Fundació Boscana

FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA
El projecte de la Fundació neix l’any 1961 amb la creació de l’Escola Especial Boscana per a
convertir-se l’any 2015 en una Residencia i Centre Ocupacional Boscana (atenció a persones
amb discapacitat intel·lectual a partir dels 18 anys inclosa la tercera edat, 24 hores).
Constituïda el 4 de juny de l’any 1987 i classificada com a Fundació per la Generalitat de
Catalunya, es troba registrada al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. També
va ser declarada Assistencial per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la
Generalitat al 1988.

OBJECTIUS GENERALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atenció, educació i cures de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Atenció i suport als pares i familiars.
Treballar els hàbits per aconseguir una millor autonomia.
Fomentar la responsabilitat i el treball en equip.
Treballar les relacions socials.
Millorar constantment la qualitat de vida de les persones usuàries.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
És la seva missió, garantir la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual perquè puguin assolir la màxima autonomia possible, possibilitant la seva
integració i participació en la societat.
Com a visió, Boscana atén a les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de tot el seu cicle
vital i ser reconeguda com una entitat referencial en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual
donant respostes de qualitat a les diferents necessitats de les persones ateses i les seves famílies.
Els seus valors son el respecte, compromís, professionalitat, responsabilitat i sostenibilitat.
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Les activitats desenvolupades per la Fundació en funció dels seus objectius seran els següents:

SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL
El Servei de Teràpia Ocupacional
El Servei de Teràpia Ocupacional està orientat a totes aquelles persones amb
discapacitat/diversitat funcional en edat laboral i que han acabat el període de formació
corresponent.
És l´alternativa des de l´àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb
discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir
un nivell de productivitat suficient

Equip professional
Directora general-Responsable econòmic-financer
Treballadora social
Directora tècnica-Psicòloga
Educadors
Fisioterapeuta
Logopeda
Referent de qualitat
Personal serveis generals

Número

Nº hores/any

Previst

Previst

Tipus

2

Personal assalariat

17

16.458

Personal voluntari

5

260
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Beneficiaris
El número previst de beneficiaris és de 23 dividits en 4 grups.

Objectius
La finalitat del Servei de Teràpia ocupacional és que les persones usuàries assoleixin la màxima
autonòmica personal i la màxima integració social possible.
Aquest objectiu s´assoleix mitjançant una atenció diürna integral que es porta a terme amb un
programa individual i personalitzat amb el qual s´estimulen i es mantenen les capacitats,
habilitats i actituds de cada individu.

Metodologia
La metodologia utilitzada per assolir aquest objectius serà a través de dues àrees de treball:
-Activitats d´ocupació terapèutica
-Activitats Ajustament personal
ACTIVITATS
Activitats d´ocupació terapèutica
Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats en hàbits i conductes relacionades amb
el treball i l´entorn laboral.
Amb l´ocupació terapèutica no tant sols es mantenen les capacitats manipulatives sinó que
també afavoreixen el desenvolupament d´elements psicosocials com són el treball en equip, el
sentiment de vàlua, la responsabilitat i l´acceptació de normes.
Activitats
-Taller de calendaris d´advent: Per la venta posterior en el període de nadal.
-Taller de roses de Sant Jordi: Elaboració artesana de productes per la venda en la festivitat
de Sant Jordi.
-Col·laboració amb empreses: Treballs manipulatius de forma puntuals amb empreses
(productes empresa Bridepalla, etiquetes per empresa Kavra, etc...)

Activitats d’ajustament personal
Són activitats relacionades amb l´habilitació personal i la millora de la relació amb l´entorn
social.
S´incentivarà i mantindran els hàbits d´autonomia personal així com les habilitats socials i
capacitats comunicatives.
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Dins l´ajustament personal i social emmarcarem tres tipus d´activitats.
-Activitats psicopedagògiques
-Activitats esportives
-Activitats d´oci
Aquestes activitats tindran el seu programa i la posterior valoració trimestral per part de l´equip
terapèutic.
La participació de les persones usuàries a cada activitat serà establerta a partir de les
valoracions i es realitzarà un programa individual per a cada usuari.
Activitats psicopedagògiques
Fisioteràpia: La Fisioteràpia és el conjunt de mètodes, actuacions i tècniques, que mitjançant
l´aplicació de medis físics i amb el recolzament d´altres ciències, curen, preveuen o adapten a
persones afectades i amb les que es desitja el restabliment d´una funció normal desprès d´una
malaltia, o bé mantenir el seu nivell adequat de salut.
Logopèdia: La logopèdia desenvolupa al màxim el llenguatge en totes les seves funcions com
instrument de comunicació e interacció social, millorant aquelles àrees en la que presentin
major dificultat.
Reforçar les diferents formes de comunicació (verbal, escrita, signada...) amb el recolzament
de pictogrames o SAAC .
Sala multisensorial: A través de la sala multisensorial proporcionarem benestar físic i mental
a les persones usuàries mitjançant un espai sensorial de calma i serenor. Oferint eines que
ajudin a baixar el nivell d´ansietat i possibilitar així un espai òptim per a l´execució de
qualsevol altre tasca.
Psicomotricitat fina: A traves d´aquesta activitat potenciarem les habilitats motrius, la
comunicació verbal i no verbal, l’expressió d´emocions i l´aprenentatge del treball en equip.
Recursos barri: L´objectiu és conèixer els serveis que ens aporta el barri de Sarrià i discernir
entre aquells que ens aporten un valor o resolen una necessitat i els que no.
Tasques de manteniment: Ajudar en les tasques de manteniment i cura del centre, tot
fomentant el sentiment de pertinença al centre.
Artteràpia (terapeuta extern): Oferir un espai de creació, mitjançant el qual es proporcioni
un estat de benestar i expressió d´emocions.
Taller de cuina: La seva finalitat és aprendre a organitzar-se amb la resta de companys i
gestionar els temps. Potenciem la seva autonomia i establim vincles amb un objectiu comú.
Reciclatge: Conscienciar a les nostres persones usuàries de la importància de ser més
sostenibles. Contribuir a aconseguir un món millor amb la nostre petita contribució.
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Horticultura: Conèixer i valorar el medi natural mitjançant l´observació d´un ésser viu en el
seu cicle vital. Afavorim la participació, iniciativa i responsabilitat en el treball.
Expressió gràfica: Desenvolupament de la seva creativitat, fomentant l´art i la creativitat a
través de l´expressió gràfica.
Assemblea: Utilitzem aquesta activitat per respectar els torns de paraula i les opinions dels
companys. Per altre banda expressar la nostre opinió, vivències, etc...
App´s tablets: L´objectiu és fer un bon ús de les noves tecnologies, proporcionar recursos de
comunicació i expressió. Treballem la memòria, l´execució, el llenguatge i la persistència de
l´activitat proposada.
Teràpia canina (terapeuta extern): Teràpia amb gossos que ens ajuda a establir relacions
amb l´animal i els nostres companys. A través d´ella podem treballar aspectes com la
confiança, la seguretat, l´autoestima, etc...
Story cubes: (joc de taula), són jocs no competitius ideals per desenvolupar la imaginació, el
llenguatge, el raonament i la creativitat.
Expressió corporal (teatre): Experimentem amb el cos i el moviment com a mitjà d´expressió
i comunicació.
Audiocontes: Fomenten la comunicació verbal i no verbal, fomenten el saber estar atents i
saber escoltar.
Activitats educatives per la memòria: Conjunt d´activitats dirigides per augmentar el
funcionament cognitiu i potenciar les seves capacitats.
Estimulació cognitiva amb tablets: Tècniques dirigides a mantenir o millorar el
funcionament cognitiu d´una persona a través d´exercicis i apps que estimulin diferents
processos: orientació, llenguatge, atenció i memòria.
Notícies: Triem una notícia de la setmana o que sigui de l’interès dels persones usuàries,
treballem el buscar informació i posem en comú les nostres opinions.
Musicoteràpia (terapeuta extern): Es tracta d´una activitat on s´utilitza la música per tal de
desenvolupar habilitats de les persones usuàries, ja siguin personals o socials.
Lectoescriptura/càlcul: En aquesta activitat reforcem les competències bàsiques que han
adquirit i les posem en pràctica en el quotidià.
Audiovisuals: Seleccionem pel·lícules, música, ... per motivar la percepció i atenció.
Robòtica i programació: fer ús d'aquestes eines com a element generador de motivació i
interès educatiu.
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Rehabilitació cognitiva: Es treballa amb exercicis adequats a les capacitats de cada persona
usuària, per estimular i exercitar la memòria, el llenguatge, l´orientació, l´atenció-concentració,
la lectura, l´escriptura, l´esquena corporal i la gestualitat.
Treballem la conversa: L´objectiu principal és el desenvolupament de les habilitats de
conversa per facilitar la interacció social, dotant a les persones usuàries les eines necessàries
per establir relacions interpersonals i de major qualitat.
Manualitats: Millorem l´autonomia, s´estableixen llaços entre educador i usuari, treballem
habilitats manuals des de un punt de vista educatiu.
Jocs de taula: Es treballa la memòria a llarg i curt termini. Tenim en compte la simplificació de
les regles i la limitació de la durada del joc. Les sessions seran motivadores i amb la creació
d´un clima socioafectiu.
Associació sol i vida: A través dels hort ecològic que disposa aquesta associació tenim l’
oportunitat de participar en activitats educatives en un entorn natural, proporcionant
benestar emocional a les nostres persones usuàries.
Llenguatge de signes: Es vol intentar assolir comunicació amb les persones usuàries amb
trastorn específic del llenguatge a través de un canal gesto-visual.
Gestió de conflictes: Activitat encaminada a prevenir i/o gestionar de forma assertiva
diferents conflictes que sorgeixen en la convivència de les persones usuàries.
Boscana Parc: Creació dins Boscana d´un espai per poder realitzar activitat física a través del
joc i al mig de la natura.
Taller de dibuix: A través del dibuix proporcionem el desenvolupament de les habilitats,
creativitat i expressió de la percepció visual, forma i colors.
Activitats esportives
Les activitats esportives com a eina de treball per la inclusió social i la normalització de
l´esport en les persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquestes activitats s’adeqüen a les condicions físiques i psíquiques de cada usuari, valorant les
capacitats d´aquests per a realitzar-les.
És per això que hi ham diverses modalitats on e les persones usuàries podran encaixar
depenent dels seus interessos.
Treballarem múltiples dimensions de les persones usuàries:
-Física-motriu
-Intel·lectual-cognitiva
-Afectiva
-Ètica-relacional
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L´objectiu final serà saber compartir, participar, assolir normes bàsiques. Saber perdre i gaudir
de la victòria però saber que l´important és participar.
Associació esportiva BCN
-Petanca
-Basquet
-Manteniment físic
-Jocs de taula
Les activitats es realitzen al Centre esportiu Can Caralleu.
Es realitzen diversos campionats durant al curs amb altres entitats i una festa de fi de
temporada a la sala Wintertur.
Acadèmia de tennis Emilio Sanchez Academy
Tennis
Centre esportiu Can Caralleu
Natació
Boscana gestiona
Ioga: Coach ioga
Trekking: Espai natural Collserola
Zumba
Activitats d´oci
Fundació Boscana vetlla per donar e les persones usuàries eines per gestionar el temps lliure i
l´oci, d´aquesta manera podran gaudir de forma enriquidora i plena.
Així completem la vida de la persona i el dret com a individu. Permetem la participació activa
respectant els seus interessos.
Activitats:
-S’organitzen activitats culturals a través de la xarxa Apropa Cultura.
-Sortides lúdiques
-Casal d´estiu
-Activitats lúdiques dins les instal·lacions: Boscana parc, piscina, gimcanes, ping-pong, etc...
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L’horari previst de les activitats és el següent:
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Els ingressos i despeses previstes són els següents:

TALLER 2022
TOTAL
INGRESSOS PERSONES
USUÀRIES
INGRESSOS PER DONATIUS
INGRESSOS PER
SUBVENCIONS
TOTAL INGRESOS
DESPESA DE PERSONAL
ALIMENTACIÓ
ACTIVITATS
ALTRES DESPESES

196.263 55,21%
66.746 18,77%
92.507 26,02%
100,00
355.516
%

TOTAL DESPESES:

305.668 86,00%
12.491 3,51%
11.846 3,33%
25.415 7,15%
100,00
355.420
%

TOTAL INGRESSOS

355.516

TOTAL DESPESES

355.420

RESULTAT

9

%

96
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SERVEI LLAR-RESIDÈNCIA
El Servei de Llar-Residència
El Servei de Llar-residència està orientat a totes aquelles persones amb discapacitat/diversitat
funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que requereixen un servei
d´acolliment residencial.

Equip professional
Directora general-Responsable econòmic-financer
Treballadora social
Directora tècnica-Psicòloga
Educadors
Fisioterapeuta
Logopeda
Referent de qualitat
Personal serveis generals
Metge
Infermera

Número

Nº hores/any

Previst

Previst

Tipus

Personal assalariat

22

19.968

Personal amb
contracte de serveis

2

312

Personal voluntari

2

208
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Beneficiaris
El número previst de beneficiaris és de 23 dividits en 4 grups.

Objectius
La finalitat del Servei de Llar-Residència és que les persones usuàries assoleixin la màxima
autonomia personal i la màxima integració social possible.
Es treballarà els aspectes de la vida en una llar, donant allotjament, acollida i convivència,
manutenció, atenció i cura personal, atenció a la salut i seguretat personal, convivència i foment
de les relacions interpersonals i socials, foment de l’oci i el temps lliure.
Aquest objectiu s´assoleix mitjançant una atenció integral dins l´espai de la Llar que es porta a
terme amb un programa individual i personalitzat amb el qual s´estimulen i es mantenen les
capacitats, habilitats i actituds de cada individu.

Metodologia
La metodologia utilitzada per assolir aquest objectius serà a través de dues àrees de treball:
1. ADV´S: Activitats de la vida diària
2. Temps lliure i oci
ACTIVITATS
1.Habilitats d´auto atenció
A.-Higiene personal
Higiene bucal
Cabell
B.-Ús correcte WC
C.-Utilització de les peces de roba
Ordre i cura de la roba
Vestir-se en ordre correcte
Ordre i cura de la roba bruta
D.-Hàbits de taula
Ús correcte dels coberts
Ritme adequat
Parar i desparar taula
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Postura corporal en els àpats
Adequació de les normes socials
2.Orientació
A.Orientació temporal
B.Orientació espaial
3.Competències socials
A.General
B.Específic
Autoestima
Assertivitat
Maneig de l’estrès
Tolerància a la frustració
Resolució de problemes
Expressió emocional-afectiva
Acceptació de les normes del centre i de les figures d´autoritat
Conversa
4.Psicomotricitat
Coneixement de l´esquema corporal/lateralitat
Equilibri i coordinació de la marxa
Motricitat gruixuda i fina
Fisioteràpia
5.Temps lliure i oci
Al centre
A l´exterior
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HORARIS

7 a 8:30h

Higiene personal/Dutxes diàries

8:30 a 9:30h

Tarar taula + esmorzar

9:30 a 10h

Hàbits (rentar dents, mans...)

Taller
18 a 19h

Ocupacional
Preparar roba per l´endemà
Endreçar habitacions
Neteja sabates
Cura de la roba (endreça armaris)

19 a 19:30h

Temps lliure (tv, tablets, lectura...)

19:30 a 20h

Parar taula

20 a 20:45h

Sopar

20:45 a 21:15h

Temps lliure (tv, tablets, lectura...)

21:15 a 22H

Enllitament

ACTIVITATS OCI I TEMPS LLIURE
1.
2.
3.
4.

Caps de setmana
Setmana Santa
Nadal
Vacances d’estiu

Planificació activitats
Activitats culturals
1.
2.
3.
4.
5.
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S´organitzen activitats a través de la plataforma “Apropa Cultura”
Sortides museus
Espectacles: obres de teatre, musicals, ...
Monuments de la ciutat
Etc...
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Activitats lúdiques exterior
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Passeigs per parc de la ciutat
Trekking espai natural de Collserola
Cinema
Sortides a fer un piscolabis
Excursions vàries
Platja
Etc...

Activitats d´oci dins la Fundació
1.
2.
3.
4.
5.

Horticultura
Bàsquet
Tennis taula
Gimcanes
Boscana Parc
(espai creat per realitzar activitat física dins del espai natural on ens trobem....)
6. Sala multisensorial
7. Pel·lícules, jocs a través de les tablets
8. Jocs de taula
9. Festes i celebracions
10. Piscina exterior període estiuenc
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Els ingressos i despeses previstes són els següents:

LLAR-RESI
2022
TOTAL
INGRESSOS PERSONES
USUÀRIES
INGRESSOS PER DONATIUS
INGRESSOS PER
SUBVENCIONS
TOTAL INGRESOS

317.826
41.530

%
87,46
%
11,43
%

4.035 1,11%
100,00
363.391
%

TOTAL DESPESES:

83,59
303.609
%
14.754 4,06%
0 0,00%
12,35
44.871
%
100,00
363.233
%

TOTAL INGRESSOS

363.391

TOTAL DESPESES

363.233

DESPESA DE PERSONAL
ALIMENTACIÓ
ACTIVITATS
ALTRES DESPESES

RESULTAT

15

158
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SERVEI RESIDÈNCIA
El Servei de Residència
El Servei de residència està orientat a totes aquelles persones amb discapacitat/diversitat funcional
amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i més de 55 anys que requereixen un servei
d´acolliment residencial.

Equip professional
Directora General-Responsable econòmic-financer
Treballadora social
Directora tècnica-Psicòloga
Auxiliars tècnics educatius
Fisioterapeuta
Logopeda
Referent de qualitat
Personal Serveis Generals
Vetlladores
Metge
Infermera

Número

Nº hores/any

Previst

Previst

Tipus

Personal assalariat

20

14.612

Personal amb
contracte de serveis

2

312

Personal voluntari

2

208
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Beneficiaris
El número previst de beneficiaris és de 8 en un grup.

Objectius
La finalitat del Servei de Residència és que les persones usuàries assoleixin la màxima autonomia
personal, la màxima integració social possible i un envelliment actiu fins el final de vida.
Es treballarà els aspectes de la vida en una residència, donant allotjament, acollida i convivència,
manutenció, atenció i cura personal, atenció a la salut i seguretat personal, convivència i foment de
les relacions interpersonals i socials, foment de l’oci i el temps lliure.
Aquest objectiu s´assoleix mitjançant una atenció integral dins l´espai de la residència que es porta
a terme amb un programa individual i personalitzat amb el qual s´estimulen i es mantenen les
capacitats, habilitats i actituds de cada individu.

Metodologia
La metodologia utilitzada per assolir aquest objectius serà a través de dues àrees de treball:
1. ADV´S: Activitats de la vida diària
2. Activitats diürnes
3. Temps lliure i oci

7 a 8:30h

Higiene personal/Dutxes diàries

8:30 a 9:30h

Parar taula + esmorzar

9:30 a 10h

Hàbits (rentar dents, mans...)

Activitats

diürnes

18 a 19h

Preparar roba per l´endemà
Endreçar habitacions
Neteja sabates
Cura de la roba (endreça armaris)

19 a 19:30h

Temps lliure (tv, tablets, lectura...)

19:30 a 20h

Parar taula

20 a 20:45h

Sopar
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20:45 a 21:15h

Temps lliure (tv, tablets, lectura...)

21:15 a 22H

Enllitament

ACTIVITATS OCI I TEMPS LLIURE
5.
6.
7.
8.

Caps de setmana
Setmana Santa
Nadal
Vacances d’estiu

Planificació activitats
Activitats culturals
6.
7.
8.
9.

S´organitzen activitats a través de la plataforma “Apropa Cultura”
Sortides museus
Espectacles: obres de teatre, musicals, ...
Monuments de la ciutat

Activitats lúdiques exterior
8. Passeigs per parc de la ciutat
9. Cinema
10. Sortides a fer un piscolabis
11. Excursions vàries
12. Platja
Activitats d´oci dins la Fundació
4.
5.
6.
7.

Horticultura
Tennis taula
Gimcanes
Boscana Parc
(espai creat per realitzar activitat física dins del espai natural on ens trobem....)
8. Sala multisensorial
9. Pel·lícules, jocs a través de les tablets
10. Jocs de taula
11. Festes i celebracions
12. Piscina exterior període estiuenc
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Els ingressos i despeses previstes són els següents:
RESI
2022
TOTAL

%

INGRESSOS PERSONES
USUÀRIES
INGRESSOS PER DONATIUS
INGRESSOS PER
SUBVENCIONS
TOTAL INGRESOS

0 0,00%
331.260 100,00%

DESPESA DE PERSONAL
ALIMENTACIÓ
ACTIVITATS
ALTRES DESPESES
TOTAL DESPESES:

248.131 75,47%
14.274 4,34%
6.318 1,92%
60.042 18,26%
328.765 100,00%

TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES

331.260
328.765

RESULTAT

19

319.589
11.671

96,48%
3,52%

2.495
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