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El Centre Ocupacional Taller Estimia és un centre concertat 
amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

Atenem persones, majors de 16 anys, afectades de diversos 
trastorns neurològics, genètics i motrius, amb seqüeles 
físiques, psíquiques i sensorials.

El nostre objectiu és promoure la inclusió social aportant 
diferents suports per aconseguir la màxima autonomia 
personal, millorar la qualitat de vida i afavorir la participació 
en la comunitat. 

Educadors/ores, auxiliars, psicòloga i treballadora social 
formen l’equip d’atenció directa que atén els usuaris/àries de 
forma global i integradora.

El centre ofereix dos serveis per adequar les activitats i les 
intensitats de suport a les necessitats de cada persona amb 
la finalitat de desenvolupar, mantenir i potenciar-ne les 
capacitats: 

• Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 

• Servei d’Orientació i Inserció (SOI) 

PROGRAMA D'INTERVENCIÓ 
El principi que regeix qualsevol intervenció és el respecte a la 
persona i les seves necessitats.  

El model està centrat en la persona i es basa en la utilització de les 
estratègies i els suports necessaris per tal d’afavorir la relació 
amb l’entorn i el desenvolupament de les seves capacitats. 

L’objectiu és proporcionar oportunitats que permetin sentir la 
satisfacció d’assolir objectius i de gaudir d’experiències 
i activitats riques i variades.

En els dos serveis elaborem i avaluem anualment un Programa 
d'Atenció Personal i Específica per a cada usuari/ària.

ACTIVITATS
Mitjançant les activitats programades potenciem la capacitat 
d’elecció, les relacions interpersonals i el creixement personal 
per aconseguir més autonomia i benestar. 

Fem les següents activitats: artesania, noves tecnologies i 
comunicació, manipulats, hort i jardineria, taller de memòria 
i estimulació cognitiva, relaxació, activitats d’oci i lleure i sortides.

PROJECTE ESTIMART
EstimArt és el projecte artístic del Centre Ocupacional Estimia. 
La nostra intenció és generar espais de creació on a través de 
la pintura, l’escultura i la ceràmica les persones que hi partici- 
pen trobin un canal per expressar, amb plena autonomia 
i llibertat creativa, les seves emocions, sentiments i estats 
d’ànim i aconseguir que aquesta expressió esdevingui ART.

Un equip format per un artista professional i educadors/ores 
especialitzats acompanyen els participants adaptant i perso- 
nalitzant tots els suports tècnics al nostre abast amb la finalitat  
de valorar i dignificar les seves creacions artístiques.

Serveis 
propis

Atenció sociofamiliar, atenció psicològica, 
coordinació amb altres serveis i professionals 
externs, menjador i vehicle propi.

Serveis 
opcionals

Servei de Fisioteràpia: oferim una programació 
de fisioteràpia grupal i individual per a aquells 
usuaris/àries que requereixen d’exercicis 
terapèutics específics, ja siguin de manteni-
ment o per circumstàncies puntuals.

Servei d’Esport: esport adaptat amb monitors 
especialistes, en instal·lacions pròpies i 
municipals (poliesportiu de Can Caralleu).
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