació en un certificat de 

professionalitat i habilitats transversals per a la inserció laboral, en un règim 

d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa 

rebuda en un centre de formació acreditat en el marc del sistema de formació 

professional per a l'ocupació. 

 

Centre Especial d’Ocupació 

Espai de treball protegit format per persones  amb discapacitat que treballen amb la 

supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d’entrenar les seves capacitats per 

al món del treball a la vegada que gaudeixen d’un contracte remunerat. 

 

Servei de Suport a l’Habitatge 

És un servei de caràcter socioeducatiu que ofereix orientació i suport en el domicili i 

entorns naturals a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut 
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mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen 

amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.  

 

Servei d’Habitatge Supervisat 

Servei residencial en l'àmbit comunitari, organitzat en un habitatge ordinari de doble 

planta inserit en l'entorn social, el qual constitueix el domicili habitual de les persones 

que l'habiten i on conviuen persones amb discapacitat per trastorn de salut mental 

que necessiten suport assistencial, social o personal per a diverses activitats de la vida 

quotidiana. La intensitat i l'extensió del suport s'adapten a les necessitats de les 

persones que  resideixen. 

Es duen a terme prestacions completes de caràcter residencial a través de places 

concertades: allotjament, manutenció i suport en la higiene i l'autocura, activitats de 

convivència, cooperació, oci i temps lliure. 

 

Visibles. Servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia. 

És un servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a un trastorn 

mental que no es troben ateses per la xarxa de salut mental. El servei desenvolupa 

actuacions de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure 

l'autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els 

recursos de la comunitat.  

Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot recolzar en diverses àrees i 

àmbits de la vida de la persona (salut, educació, treball, família, transport, protecció 

dels drets o altres aspectes). 

  



 

La JUNTA DIRECTIVA de l’Associació està constituïda per:

Presidència: Maria Nicolau Riera

Secretaria: Coloma Ribot Binimelis

Tresoreria: Margalida Duran Sitges

Vocals: Lorenzo Cánaves Bordoy, 

Febrer Gelabert, Jesús Guillen Patiño, Magdalena Ramón 

Quintín Cler Puig. 
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EL MODEL D’ATENCIÓ 

L’any 2019 hem iniciat un procés de recerca d’experiències a nivell europeu i d’avaluació 

interna amb l’objectiu d’evolucionar cap a un model d’atenció fonamentat en els models més 

innovadors i amb demostrada eficàcia, coherents amb una visió humanista, participativa, 

comunitària i emancipadora de les persones amb trastorn per salut mental.  

Aquesta tasca, que es desenvoluparà en un període de 2-3 anys, te les serves arrels en l’actual 

Model d’atenció 3 Salut Metal, on es defineixen els eixos que sistematitzen el coneixement 

adquirit i validat per les entitats que formen part de 3 Salut Mental, de la que Estel forma part, 

i ens permeten definir, aplicar i avaluar un model d’atenció a la salut mental, tenint en compte 

a la persona atesa i a tot l’entorn que hi intervé en cada moment. 

Aquest model recull les orientacions tècniques i ideològiques i també la manera d’aplicar-les 

en la gestió dels serveis. D’aquesta forma, a partir d’una missió, una visió i uns valors que 

guien la nostra actuació, definim un model d’intervenció  que es desplega amb una cartera de 

serveis basada en les necessitats del col·lectiu així com un sistema de gestió que garanteixi la 

màxima eficiència. Tot aquest sistema es fonamenta amb un eix transversal de coneixement, 

innovació i recerca. 

Aquest eixos es mostren de forma gràfica en el següent esquema. 
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L’objectiu cercat amb la generació i implantació del model d’atenció és aconseguir els resultats 

propis de l’atenció a persones amb malaltia mental greu. És un model arrelat a la part social, 

coordinant-se i complementant-se amb els demés sistemes (sanitari, comunitari, educatiu, 

residencial i judicial) que es requereixen per abordar de forma integral les necessitats de les 

persones amb malalties mentals, i està basat en els següents 5 grans models teòrics: 

1. El model de vulnerabilitat i estrès: tracta de donar una visió més integradora en l’explicació 

tant de l’aparició com del curs del trastorn, que es considera com una malaltia episòdica que 

succeeix en un individu vulnerable quan es dóna la circumstància d’un elevat grau d’estrès. 

2. Model de recuperació: la perspectiva de la recuperació suposa una aposta decidida per 

posar a la persona amb malaltia mental com a veritable protagonista en primera persona del 

seu procés terapèutic i de creixement personal, s’entén la recuperació com “una manera de 

viure una vida satisfactòria, amb esperança i aportacions  a pesar de les limitacions causades 

per la malaltia”.  

3. Model de competència: el concepte competència es refereix a una capacitat o característica 

personal estable i relacionada causalment amb un desenvolupament bo o excel·lent en un 

treball i organització. Es basa en tres objectius d’intervenció: optimitzar les destreses, 

habilitats i recursos personals de les persones per la vigilància i cura de la salut; optimitzar las 

xarxes i sistemes de suport natural i optimitzar igualment el sistema de suport professional. 

4. Model sistèmic: entén els problemes des d’un marc contextual i es focalitza en comprendre i 

canviar les dinàmiques de les relacions (familiars, laborals, etc.). Observa els fenòmens de 

manera circular i multicausal, donant especial importància en la relació i comunicació en 

qualsevol grup que interaccioni, entès com un sistema. 

5. Model comunitari: dona pes al paper dels aspectes psicosocials i a l’etiologia multifactorial 

de les malalties, donant lloc a una nova política socio-sanitària amb una orientació integral i 

preventiva, una atenció global a les necessitats de salut dels col·lectius poblacionals per 

desenvolupar intervencions individualitzades i un paper actiu de la pròpia comunitat, donant 

lloc a un nou model conegut com “salut mental comunitària”. 
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ALIANCES I COL·LABORACIONS 

Com a part de la seva forma d'actuar i d'entendre l'atenció social, Estel de Llevant treballa en 

sinergia amb altres entitats en diferents àmbits i actuacions: 

La col·laboració estreta amb les altres dues entitats referents en l'atenció a la salut mental de 

Mallorca ha desembocat en l'aliança 3 Salut Mental, que ha permès posar en funcionament 

projectes d’emprenedoria social com 3 Glops, una empresa d'embotellament i distribució 

d'aigua en la qual els accionistes són les pròpies entitats, persones usuàries i familiars. Així 

mateix es treballa en un projecte d'implantació d'habitatges supervisats i autònomes en tot el 

territori que es gestionaran de forma conjunta. 

Estel forma part, com a entitat fundadora, de la Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental 

de Mallorca - FESSMM, que integra a les entitats que presten serveis d'atenció a persones amb 

malaltia mental de la comunitat autònoma, negociant amb l'administració pública la 

concertació de serveis, la creació de serveis d'habitatge i en general el desenvolupament d'un 

sistema d'atenció al col·lectiu des d'un Model d'atenció i una Cartera de serveis innovadora i 

de qualitat. 

Forma part també de FEAFES EMPLEO, Associació de Centres Especials d’Ocupació espanyols 

específics del col·lectiu i sense ànim de lucre, que té per objectiu lograr la normalització de 

l’ocupació en el col·lectiu  de persones amb trastorn mental greu. 

Forma part de Foqua com a vocal de la Junta Directiva, Patronal formada per les principals 

entitats de discapacitat de les Illes Balears que actua com a referent i interlocutor amb 

l'administració en matèria de discapacitat.   

A través de la FESSMM es troba integrada en el CERMI-Illes Balears, que agrupa a totes les 

entitats de discapacitat de la comunitat autònoma.  

Així mateix, forma part de la Taula de Treball amb Suport, treballant conjuntament amb la 

resta d'entitats per a la promoció de la metodologia d'ocupació amb suport i per a la millora 

dels serveis i programes d'inserció laboral. 

En l'àmbit públic l'Associació treballa coordinadament, a nivell local, amb els Ajuntaments de 

la majoria de municipis de la comarca i voltants: Manacor, Felanitx, Montuïri, Petra, Porreres, 
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Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Margalida, Algaida, Artà, Son Cervera, Ses Salines, Santanyí, 

Campos, Villafranca, Capdepera i Llucmajor; i a nivell autonòmic amb la Conselleria de Serveis 

Socials i Cooperació, el Servei d’Ocupació dels Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i 

Indústria del Govern Balear, i amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca. 

En l'àmbit privat Estel de Llevant cerca també la col·laboració d'altres entitats, formant part 

actualment dels programes Accedim de Fundació Mapfre i Incorpora de l'Obra Social La Caixa. 

L'atenció al col·lectiu de persones amb malaltia mental de l'Associació s'emmarca en una xarxa 

formal i informal d'entitats i dispositius públics i privats per assegurar la continuïtat en 

l'atenció, promovent la coordinació necessària amb les Unitats de Salut Mental, Unitats 

Comunitàries de Rehabilitació, Serveis Psiquiàtrics de l'Hospital Comarcal, Serveis Socials 

Municipals, entitats d'atenció a persones amb discapacitat, en risc d'exclusió, 

drogodependències o altres problemàtiques i qualsevol altre dispositiu o servei de l'àmbit de la 

salut mental o de l'atenció social. 

L'Associació promou també la col·laboració i la creació de sinergies amb entitats i persones de 

l'entorn comunitari tals com a empreses, organitzacions empresarials, entitats de formació 

pública o privada, associacions culturals,… i tots aquells espais i relacions que suposin una 

oportunitat de millora en la vida de les persones amb malaltia mental. 
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RESULTATS EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

 

 

  

ÍNDEX D’INSERCIÓ LABORAL 

36% de persones ateses per Estel       

60% de persones en itinerari 

d’inserció laboral 

225 PERSONES ATESES 

77 SERVEI INSERCIÓ LABORAL 56 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

119 SERVEI OCUPACIONAL 26 FORMACIÓ DUAL 

27 SUPORT A L’HABITATGE 13 SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I 

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 

11 HABITATGE SUPERVISAT 

470 FAMÍLIES 

Esquizofrènia 

31,0%

T. Bipolar
12,0%

Depressió
7,0% 

T. 
Personalitat

19,0%

Altres
32,0%

 

Homes
57,8%

Dones
42,2%

FORMACIÓ DUAL  

      71% d’alumnes obtenen 

Certificat de Professionalitat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7%

4%

2%
4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1%

33%

GRAU DISCAPACITAT

<33% 33-64%

 

 

4%

1%

5%

12%

1%

46%

3% 3%

66%

GRAU DISCAPACITAT

64% >64

2%

29%

13% 1%

EDAT

17-21 anys 22-45 anys

56-64 anys 65 o més

16 

3% 2%
1%

4%

55%

45 anys 46-55 anys
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SATISFACCIÓ PERSONES USUÀRIES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TENDÈNCIA 

2018 2019 

Participació 86,63% 76,92% 

La meva opinió es te en compte  4,2 4,1 

El servei respòn a les meves necessitats i preferències 4,2 4,3 

El servei m'ha ajudat a millorar la meva situació personal 4,3 4,3 

L'equip professional me dona suport quan ho necessito 4,3 4,4 

L'horari és adient a les meves necessitats 4,2 4,2 

Les instal·lacions i els materials son adequats 4,3 4,1 

L'equip professional és amable i educat 4,6 4,6 

L'equip professional del servei fa be la seva feina 4,5 4,6 

Els professionals mantenen una comunicació clara i transparent amb mi 4,4 4,3 

En general, estic satisfet/a del servei rebut 4,4 4,4 
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IGUALTAT DE GÈNERE 
 
En el marc dels valors d’Estel de Llevant, i amb la voluntat de continuar lluitant per una 

societat més justa i equitativa, l’Associació s’ha compromès a apostar per a la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones.  

Els objectius que volem aconseguir amb l'elaboració i implementació d'aquest pla d'igualtat 

són: 

1. Aconseguir un diagnòstic qualitatiu i quantitatiu sobre l'estat actual de l'organització. 

2. Identificar accions potencials de millora. 

3. Establir un sistema de gestió de la conciliació com a procés. 

4. Promoure la igualtat entre dones i homes en els àmbits de treball de l’entitat: persones 

usuàries i famílies, altres entitats, entorn comunitari, i altres que en el seu moment es 

determinin. 

Amb aquest Pla, Estel de Llevant declara el seu compromís amb el desenvolupament de 

polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, incloent en les 

seves polítiques generals l'obligació de recolzar a les persones perquè disposin de les mateixes 

oportunitats,  així com el promoure l'equitat en totes les nostres actuacions. 

 

ACTUACIONS 2019 

05/03 Sessió d'igualtat a Estel de Llevant per part de l'Espai de Dones del Consell de Mallorca. 

08/03 Elaboració i lectura del Manifest envers el Dia Internacional de la Dona. 

13/06 Taller de sensibilització de "NO I PUNT" a Estel de Llevant per part de l'Espai de Dones 

del Consell de Mallorca. 

20/06 2on Taller de sensibilització de "NO I PUNT" a Estel de Llevant per part de l'Espai de 

Dones del Consell de Mallorca. 
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Juliol a novembre: diverses reunions amb l'Àrea d’Igualtat de l'Ajuntament de Manacor per a 

preparar les Jornades sobre interseccionalitat i violències masclistes. 

Juliol: participació al Curs Salut mental i gènere, impartit per Periféricas, per part de 3 

membres del Comitè d’Igualtat. 

08/11 Jornades professionals sobre interseccionalitat i violències masclistes organitzades per 

l'Ajuntament de Manacor i Estel de Llevant. 

09/11 Projecció i debat del documental "Zauriak" sobre salut mental i dona,  a l’Espai na 

Camel·la (Manacor). 

27/11 Assistència a l'exposició "Homes donant la cara", organitzat per l'Espai de dones del 

Consell de Mallorca. 
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FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ENTITAT 
 

S’ha participat en les següents accions formatives, amb l’objectiu de promoure el coneixement 

i les millors pràctiques entre les i els nostres professionals. El total d’hores realitzades ha estat 

de 1.314: 

CURS/JORNADES HORES Entitat 
Formadora 

OBJECTIUS A ACONSEGUIR AMB L'ACCIÓ 

Vincles 6 Amadip / Foqua Conèixer sistema de funcionament del programa Vincles 

Formació PRL lloc de feina 1 

Previs Adquirir nocions sobre seguretat laboral al lloc de feina 

Formació PRL Albañileria 20 

BIOFACH (Fira ecològica Berlín) 20 BIOFACH 

Captar idees i tendències per a impulsar línies 

d'empreneduria bio. Establir contactes amb possibles 

col·laboradors. 

Intervenció en l'entorn comunitari en 

persones amb problemes de salut 

mental greu 

12 

Conselleria de 

serveis socials / 

INTRESS 

Conèixer el camp d'intervenció social a persones amb 

trastorn mental greu, altres experiències a l'Estat, la 

definició del servei i eines d'intervenció. 

Model de recuperació per persones 

amb trastorn mental 
10 3 Salut Mental 

Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental. 

VIII Jornadas de jóvenes profesionales 

de la salud mental: la revolución 

delirante. 

17 
La Revolución 

Delirante 

Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental 

Abordaje de la patología dual en la red 

Salud Mental España 
15 Salud Mental España 

Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental, en concret en Patologia Dual 

Seminario Depresión 12 AVIFES 
Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental 
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Formació bàsica inicial 4 Estel de Llevant 

Conèixer l’entitat i el seu funcionament. 

Disposar d’unes bases sobre la salut mental per entendre 

les situacions quotidianes del servei. 

Conèixer el funcionament del servei específic i introduir-

se en l’atenció a les persones ateses. 

Recursos tècnics per l'assessorament 

individual i grupal 
10 3 Salut Mental 

Disposar de tècniques individuals i grupals per a la 

intervenció 

Teràpia ocupacional en creixement. 

Noves mirades. 
7 COTOIB Disposar d'eines metodològiques per a la intervenció 

Curso de accesibilidad cognitiva 16 Foqua 
Conèixer eines que permetin millorar l'accès de les 

persones amb discapacitat a informació funcional 

Incendios y medios de extinción 

práctica 
3 PREVIS Adquirir coneixements per actuar en cas d'incendi. 

Salud mental y género  (120h) 30 Periféricas (online) 

La construcción histórica y cultural de la locura 

Prevalencia de trastornos mentales en función del género 

Invisibilidad de la salud de las mujeres en la investigación 

biomédica 

Reivindicando la diversidad mental 

Psicopatologia clínica e intervención 

comunitaria 
18 

Laura Martín i 

Fernando Colina 

Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental 

Entrenamiento en roles y planificación 

del Comité de Dirección 
10 EXPLORA 

 Metodologías para el diseño, ejecución y evaluación de 

planes estratégicos y operativos 

- Herramientas y técnicas de monitorización de planes 

(KPI,s y Cuadro de Mando Integral) 

- Taller práctico de planificación anual 2019 de Estel 

Jornada Foqua La revolució de la talla 

única. 
5 FOQUA Conèixer experiències en atenció a la discapacitat 

VIII Simposio Trastorno Límite de 

Personalidad  
15 

Institut Trastorn 

Límit (Geyseco) 

Augmentar coneixements sobre TLP 

Disposar d'informació sobre noves tècniques i estratègies 

d'intervenció. 

Narrativa y relaciones. Visibilizando la 

colaboración 
12 AETEN 

Aprofundir en els coneixements teòrics de la teràpia 

narrativa. 

Dotar als professionals amb tècniques concretes en 

teràpia narrativa. 
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Pla Individual d'Atenció en Salut 

Mental 
6 

Centre Base de 

Discapacitat 

Entendre el Pla Individual d’Atenció com a guia per al 

treball planificat i la valoració de l’evolució de la persona 

usuària. 

Crear un espai de reflexió, consens, intercanvi i 

aprenentatge 

INTERVENCIÓ AMB TERÀPIA BREU EN 

ELS TRASTORNS 

MENTALS GREUS 

16 Es Calidoscopi 

Aportar i ampliar eines d'intervenció pràctiques 

provinents dels 

models de teràpia breu estratègica i centrada en les 

solucions en l'àmbit dels trastorns mentals 

greus. 

Curso Psicosis, superación y ayuda 

mútua. 
15 

Fundación para la 

investigación y 

tratamiento de la 

esquizofrenia. 

Conèixer noves formes d'intervenció en psicosis. 

Disposar d'eines per a l'aplicació al nostre model 

d'atenció. 

Terapia Ocupacional en primeros 

episodios psicóticos 
14 COTOIB 

Profundizar en el conocimiento y dinámica de 

funcionamiento del terapeuta 

ocupacional en un marco transdisciplinar integrado en 

intervención ambulatoria 

y comunitaria en Primeros Episodios Psicóticos 

IX Congrés Internacional de Filosofia i 

Salut Mental 
10 

Universitat de 

Barcelona 

Conèixer tendències / experiències / metodologies / 

estratègies en salut mental 

Abordatge de les autolesions i el 

suïcidi al TLP 
12 COPIB 

Explorar les diferents etapes de la ideació suïcida i com 

treballar amb ella.  

Abordar les conductes autodestructives i tècniques per al 

maneig de la regulació emocional en els pacients amb 

Trastorn Límit de Personalitat. 

Novedades de la normativa laboral 

aplicadas al dia a dia de una empresa. 
15 BSEF 

Augmentar coneixements sobre: contractació, condicions 

laborals, règim disciplinari, conciliació, prestacions 

seguretat social. 

Functioning Sharing Experience Centre 

Zamora 
16 IBSAL 

Augmentar informació sobre diferents experiències,  

models, estratègies,…aplicades en salut mental. 

Elaboración de nóminas y seguros 

sociales 
18 BSEF Adquirir eines per a la gestió de nòmines 

Producción ecológica avanzada de 

plantas aromáticas y medicinales. 
50 

SEAE (Soc. Española 

de Agricultura 

Ecológica) 

Conèixer aspectes relacionats amb la producció ecològica 

de plantes medicinals i aromàtiques. 
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Prácticas colaborativas en salut 

mental 
20 Unoymás 

Adquirir coneixements en noves línies d'intervenció. 

Recabar informació per nou model d'atenció. 

Prevenció de riscs laborals Nivell Bàsic 60 PREVIS 

Promoure comportaments segurs i la correcte utilització 

d'equips de treball. 

Conèixer actuacions preventives bàsiques. 

Realitzar avaluacions de riscs laborals. 

Actuar en cas d'emergència i primers auxilis. 

Sistèmica  Nivell 2: exploración, 

diagnòstico y evaluación familiar 

(200h) 

30 

Kine 
Dotar-se d'eines útils per a la intervenció, amb un model 

sistèmic. 

Sistèmica Nivell 1 (150h) 30 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

35%

3%

FONTS D'INGRESSOS

Ingr. públics Subv. Privades

Prestació serveis Ingr. Propis

 

 

FINANÇAMENT 

INGRESSOS 2,777.900 €  

79%

21%

DISTRIBUCIÓ DESPESES

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

61%

FONTS D'INGRESSOS

Subv. Privades

Ingr. Propis

24 

79%

DISTRIBUCIÓ DESPESES

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
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PRESTACIÓ DE 

SERVEIS 
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SERVEI OCUPACIONAL 

El servei Ocupacional és un servei d’atenció diürna que dóna suport a les persones amb 

discapacitat per trastorn mental greu que necessiten organització, supervisió i assistència a la 

realització de les activitats de la vida diària; i també suport en el procés d’adquisició i 

desenvolupament d’activitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè 

puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral. 

Com a objectius específics ens plantegem: 

1. Potenciar l’autonomia a les activitats vida diària 

2. Fomentar les habilitats adaptatives personals, socials i prelaborals 

Metodologia 
 

En cas d’arribar una persona per  porta se li realitza una entrevista d’acollida per part de la 

infermera especialista en salut mental on es valora si compleix els requisits per ser perfil de 

persona usuària del Servei Ocupacional. Se li dóna la informació per poder tramitar la 

sol·licitud al Servei Ocupacional. Una vegada registrada la sol·licitud es contacta 

telefònicament amb ells per donar-los cita al Centre Base de Palma on l’equip específic 

valorarà el cas per adjudicar-li plaça si correspon o passar a la llista d’espera si no hi ha places 

disponibles. 

Una vegada que se li adjudica plaça des del Centre Base es remet informe de derivació a la 

coordinadora del Servei Ocupacional acordant prèviament el dia d’alta dins el servei. La seva 

psicòloga de referència i el seu referent concerten una cita per realitzar l’entrevista de 

valoració inicial i acordar el pla individualitzat d’atenció ( PIA ) amb la persona usuària. 

El model d’atenció explicat a l’apartat anterior fonamenta el funcionament teòric-pràctic del 

Servei Ocupacional. El procediment que es realitza després de la demanda i resolució de plaça 

és el següent: una vegada adjudicada la plaça des del Centre Base l’equip professional del 

Servei Ocupacional acordat amb la persona usuària assignen la intensitat de plaça que ocuparà 

que potser d’1/3, 2/3 o 3/3. Després en l’entrevista de valoració inicial també se signa el 

contracte terapèutic ( document intern del servei ) on s’acorden els dies i hores que la persona 

acudirà al Servei Ocupacional per realitzar les activitats vinculades al compliment dels 

objectius assenyalats al PIA. Amb aquestes activitats es cobreixen les cinc àrees d’atenció del 
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Servei Ocupacional: àrea de benestar, àrea de teràpia ocupacional assistencial, àrea de 

formació permanent, àrea de formació per a la millora de l’ocupabilitat i àrea d’ajustament 

personal i sociolaboral. 

La majoria de les activitats es realitzen en grup ( petit o gran grup ) encara que també es 

realitza un seguiment individual. Aquests PIAS es revisen semestralment o anualment amb la 

persona usuària valorant l’assoliment dels objectius i els canvis si cal en la definició dels 

mateixos. Per una altra banda, també es fa un seguiment del pla individual dels usuaris amb 

l’equip tècnic del Centre Base que es desplaça fins a l’entitat per tal de facilitar aquestes 

sessions. Durant l’any 2018 es va incorporar l’escala de qualitat de vida GENCAT que es realitza 

a tots els usuaris i a on es valoren 8 àrees: benestar emocional, relacions interpersonals, 

benestar material, desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social 

i drets. Aquesta escala té com a objectiu mesurar la qualitat de vida de les persones usuàries 

del Servei Ocupacional i ser una eina pe utilitzar indicadors mesurables en relació als plans 

individualitzats d’atenció de les persones. Aquesta escala es fa de forma anual per tal de deixar 

un temps prudent per observar canvis significatius. 

 
Activitats realitzades l’any 2019 

 
Durant l’any 2019 s’han desenvolupat fins a un total de 30 activitats diferents en el Servei 

Ocupacional d’Estel de Llevant ja que degut al perfil tan heterogeni d’usuaris que té el servei 

necessitem un ventall ampli d’activitats que s'adaptin a les necessitats de cadascú i que siguin 

motivadores. Aquestes activitats cobreixen les 4 àrees d’actuació del servei: benestar, teràpia 

ocupacional, formació i ajustament personal social i laboral. Es pretén que aquestes activitats 

fomentin la motivació dels usuaris per assistir de forma regular al Servei Ocupacional, ja que 

aquest és un del gran handicap en persones amb malaltia mental greu on apatia i l'anhedònia 

ho dificulten. Hi ha activitats que es mantenen durant tot l’any, altres que són variables en 

funció dels resultats i d’altres noves que hem afegit per cobrir les necessitats que van sorgint. 

Els usuaris participen en l’elecció i/o propostes d'activitats del servei ocupacional en 

l’assemblea mensual on també es fa una anàlisi de les activitats que realitzem de forma regular 

per valorar satisfacció, motivació i propostes noves. 
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Com a novetat s’ha incorporat un taller nou com el de “Sentim veus” basat en el moviment 

internacional d’ “oídores de voces”. És un espai grupal per poder parlar d’aquests tipus de 

simptomatologia positiva dels trastorns psicòtics tantes vegades negada la seva expressió, 

també al mateix temps es treballen habilitats de maneig de les emocions que generen. 

També hem desdoblat el taller d’Habilitats Socials, un és tacte el tema en general i l’altre se 

centri a millorar la comunicació verbal i no verbal d’aspectes de la comunicació prelaborals i 

laborals. 

També hem incorporat un taller esportiu més per millorar el benestar com és el futbol ja que 

l’àrea de salut física és deficitària en molts d’usuaris amb una tendència al sobrepès i la 

inactivitat. 

Destacar també les activitats de respir com estada de 2 dies a un refugi dins Mallorca i la 

sortida de 4 ó 5 dies fora de l’illa fomentant l’autonomia dels usuaris i el respir de les seves 

famílies habitualment cuidadores principals. 

A continuació presentem amb aquest quadre la descripció d’aquestes activitats: 

HABILITATS SOCIALS. Millora de la comunicació verbal i no verbal. Aspectes de la comunicació, 

rols playing, situacions d’interacció social i laboral. 

HABILITATS  PRELABORALS. Millora de la comunicació verbal i no verbal aspectes de la 

comunicación d’interacció laboral. 

RADIO. Taller per treballar habilitats socials, difondre informació i sensibilitzar en salut mental. 

IOGA. Disciplina corporal i mental que treballa la consciència i mobilitat corporal (asanes), el 

control respiratori (pranayamas) i la relaxació mental. 

RELAXACIÓ. La RMP pretén aconseguir un nivell de relaxació general, així com un estat 

d'autoregulació de l'organisme, sobre la base de la distensió de la musculatura esquelètica i 

mitjançant una sèrie d'exercicis de tensió-distensió dels principals grups musculars. També 

s’utilitzen visualitzacions i d’altres mètode de relaxació. 

AUTOESTIMA. Teràpia de dinàmica grupal dirigida a millorar el nivell d'autoestima de les 

persones que hi participen. Intenta a través de dinàmiques teoricopràctiques fer que la 
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persona entengui el seu autoconcepte i valori tots aquells aspectes positius de la seva 

personalitat, i també intenta que accepti aquells aspectes que no li agraden tant tractant de 

millorar i no fer que li produeixin emocions negatives com frustració i ràbia entre d'altres. 

TALLER DE CUINA. Aprendre receptes bàsiques i dur-les a la pràctica per a una major 

autonomia en l'àrea d’alimentació-nutrició. 

EXPRESSIÓ CORPORAL. L'expressió corporal o llenguatge del cos és una de les formes bàsiques 

per a la comunicació humana. L'expressió corporal es refereix al moviment, amb el propòsit 

d'afavorir els processos d'aprenentatge, estructurar l'esquema corporal, construir una 

apropiada imatge de si mateix, millorar la comunicació i desenvolupar la creativitat. 

INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES INDIVIDUALS. La intervenció psicològica individual engloba 

les intervencions dirigides a millorar l’adaptació de l’usuari a les situacions vitals, a modificar el 

seu sistema de creences irracionals. A més de proporcionar pautes i tècniques per a millorar 

l’estat psicològic de l’usuari utilitzant l’escolta activa i el suport emocional. S’elabora i fa 

seguiment del Pla Individual d’Atenció de cada usuari/a. 

INTERVENCIONS FAMILIARS. Teràpies dirigides a familiars per a donar pautes de comunicació 

adaptativa i convivència amb l’usuari a més d’informació i assessorament en situacions de 

crisis i altres. 

INTERVENCIONS DE SEGUIMENT LABORAL. Totes aquelles intervencions dirigides a la 

preparació per l’accés al món laboral, recerca de feina i manteniment de la mateixa. 

TERÀPIA GRUPAL. La teràpia grupal consisteix en la reunió d'un grup de persones amb un perfil 

de problemàtica en salut mental on es produeix l'intercanvi de percepcions, idees, sentiments i 

projectes que permet als membres del grup construir percepcions, idees, sentiments i 

projectes compartits. Treballant coneixements i habilitats adaptatives. 

GRUP TLP ( Trastorn Límit de Personalitat ). Teràpia grupal específica per persones en 

diagnòstic de TLP per treballar consciència i habilitats adaptatives d’afrontament i de relacions 

amb els altres. 

SENTIM VEUS. Taller basat en el moviment “oídores de voces”. És un espai d’expressió, poder 

parlar d’aquests tipus de simptomatologia i al mateix temps pel maneig de les emocions. 
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EURITMIA. Treballar els moviments armoniosos  cercant la bellesa, expressar l’estat d’ànim i es 

transforma en un mitjà de comunicació. 

FUTBOL. Activitat esportiva com a eina de foment de la salut i del treball en equip. 

BÀSQUET. Activitat esportiva com a eina de foment de la salut i del treball en equip. 

GRUP DE JOVES. Teràpia grupal específica per a joves en trastorn psicòtic per treballar 

emocions i habilitats personals, familiars, socials, prelaborals i laborals. 

TALLER ARTÍSTIC. Espai obert on experimentem les diferents vessants artístiques, pintura, 

escultura com a mitjà d’expressió i canalització emocional. 

ASSEMBLEA. Reunió de tots els usuaris i professionals on es poden expressar suggeriments 

d’activitats noves per fer, avaluació de les activitats actuals i consens de les pautes de 

convivència dins el grup. 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA. Realització d’activitats per millorar les funcions cognitives bàsiques 

d’atenció, concentració i diferents tipus de memòria. 

JARDINERIA. Connectar amb la naturalesa i coneixement de plantes i natura en general. 

EXCURSIONS/VISITES CULTURALS. Ocupar el temps lliure, conèixer l’entorn cultural i 

relacionar-se en grup. 

MERCAT DE MANACOR. Participació al mercat setmanal de Manacor on es mostren productes 

artesans elaborats al Servei Ocupacional i es fa difusió del servei a més de sensibilització en 

salut mental. 

MÚSICA. Ús de la música com a ajuda per afavorir el benestar físic, mental i emocional. Facilita 

i promou la comunicació, les relacions i l’expressió emocional. 

LECTURA DE PREMSA. Lectura de la premsa diària local i autonòmica i comentari de la mateixa. 

TEATRE. Muntatge d’una funció teatral i actuació a diverses sales de teatre. Treballant 

habilitats socials comunicatives, autoestima i sensibilització en salut mental. 
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SORTIDA REFUGI. Foment de l’autonomia i de les activitats físiques a l’aire lliure coneixent els 

recursos de la nostra terra. 

VIATGE RESPIR. Sortida fora de l'illa per fomentant l’autonomia, activitats d’oci i culturals així 

com el benestar personal i respir familiar. 

SUPORT PRE/LABORAL 

1. Acollida, valoració inicial i diagnòstic 

2. Elaboració del Curriculum Vitae 

3. Recerca de feina ( entrenament ) 

4. Treball d’hàbits personals i socials prelaborals 

5. Accions grupals de competències transversals 

6. Coordinació amb altres recursos: Serveis Socials i serveis sanitaris de salut mental 

7. Recerca activa de feina 

8. Suport a la inserció en el lloc de treball 

9. Informació a les famílies 

10.Informació i seguiment amb els empresaris 

11. Recerca i seguiment de cursos de formació 

 
Aquestes activitats es poden modificar depenent de les necessitats i/o demandes de les 

persones ateses mitjançant la polifacètica capacitat de l’equip professional del servei i/o de 

contractacions externes puntuals per fer algunes activitats molt específiques. 
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SERVEI DE SUPORT A L’HABITATGE 

El servei de suport a l'habitatge ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat 

associada a un diagnòstic de salut mental greu i amb necessitats de suport extens, limitat o 

intermitent, majors de 18 anys i que viuen en el seu domicili sols o amb una altra persona amb 

discapacitat, dependència o problemes greus de salut. 

El servei es presta en el domicili i en els entorns naturals de la persona sol·licitant, amb un 

nivell de suport en funció de les seves necessitats. Aquest suport de naturalesa socioeducativa 

es realitza de forma individual, amb flexibilitat horària i adaptada a les activitats que realitza la 

persona, amb una disponibilitat de 365 dies a l'any. 

El servei atén a 18 persones usuàries, amb dues intensitats d'atenció segons el perfil: un grup 

d'alta intensitat que el formen 7 persones i un grup de baixa intensitat compost per 11 

persones. L'assignació als diferents nivells d'atenció es realitza depenent del grau de necessitat 

segons el seu moment vital. 

El ràtio per al grup de major intensitat és de 2,25 tècnics/ques titulats/des i 2 tècnics/ques de 

suport per a cada 10 persones. La ràtio de professionals per al grup d'intensitat menor és de 

2,25 tècnics/ques titulats/des cada 10 persones. 

L'objectiu general que guia totes les accions dels/les professionals és la millora de la qualitat 

de vida i l'autonomia en la llar de la persona, així com la integració en la seva comunitat, 

fomentant la seguretat, confiança i autoestima. 

El servei promou les interrelacions amb la família i l‘entorn pròxim a fi de mantenir i reforçar 

les xarxes de suport social pròxim, instruments indispensables en la recuperació de les 

persones ateses. 

Els objectius específics son: 

• Fomentar l'autonomia i independència de les persones amb discapacitat mitjançant 

aprenentatges útils per al seu desenvolupament 

• Incrementar la seguretat, confiança i autoestima de les persones usuàries del servei 

• Mantenir o millorar l'estat físic i de la salut 

• Fomentar les relacions amb la família i amics. 
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• Prevenir o evitar internaments innecessaris o la utilització de recursos especialitzats de les 

persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, que amb una 

alternativa adequada poden donar continuïtat a la seva permanència en el domicili de 

manera independent. 

Aquest servei es presta a persones majors de 18 anys, amb una discapacitat associada a un 

diagnòstic de salut mental greu i amb necessitats de suports extensos, limitats o intermitents. 

Depenent de les necessitats de les persones ateses, el servei es presta en dos nivells 

d'intensitat amb la finalitat de facilitar els suports necessaris a cada cas.  

METODOLOGIA. 

La metodologia de treball està adaptada per a dur-se a terme dins dels entorns naturals de la 

persona, ja sigui en el seu domicili o en la seva comunitat mitjançant aprenentatges útils per al 

seu desenvolupament com a individu de ple dret en la seva comunitat.  

Aquests aprenentatges tindran com a objectius fomentar la seva seguretat, autoestima, 

mantenir o millorar el seu estat físic o de salut, millorar les interrelacions socials, per a això es 

realitzaran abordatges especialitzats en dues línies intervenció bàsiques: l'atenció social 

domiciliària per a ajudar al manteniment en el propi entorn, i d'altra banda el suport i 

l'acompanyament comunitari per a facilitar la vinculació a la xarxa de recursos sanitaris i 

socials. Les intervencions tindran un caràcter socioeducatiu més que assistencial amb la 

finalitat de potenciar les capacitats de les persona. 

Aquestes actuacions es dissenyen en el Pla Individual d'Atenció (PIA) acordat entre la persona 

usuària i el/la professional. Les accions per a iniciar les intervencions i implementar el PIA 

seran les següents : 

Tramitació de l'alta en el servei. 

El referent assignat a la persona atesa obri expedient en la base de dades de l'entitat i 

expedient físic on s'inclouen els documents (DNI, Certificat Discapacitat, document LOPD) i les 

fulles de registre pertinents. 

Des del primer moment es registren totes les actuacions que es duen a terme en la Base de 

dades de l'entitat. 
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Avaluació de la persona en el seu entorn 

Entrevista amb la persona on se li explica amb major detall la naturalesa del servei i es coneix 

amb més profunditat les expectatives que té la persona sobre els possibles suports que aquest 

servei li pot proporcionar. 

Entrevista amb la família o persones pròximes a la persona, en el seu entorn, amb la finalitat 

d'avaluar amb més detall les expectatives que tenen sobre els suports que pot proporcionar 

aquest servei. 

Avaluació inicial del seu entorn tant domèstic com comunitari. 

Aquesta valoració es realitzarà mitjançant la “Entrevista de valoració de la vida diària”. 

Disseny del PIA 

Durant les primeres setmanes, a partir de la informació que es disposa amb la recollida en 

entrevistes anteriors i informes de valoració externs, el/la professional de referència acorda 

amb la persona els objectius del Pla Individual d'Atenció. 

A partir d'aquesta informació, el/la professional referent juntament amb la persona atesa, 

registren en la BBDD els objectius que es desenvoluparan en el PIA, així com el període de 

temps i les accions que es duran a terme per a aconseguir-lo. En aquest registre també 

s'inclouran els indicadors per a l'avaluació així com la data d'aquesta. 

El PIA acordat s'imprimirà perquè pugui ser signat per la persona usuària i el/la professional de 

referència. Aquest document s'envia degudament complementat al Servei d`Atenció a la 

Discapacidat de la Direcció General de Dependència pel Coordinador del Servei. 

Desenvolupament del PIA i seguiment 

Els/les professionals del servei programen les accions consensuades per a aconseguir els 

objectius plantejats en el PIA i duen a terme la implementació i seguiment de les accions 

registrant-les en la BBDD. 
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Es registren en l'apartat Seguiment de la BBDD les incidències que es van produint a més de la 

intervenció planificada. Es realitzarà atenció psicològica per part del servei en cas d'incidències 

que requereixen intervenció urgent. 

Avaluació i revisió del PIA 

Periòdicament, segons l'estipulat en el document del PIA, el professional de referència 

avaluarà mitjançant els diferents documents dissenyats per al mesurament i avaluació, 

l'assoliment dels objectius acordats. En el seu moment es realitzaran una o diverses entrevistes 

amb la persona atesa i si fos necessari amb la seva família amb l'objectiu de revisar el 

desenvolupament dels objectius a fi de determinar aspectes a millorar, noves activitats a 

realitzar, canvis en els objectius inicials, etc., iniciant un nou cicle en la fase de disseny del PIA. 

 

La prestació del servei de suport a l'habitatge comprèn el conjunt d'actuacions estructurades 

per àrees i que es desenvolupen de manera coordinada en funció de les necessitats de la 

persona usuària. Aquestes intervencions es divideixen en les següents àrees: 

• Activitats de la vida diària 

• Programes d’autodirecció 

• Atenció social 

• Vida en la comunitat 

• Atenció a les famílies 

• Altres prestacions i serveis 
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SERVEI D’HABITATGE SUPERVISAT 

OBJECTIUS GENERALS  

Procurar la millora de la qualitat de vida de la persona i el desenvolupament d'habilitats que 

fomentin l'autonomia en el context de quotidià de la llar així com la integració social dins de 

l'entorn comunitari. La millora de les habilitats adaptatives en la vida en la llar, la higiene i 

l'aspecte físic, la salut i la seguretat, la comunicació, acte-direcció, habilitats socials, oci, 

treball, habilitats acadèmiques funcionals i la integració comunitària. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Prevenir el deteriorament produït per la institucionalització. 

• Promoure la màxima autonomia personal i social. 

• Facilitar la integració en la comunitat, buscant la normalització. 

• Evitar situacions d'abandó i marginació o processos de deterioració de les persones 

sense suport familiar o social. 

 

METODOLOGIA D'INTERVENCIÓ 

El servei d'habitatge supervisat és substitutiu de la llar pròpia o familiar. S'organitza com un 

habitatge ordinari amb una capacitat màxima de 10 persones constituint el seu domicili 

habitual on se'ls ofereix supervisió i suport, segons les seves necessitats, en les activitats 

bàsiques de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l'acte adreça i l'ús de 

recursos de la comunitat. 

El servei du a terme prestacions completes de caràcter residencial entre les quals es troben 

l'allotjament, la manutenció, el suport a la higiene i l'acte cuidat, activitat des de convivència, 

cooperació i oci i temps lliure. 
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El servei es presta com en un dispositiu integrat en la comunitat amb les característiques d'un 

habitatge normalitzat situat dins del nucli urbà, prou comunicat i de fàcil accés a fi de facilitar a 

les persones usuàries la inclusió social i l'ús dels recursos comunitaris. 

El disseny de l'habitatge s'allunya de qualsevol model institucional. La decoració dels espais 

comuns està orientada a donar un ambient càlid, familiar i confortable. 

L'organització de les intervencions amb la persona usuària s'estableixen com un itinerari, on el 

seu inici es considera l'entrada al servei duent-se a terme un procés d'acompanyament i 

millora de la seva problemàtica fins al final de l'itinerari, on la persona tindrà un alta positiva, 

aspecte que acredita l'èxit de la intervenció, o un alta negativa a causa de la impossibilitat de 

finalitzar amb èxit el seu pla individualitzat.  

Els processos d'intervenció es detallen mitjançant procediments, els quals defineixen de forma 

més minuciosa les actuacions i els criteris dels professionals del centre. 

Dins d'aquests processos es destaca, per la seva rellevància, els d'intervenció, que tenen com a 

objectiu dur a terme les accions necessàries per a desenvolupar el Pla Individual de les 

persones ateses. 

El processos d'intervenció es defineixen de forma més detallada a través dels procediments de 

Valoració inicial i Intervenció. 

La valoració és el procés d'obtenir informació de la persona, no sols de les necessitats o 

conductes disfuncionals en les quals és necessari intervenir, sinó també en els aspectes de 

salut física, sociocomunitaris i emocionals. 

La valoració és el primer pas d'una seqüència que constitueix la recollida de dades que 

aclareixin la situació actual i els problemes de la personal usuària. La informació i les dades 

relatives a la persona s'obtenen mitjançant fonts directes i indirectes. El següent pas és 

classificar les dades en àrees relacionades i identificar les necessitats els potencials de la 

persona. Posteriorment, es passa a la fase de planificació, on s'estableixen els objectius o 

resultats esperats i les intervencions a dur a terme. 
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El propòsit de tot aquest procés és identificar qualsevol problema o disfunció que es pugui 

presentar per posteriorment establir un pla que millori la seva qualitat de vida, el 

desenvolupament de les seves habilitats domèstiques i la seva integració sociocomunitària.  

La valoració inicial està oberta a diferents fonts d'informació, sent la principal d'aquest procés 

la informació facilitada per la persona usuària sobre la seva situació actual, així com la 

verbalització de la naturalesa de les necessitats que aquesta li genera. 

La informació queda registrada en un format estandarditzat, amb un terminologia clara perquè 

pugui ser utilitzada per tot l'equip de professionals que atén la persona de manera transversal. 

DESCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS 

Les intervencions són múltiples i adaptades a les necessitats de cada persona usuària, és per 

això que aquestes s’han de plantejar d'una manera individualitzada, i reflectir-se en objectius 

detallats en el Pla Individual d'Atenció. 

Els passos que se segueixen durant el procediment d'intervenció són els següents: 

1. Després de la valoració inicial realitzada per part dels tècnics de referència, es detecten les 

necessitats de cada usuari. 

2. S'estableix un Pla Individual d'Atenció la persona usuària i l'equip de professionals que 

componen el servei. 

3. Es desenvolupa les intervencions del pla individualitzat. 

4. Es realitza els seguiments mitjançant les avaluacions reflectides en el programa informàtic 

propi de l'entitat. 

5. L'equip de professionals avaluarà les intervencions de manera anual disminuint el període 

d'avaluació gradualment, segons augmentin les conductes d'aprenentatge i d'habituació a 

aquestes. 

El servei es presta tot els dies de la setmana durant els 365 dies de l'any. De dilluns a 

divendres, 16 hores d'atenció diària. Els dissabtes, diumenges i festius i períodes de vacances 

el servei romandrà obert 24 hores. 
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SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I PROMOCIÓ A LA AUTONOMIA: VISIBLES 

El servei d’atenció integral i promoció a l’autonomia, VISIBLES, és un servei subvencionat per 

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials emmarcat dins el departament de Drets Socials. El projecte 

és de funcionament insular (Mallorca) pel que treballem conjuntament les tres entitats 

agrupades dins 3 Salut Mental: Estel de Llevant, Es Garrover i Gira-sol, així com també 

Deixalles Calvià. 

Visibles és un servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a un trastorn 

mental, que es troben desconnectades de la xarxa específica i de l’atenció social 

especialitzada. Està format per actuacions de valoració, orientació i prestació de suports 

dirigides a promoure l’autonomia, la inclusió efectiva de cada persona, benestar personal, 

vinculació social i participació a la vida de la comunitat  mitjançant la coordinació amb els 

recursos comunitaris.  

Les prestacions concretes són les següents:  

• Activitats de la vida diària 

• Programes d’autodirecció  

• Orientació i formació 

• Atenció psicològica 

• Atenció personal  i social 

• Habilitats socials 

• Vida a la comunitat 

• Vincles 

El servei s’ha  prestat tant en el centre  de recursos de la entitat com en entorns comunitaris, 

espais formatius, espais de rehabilitació o al propi domicili durant els 365 dies en horari 

adaptable a les necessitats de cada persona. 

OBJECTIUS 

Detectar i donar els suports adients a 54 persones (15 estel de llevant, 15 Es Garrover, 30 gira-

sol i 4 Deixalles Calvià) amb problemàtica de salut mental, aïllades socialment i/o no ateses a 

serveis de la xarxa de salut mental. 
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• Crear vincle amb la persona iniciant així el seu procés de rehabilitació psicosocial.  

• Potenciar les habilitats bàsiques que permetin l’estabilitat personal i l’evolució 

personal cap a la incorporació a serveis especialitats i la inclusió social. 

• Facilitar l’accés de la persona a la xarxa social i sanitària de serveis de salut mental, 

treballant des d'un àmbit de provisió de suports i atenció psicoterapèutica i educativa 

al domicili o lloc d'ubicació residencial i en la pròpia comunitat. 

• Afavorir la integració social en el seu entorn, mitjançant l’activació i l’accés a recursos 

d’atenció diürna, laborals, formatius i d’oci, així com també amb l’increment dels 

contactes socials fora de l’àmbit familiar, recolzant la participació en espais de relació 

de la comunitat. 

• Contribuir al desenvolupament de projectes de vida a través d'una intervenció 

planificada i definida en el Pla Individual de suports garantint que la pròpia persona és 

la protagonista. 

• Enfortir la generació i configuració de xarxes de suport a les persones en els contextos 

en que aquestes es desenvolupen. 

• Actuar dins l’àmbit familiar, si és necessari, per a millorar la relació amb la persona 

afectada i modificar dinàmiques familiars inadequades. 

• Prevenir i intervenir davant situacions de discriminació i estigma social que es detectin 

en la intervenció, especialment en el treball amb altres recursos de l’entorn dels que 

puguin beneficiar-se les persones ateses. 

 

RESULTATS  

De les 15 persones ateses a Estel de Llevant del projecte es destaquen les següents 

característiques sociofamiliars: 
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Sexe i edat: 

 
Persones ateses 

Sexe Edat 

Núm. de persones % Franja edat Núm. de 
persones 

% 

Homes 9 60 18-34 anys 4 27 

35-54 anys 3 20 

Majors de 55 anys 2 13 

Dones 6 40 18-34 anys 2 13 

35-54 anys 3 20 

Majors de 55 anys 1 7 

 

 
Grau de discapacitat: 

 

Grau 33% 1 

Grau entre 34% i 64% 7 

Grau entre 65% o més 6 

En tràmit 1 

 
 
 
 

Activitats grupals (participació de totes les entitats): 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DATA ACTIVITAT PARTICIPANTS LOCALITZACIÓ 

14/02/19 Excursió 6 Salt del Freu 

15/03/19 Passeig i torrada 8 
Mancor de la 
Vall 

12/04/19 Sortida cultural 7 Palma 

31/05/19 
Visita runes 
Pollentia 

3 Alcúdia 

28/06/19 Sortida a la platja 8 Palma 
26/07/19 Visita Natura Park 4 Santa Eugènia 

30/08/19 
Excursió, dinar i 
piscina 

6 Santuari de Lluc 

25/09/19 Cinefòrum 6 Cinema Augusta 

10/10/19 
Celebració Dia 
Mundial Salut 
Mental 

15 Manacor 

25/10/19 
Visita Jardí 
botànic 

6 Sóller 
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Perspectiva de gènere (participació de totes les entitats): 

S’han realitzat tres tallers de 2 hores cada un amb coordinació amb Palma Educa, servei de 

l’Ajuntament de Palma.Es valorà que es realitzessin a un entorn comunitari fomentant així la 

inclusió i integració de la persona a l'hora que es crea un escenari afavoridor de vincles entre 

persones que participen als diferents recursos de 3 Salut Mental. Per tant, es realitzà una 

reserva d’espai al centre Flassaders on es van desenvolupar. 

 

 

Taller 

 

Sobre mites assumits de la violència masclista en la parella: mites que justifiquen la violència 

masclista en la parella, i les situacions que es confonen amb l'amor en parella. La sessió es 

converteix en una reflexió sobre les relacions personals de parella i la influència de les 

creences socials. 

Data Assistència Nº participants 
Grau de 

satisfacció 

Grau de 

participació 
Habilitats socials observades 

03/09/2019 67% 4 ALT ALT 

Actitud adequada a l’activitat i 

espai 

Cooperació  

 

Taller de la violència a la igualtat: taller amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la violència de 

gènere i la igualtat. Donar a conèixer els indicadors per a la detecció i prevenció de les 

relacions afectives negatives, reflexionar sobre els estereotips masclistes i informar dels 

recursos existents a la xarxa en matèria de violència de gènere.  

 

Data Assistència Nº participants 
Grau de 

satisfacció 

Grau de 

participació 
Habilitats socials observades 

18/09/2019 67% 4 ALT ALT 

Reflexió en veu alta 

Assertivitat 

Puntualitat 

Objectius: 

1. Participar en grup d’iguals 

2. Expressar l’opinió particular sobre el tema del taller 

3. Conèixer conductes pròpies de la violència masclista 

4. Integrar-se en un lloc desvinculat de la xarxa de salut mental, com és el centre social 

flassaders 
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Taller de corresponsabilitat:  L'objectiu és el poder identificar els diferents rols desigualitaris 

assignats a homes i dones en les tasques de cura i en la corresponsabilitat. Visibilitzar el paper 

de la dona en la cura de les persones dependents, fills i filles, de la llar... i com aquest fet 

repercuteix en l'ús que fa de l'espai privat. Reflexionar damunt la necessitat d'una 

corresponsabilitat real.  

 

Data Assistència 
Nº 

participants 

Grau de 

satisfacció 

Grau de 

participació 
Habilitats socials observades 

01/10/2019 67% 4 ALT ALT 

Opinió crítica 

Escolta activa 

Treball en equip 
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SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL 

 

Aquest servei està dirigit a persones amb una discapacitat per trastorn mental preparades i 

motivades per dur a terme una feina en l'empresa ordinària, mitjançant la metodologia de 

Treball amb Suport. Es realitzen treballs preparatoris de la persona abans de la seva 

incorporació, recerca d'ofertes de feina i seguiment intensiu del procés d'inserció.  

Els objectius del servei son els següents: 

- Millorar l’ocupació i autonomia de les persones amb problemes de salut mental, 

contribuint al seu benestar, normalització i integració laboral i social. 

- Sensibilitzar  a la societat i a l’entorn empresarial sobre la problemàtica i les 

potencialitats de les persones amb malaltia mental. 

 

FASES I METODOLOGIA 

Acollida i diagnòstic  

Es rep a la persona usuària i es recull la seva demanda, s’informa sobre el servei i es realitza la 

valoració inicial i el disseny del Pla Individual d’Atenció.  

Entrenament per la recerca de feina  

S’ajuda a la persona usuària en l’elaboració del Currículum Vitae i es fa una recerca deles 

empreses de la zona del sector o sectors en que la persona pot trobar un lloc de treball 

adequat a les seves característiques 

Aspectes personals i socials  

Es du a terme un seguiment continuat de la persona usuària per atendre les necessitats 

personals que poden afectar a la recuperació de la vida laboral i personal. Es treballa de forma 

individual detectant aspectes en que necessita suport i en la creació de rutines i hàbits 

personals, les habilitats socials i la recuperació d’una xarxa social. 
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Accions grupals competències transversals  

Durant les accions grupals es dóna la oportunitat de posar en pràctica molts dels aspectes 

treballats en sessions individuals, com pot ser la interacció amb altres, ja que la relació que 

s’estableixi amb els companys o amb els superiors és un factor clau quan una persona ha 

d’entrar o mantenir un lloc de treball. 

Informació  

S’ha dut a terme reunions amb les treballadores i treballadors socials dels ajuntaments de la 

comarca de Llevant per a informar del servei i oferir la possibilitat de derivació al nostre servei.  

Varem realitzar una reunió amb els serveis sanitaris a través d’una jornada a l’Hospital de 

Manacor per a informar del servei d’inserció laboral i les necessitat de tenir igualtat de gènere 

respecte a les oportunitat laborals. 

S’ha donat informació, també, al teixit empresarial, a través de xerrades organitzades, de la 

necessitat de donar més oportunitats a les dones a l’hora de incorporar-se al mercat laboral 

Recerca activa  

Es fa un seguiment i una intermediació de les convocatòries públiques per a l’ocupació i de les 

ofertes del mercat laboral que s’ajusten al perfil de la persona usuària, tractant amb ella les 

conveniència d’un lloc de feina o no i si aquest s’adapta a les seves característiques particulars 

i gestionant la presentació a l’oferta. Així mateix s’informa a la persona usuària sobre 

compatibilitats entre feines i pensions i consultes als distints organismes. 

Suport a la inserció  

Es dona un suport presencial al lloc de feina segons les necessitats de la persona usuària i 

l’empresa, per treballar la integració de la persona en l’equip i el càrrec a desenvolupar, duent 

a terme els aprenentatges i adaptacions necessàries.En moltes ocasions, és important informar 

als companys d’equip de la problemàtica en Salut Mental per a que puguin ajudar a la persona 

en la seva integració dins l’equip, en altres casos no és necessari i pot ser inclús 

contraproduent per lo que valorem a la situació determinada en cada cas. 
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El suport en la inserció laboral varia segons les necessitat de la persona inserida, podent ser en 

ocasions diari i en altres mensual, tot depèn de cada cas i del temps requerit per l’adaptació al 

lloc de feina. 

Relació amb empreses  

Es manté contacte amb empreses que tenen persones inserides així com amb altres que no 

però poden tenir futures possibilitats de realitzar contractacions. Tot això a través de visites a 

la empresa, xerrades informatives, invitacions a esdeveniments i sopars solidaris, correus 

electrònics informatius, telefonades i renovació dels convenis de col·laboració. 

En el present any hem visitat un total de 30 empreses diferents empreses de les quals s'han 

realitzat 23 convenis de col·laboració amb aquelles que hem vist la possibilitat d'adaptar llocs 

de treball per a les persones demandants d'ocupació amb discapacitat. Amb el suport i 

col·laboració del sector empresarial podem canviar vides donant l'oportunitat a persones 

motivades per a una ocupació a sentir-se amb un rol al món laboral millorant així la seva 

autoestima. Per això, volem agrair a cadascuna de les empreses la confiança dipositada en el 

treball d’Estel de LLevant. 

Punts d’atenció 

A l’actualitat comptem amb dos tipus de punts d’atenció: els punts d’atenció permanent (a 

Portocolom) i els punts d’atenció a demanda. 

En quan als punts d’atenció a demanda, a les instal·lacions dels mateixos ajuntaments, tenim 

els següents: Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà, Capdepera, Felanitx, Santanyí, 

Campos, Ses Salines, Mancomunitat des Pla, Montuïri, Vilafranca de Bonany, Porreres, Ariany, 

Sant Joan. 

 

ALTRES ACTUACIONS 

Treball amb famílies  

El suport a les famílies es duu a terme de dues maneres: atenció individualitzada i grupal. Totes 

les famílies són informades regularment de l'evolució dels seus familiars. 
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L'objectiu establert en aquest punt és el de mantenir contacte amb les famílies un mínim d'una 

vegada al mes telefònicament i la realització d'una entrevista familiar amb una freqüència 

mínima semestral. 

Proporcionar a les famílies i persones cuidadores una informació més precisa sobre la malaltia 

que pateix la persona i sobre el maneig de la mateixa reverteix en el benestar dels/as 

usuaris/as. 

La realització de tallers familiars donant-li una continuïtat regular als mateixos pot ser d'utilitat 

per a la millora de les relacions familiars i per l'establiment i restauració de rols de 

funcionament més estables. 

La metodologia seguida consisteix en: sessions informatives sobre els aspectes més rellevants 

de la malaltia i el seu maneig, dinàmiques de grup encaminades a facilitar la resolució de 

problemes i conflictes d'una manera més adequada, representació de papers, debats i 

col·loquis sobre temes relacionats, projecció de documentals. 

Taller d’Habilitats socials 

En moltes malalties mentals, l'àrea de les habilitats socials és una de les més afectades, per la 

qual cosa el seu treball en la rehabilitació psicosocial és importantíssim. A més, les habilitats 

socials són part de la formació de l'individu des de la seva infància fins a la seva mort ja que es 

formen des de la llar i també té una gran influencia l'educació rebuda a l'escola. Hi ha diferents 

tipus d'habilitats socials i entre els diferents tipus que es poden entrenar existeix l'assertivitat, 

l'empatia, la comunicació no verbal, la planificació, establir metes i objectius, la resolució de 

problemes...etc 

Treballem amb una metodologia tant individual com grupal segons les necessitats i demandes 

de les persones usuàries. 

Gestió emocional 

Els objectius d'aquesta activitat consisteixen a reconèixer, comprendre i aprendre a manejar 

les diferents emocions en un mateix i en els altres, millorant la seva expressió i el maneig de 

situacions conflictives.  
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Es duu a terme una sèrie de 10 sessions teòric-pràctiques grupals en format de dues hores, on 

es treballen a través de diferents dinàmiques les emocions bàsiques i universals, les quals són 

un punt clau a l'hora d'establir relacions socials i, per tant, de tenir una bona integració en el 

lloc de treball. 

Cicle de cinema 

El cinema suposa una forma d'arribar al gran públic i, d'aquesta manera, es converteix en una 

bona eina per al seu ús com a mitjà per transmetre valors a la població. Fent-nos servir 

d'aquesta possibilitat, des de l'entitat s'organitza un Cicle de Cinema i Salut Mental, com una 

forma d'acostar la problemàtica en Salut Mental i conscienciar a la ciutadania i donar una visió 

realista, positiva i desmitificadora sobre les persones amb malaltia mental, a través de la 

projecció d'una selecció cinematogràfica i un posterior debat amb tots els assistents. 
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FORMACIÓ DUAL 

El projecte de formació dual d'Estel de Llevant es fonamenta en un itinerari individualitzat 

adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb diversitat funcional derivada d’un 

diagnòstic de salut mental. 

Degut a les característiques i varietat de necessitats del col·lectiu, la formació proposada 

s'adapta tant en duració dels continguts com en la metodologia principalment pràctica del 

projecte, la qual permet que l’alumnat amb diferents problemàtiques personals i socials, 

simptomatologia pròpia del seu diagnòstic, efectes secundaris dels tractaments i diferents 

historials laborals i formatius, puguin rebre una atenció individualitzada i personalitzada. Així 

mateix també es contemplen sessions d’aula, les quals, apart de incloure continguts la 

naturalesa dels quals és de difícil abordatge mitjançant la praxis, compten amb un currículum 

ocult que ha afavorit l’adquisició d’hàbits i competències i habilitats que es poden extrapolar a 

altres contexts. Finalment, també es comencen a implementar aquestes metodologies amb les 

TIC en tant en quant són un element integrador i transversal força necessari. 

Cal dir que degut al nivell cognitiu d'un important tant per cent de la població amb diagnòstic 

per salut mental (s'estima que el 30% dels pacients amb esquizofrènia no expressa cap 

trastorn significatiu en el seu funcionament cognitiu o neuropsicològic -Rund BR, Borg 

NE.Cognitive deficits and cognitive training in schizophrenic patients: a review. Acta Psychiatr 

Scand 1999; 100:85-95-) el projecte formatiu abasteix un itinerari que permetrà l'obtenció 

d'una formació acreditada molt completa que faciliti la seva promoció laboral tant en empresa 

normalitzada com al propi Centre Especial d'Ocupació d'Estel de Llevant o a altres del sector. 

La diversitat funcional per salut mental està caracteritzada per dificultats significatives tant en 

el funcionament psicosocial com en la conducta adaptativa, expressada en habilitats 

adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Per aquest motiu, les persones que s’emmarquen 

amb aquesta diversitat necessiten especial suport en l'adquisició dels continguts actitudinals a 

la vegada que en aspectes cognitius i procedimentals. 

Per donar resposta a aquesta situació, es planteja un pla formatiu a 3 anys que inclou els 

següents certificats de professionalitat de la família agrària: 

- Activitats auxiliars a vivers, jardins i centres de jardineria (Nivell 1) 
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- Producció de llavors i plantes a vivers (Nivell 2) 

- Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (Nivell 2) 

 

El pla formatiu assegura que es pot obtenir un certificat de professionalitat per any, avençant 

des del nivell 1 al 2 en dues línies complementàries que permeten completar l'adquisició de 

competències per a la ocupació tant a vivers com a jardins i centres de jardineria. 

Aquesta formació conduent a certificats de professionalitat es complementa, d'una banda, 

amb una especialitat de la família agrària no conduent a certificat de professionalitat (Auxiliar 

de jardineria i centres de jardineria) que dona la possibilitat d'ampliació temporal dels 

continguts objecte de l'itinerari, mentre que d'altra banda es treballen a través d'especialitats 

complementàries aspectes tranversals com les habilitats socials, la prevenció de riscos 

laborals, la sensibilitazació ambiental i de perspectiva de génere, les habilitats per a la recerca 

de feina i les competències per a l'atenció al client. 

L'objectiu d'aquest pla formatiu és desenvolupar a l’alumnat les competències necessàries per 

la millora de la seva ocupabilitat d'una forma integral i des de diferents perspectives, adaptant 

el contingut al ritme d'aprenentatge de cada aprenent amb les següents adaptacions per a 

respondre a les necessitats del col·lectiu: 

- Programes formatius de fins a 3 anys de duració amb certificats de professionalitat de nivell 1 

i nivell 2, adaptant en ampliació d'hores els continguts dels certificats. 

- Metodologia fonamentada en “aprendre fent”: la persona aprèn funcionalment des de la 

pràctica en el lloc de feina, evitant l'excés de continguts teòrics i entorns simulats. 

- Importància de la formació complementària en aspectes personals i socials: es cerca la 

formació integral de la persona i no només l'adquisició de competències tècniques de la 

professió. 

- Avaluació per competències al llarg de tot el procés i de forma continuada, així com les seves 

capacitats per a desenvolupar les funcions concretes d'un lloc de feina real. 
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- Suport durant tot el procés. Tots els espais (aula, taller i lloc de feina) son un entorn 

d'aprenentatge continuat i constant al qual la persona es troba sempre acompanyada 

d’integrants de l’equip professional. 

 

El suport es proporciona principalment per tres figures: 

- El personal tutor orientador: realitza el procés d'acompanyament durant tot l'itinerari 

formatiu, valorant els ajustaments i suports que precisa la persona i posant l'èmfasi en 

els aspectes personals i socials en la impartició de la formació complementària, i 

garantint l'adaptació individualitzada a cada persona. Serà un perfil de pedagogia, 

psicologia, magisteri,...amb experiència o capacitació docent. 

- El personal tècnic formador de l'activitat professional: professional de l'activitat amb 

formació i capacitació docent per a ensenyar la seva professió. 

- El personal tutor d'empresa facilitarà també, en els moments oportuns, l'aplicació de 

les competències apreses i la coordinació entre els aspectes formatius i els laborals de 

l'itinerari. 

- Professional en psicologia: efectua un seguiment de l’ambit alié a la formació com el 

contexte sociofamiliar o comunitari, i intervé en casos als quals es precissa un 

tractament psicoterapèutic. Dona orientacions a l’equip sobre l’enfocament de 

reforços i altres aspectes relacionats amb el benestar i, conseqüentment, amb 

l’aprenentatge de l’alumnat. 

Aquest equip professional treballarà diferents aspectes amb l’alumnat: 

- Seguiment i tutories individuals. 

- Suport a l'aprenentatge. 

- Seguiment grupal 

- Suport al lloc de feina. 

- Coordinació amb els referents a l'empresa. 

- Coordinació amb la resta de professionals de la formació. 

- Coordinació amb els serveis amb els que la persona té relació (salut mental, serveis socials, 

etc.) 
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Totes aquestes tasques tenen com a objectiu: 

- Mantenir la motivació de l’alumnat. 

- Treballar la tolerància a la frustració. 

- Augmentar la seva capacitat d'assimilació de coneixements. 

- Fomentar les relacions personals i la comunicació. 

- Augmentar la seva capacitat d'utilització de recursos. 

- Augmentar les seves possibilitats d'accés a una feina. 

- Adaptar la seva formació a les necessitats del mercat laboral actual. 

- Integrar les capacitats de la persona a les necessitats de les empreses. 

- Treballar habilitats laborals (puntualitat, assistència, etc.) 

- Donar suport a l'aplicació pràctica dels conceptes treballats a la teoria. 

- Personalitzar l'itinerari formatiu al desenvolupament de la persona al llarg dels tres anys. 

 

Durant l’any 2019 s’han format 3 grups amb un total de 26 aprenents.  

 

Dels 3 grups, 2 han tingut ocassió d’acabar el cicle formatiu programat, amb un total de 18 

alumnes, i han assolit els següents resultats:  

 

Alumnes que han aprovat qualque mòdul: 16 88,88% 

Alumnes que han aprovat tots els mòduls programats: 12 66,66% 

Alumnes que suspenen qualque mòdul: 6 33,34% 

Alumnes que han estat baixa voluntària: 1 5,56% 
Alumnes que, sense ser baixa, han suspès qualque mòdul (no 
tots): 4 22,22% 

Alumnes que, sense ser baixa, han suspès tots els mòduls: 1 5,56% 

 

Del programa restant, hi ha un total de 7 alumnes, dels qual 6 són els alumnes inicials i aspiren 

a superar l’itinerari en la seva totalitat. S’han produiït dues baixes voluntàries dels 8 inicials -

una per insercio laboral i altra per canvi de Comunitat Autònoma-. Una d’elles ha estat 

substituïda, conseqüentment, un total de 9 alumnes han estat en qualque moment en aquest 

grup. 
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CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ 

Es tracta d'una empresa de serveis sense ànim de lucre que fomenta la inserció sociolaboral de 

persones amb problemes de salut mental oferint llocs de treball en la seva plantilla, la qual 

disposa de diferents brigades professionals que ofereixen una àmplia gamma de serveis tals 

com: manteniment i neteja d'espais públics, tasques i treballs de caràcter mediambiental, 

serveis d'atenció a les persones així com qualsevol activitat d'acord amb les seves 

característiques. 

Totes aquestes activitats s'han desenvolupat sempre posant especial atenció en la integració 

social i la formació integral de les treballadores i dels treballadors amb discapacitat. 

L'objectiu d'una treballadora o treballador del CEO és el preparar i entrenar les seves actituds i 

competències a nivell laboral per a completar el desenvolupament personal i que finalment 

puguin donar el bot al servei de Treball amb Suport en el que continuï la seva evolució fins a la 

seva incorporació efectiva al mercat de treball laboral ordinari. 

Tenint en compte que es tracta d'un espai protegit, es procura que els treballs es desenvolupin 

en entorns afavoridors com a espais naturals a l'aire lliure per poder proporcionar un major 

benestar personal i que els llocs de treball s'adaptin en cada moment a les condicions 

específiques i perfils de cada persona usuària. 

És tasca prioritària de les persones sense discapacitat integrades al centre (coordinador, 

professionals de suport al treball, psicòlegs, monitors..) el desenvolupament permanent 

d'accions de formació dirigides a les treballadores i treballadors amb discapacitat en aspectes 

tant personals com de caràcter laboral, l'adaptació dels llocs de treball a les seves necessitats, 

el suport continu en els seus llocs de treball, l'adaptació en la mesura possible a la noves 

tecnologies… 

Per aconseguir aquests objectius es realitzen les següents accions: 

- Acolliment dela persona usuària. 

Es realitza per part de la psicòloga una valoració de la persona usuària de manera que es 

comprova si reuneix els requisits per entrar al servei i quines són les seves expectatives, 

elaborant-se un Pla Individual per a l'Ocupació que suposa un seguiment continu de la seva 

evolució. 

- Tècniques instrumentals. 

Es capten les ofertes de treball dins del servei que potenciïn la seva autonomia i s'adaptin al 

seu perfil. Es forma ales usuàries i usuaris amb la finalitat de que aconsegueixin els hàbits 

bàsics per mantenir el lloc de treball (higiene, vestimenta, puntualitat, sol·licitar permisos, 

expressar dubtes, capacitat de resolució de conflictes en l'àmbit laboral..)  i una adequada 

formació en el desenvolupament professional. 
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- Tallers grupals. 

Es realitzen de manera periòdica tallers de grup que consisteixen en la reunió de tots els 

treballadors i treballadores de la plantilla amb discapacitat i el personal de suport on es 

programen dinàmiques amb un enfocament terapèutic. L'objectiu és aconseguir que les 

persones usuàries aprenguin i intercanviïn experiències amb altres companys i companyesper 

millorar la seva autonomia en la recerca i manteniment d'un lloc de treball. 

- Sortides d'oci. 

Es programa una sortida a l'any a un hotel de l’illa perquè les usuàriesi usuarisestableixin 

vincles afectius entre ells i l’equip professional. 

L'equip de suport del Centre Especial d'Ocupació està integrat per sis professionals, coordinats 

per una persona amb la funció d’Encarregat de CEO, encarregats de suport a producció a 

jornada completa de les diverses àrees de producció: neteja d'edificis, jardineria, treballs 

forestals, tallers de costura, manteniment i explotació d'espais públics…  

A més, l’equip professional d’atenció psicològicadona un suport de tipus terapèutic a les 

persones usuàries, orienta sobre les formes d’actuacióals professionals d’atenció directa i en 

general es responsabilitza de la cerca de nous treballs apropiats per al centre, del seguiment i 

control dels que es desenvolupen, de l'avaluació personalitzada de cada treballador i 

treballadora i del comportament del grup de treballadors i treballadores en el seu conjunt. 

L’Encarregat de CEO desenvolupa funcions de recerca de noves oportunitats d'ocupació, 

relació amb els clients, coordinació de treballs, preparació de pressupost i ofertes per a 

participació en concursos públics i privats, gestió de personal, etc. 

Aquest equip interdisciplinari, es complementa amb el suport puntual de la resta dels i les 

professionals integrats en l'associació (infermera en salut mental, integradora social…)  

Les funcions que desenvolupa el personal integrat en les Unitats de Suport a l'Activitat 

Professional són les següents: 

- Detectar i determinar, prèvia valoració de capacitats de la persona i anàlisi del lloc de treball, 

les necessitats de suport perquè el treballador o treballadora amb discapacitat pugui 

desenvolupar la seva activitat professional. 

- Establir les relacions precises amb l'entorn familiar i social dels treballadors i treballadores 

amb discapacitat, perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul en la incorporació i 

estabilitat en un lloc de treball. 

- Desenvolupar els programes de formació que siguin necessaris per a l'adaptació dela 

treballadora o treballador al lloc de treball així com a les noves tecnologies i processos 

productius. 
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- Establir suports individualitzats per a cada treballador o treballadora en el lloc de treball. 

- Afavorir i potenciar l'autonomia i independència deles treballadores i treballadors amb 

discapacitat, principalment en el seu lloc de treball. 

- Afavorir la integració de noves persones treballadores al Centre Especial d'Ocupació 

mitjançant l'establiment dels suports adequats. 

- Assistir al treballador o la treballadora del Centre Especial d'Ocupació en el procés 

d'incorporació al mercat ordinari de treball. 

-Detectar i intervenir en els possibles processos de deterioració evolutiva dels treballadors i les 

treballadores amb discapacitat a fi d'evitar i atenuar els seus efectes. 

L’any 2019 s’han desenvolupat les següents tasques: 

- Jardineria 

- Neteja 

- Manteniment i petites reformes d'edificis. 

- Tancament de finques 

- Treballs de paret seca 

- Treballs forestals 

- Gestió d'espais públics 

- Pintura d'exteriors i interiors.  

 

Són clients del Centre Especial d'Ocupació tant entitats públiques (ajuntaments de la comarca 

de Llevant, IBANAT, Conselleries, Consell de Mallorca…) com entitats privades i clients 

particulars. 
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VIVER BIO ESTEL DE LLEVANT 

L'associació pro salut mental Estel de Llevant va inaugurar el 2017 el Projecte ecosocial Viver 

Bio, únic pel seu compromís ecològic i social: oferir productes d'alta qualitat i amb segell 

ecològic, alhora que és un projecte de formació dual per a persones amb problemes de salut 

mental.  

Aquest viver ha nascut de la mà del centre formatiu d'Estel de Llevant, que des de l'any 2015 

desenvolupa el programa de formació dual amb un model innovador fonamentat en “aprendre 

fent” mitjançant la combinació de treball remunerat i formació amb l’objectiu d’obtenir un 

certificat de professionalitat de la família de jardineria i viver a la vegada que es treballen 

competències transversals per a la inserció laboral. 

L’any 2019, per tal d’assolir l’objectiu d’integració laboral de les persones afectades per 

problemes de salut mental per millorar la seva qualitat de vida i integració social, l’Associació 

ha posat en marxa el projecte T’Estim, encaminat a la producció de tes i infusions ecològiques. 

Actualment a Mallorca no hi ha cap unitat productiva d’aquest tipus de productes, el que le fa 

molt interessant baix el punt de vista de producte ecològic, social i de quilòmetre cero.   

Estel de Llevant, des de fa tres anys, disposa d’un viver apte per a la producció de planter de 

planta aromàtica i instal·lacions destinades al processat del material vegetal i l’obtenció de les 

bossetes de tes i infusions, a més de dues finques de 20.000 m2 destinades a la plantació de 

les plantes aromàtiques 

El procés productiu de tes i infusions s’inicia a la zona del hivernacles amb la producció del 

planter a partir de llavors o d’esqueixos de les plantes aromàtiques i medicinals. Aquestes 

plantes seran d’origen autòcton sempre que es pugui i es produiran de manera respectuosa 

amb el medi ambient seguint el manual de pràctiques de producció ecològica del Viver Bio. 

Aquestes plantes es trasplantaran a les finques de producció seguint les pràctiques 

agroecològiques i es procedirà a la seva recol·lecció manual i trasllat a la càmera d’assecat que 

tenim al viver. Una vegada seques, entraran dins la cadena de processat del material fins a 

l’obtenció final de les bossetes de tes i infusions T’Estim. 

Per a realitzar la producció prevista és necessària la contractació de cinc persones en la 

categoria de peó a jornada sencera per tal de realitzar la preparació i emmagatzematge del 

producte, preparació dels planters, cultiu de la planta, assecat, tritura i tamisat de la planta, 

tasques de triatge i d’emmagatzematge i empaquetat i etiquetatge del producte. 
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Estel està inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el nº 311000003098 i en el Registre 

d’Entitats de Serveis Socials amb el nº 114. 

Qualificada com a Centre Especial d’Ocupació (nº 730) 

Inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’Ocupació (nº 27105). 

Agència de col·locació Nº 0400000019. 

Declarada d’Utilitat Pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011. 
 
Certificada amb la Norma de Sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015 
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C/ Fàbrica, 8  - 07500 Manacor 

Telèfon 971 55 98 91 
comunicacio@esteldellevant.es 

www.esteldellevant.es 
 

Declarada d’utilitat pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011 

 


