
SERVEIS
D’ATENCIÓ DIURNA
Fundació Privada ALTEM

És un servei del Centre Ocupacional, que té 

l’objecte de potenciar les capacitats de les 

persones usuàries, mitjançant un programa d’activitats ocupacionals i 

d’ajustament social i personal. S’adreça a persones amb grau de discapacitat 

intel·lectual igual o superior al 65%.  

SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL 

(STO) I SERVEI DE TERÀPIA 

OCUPACIONAL AMB AUXILIAR 

(STOA)
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Els serveis d'atenció diürna són serveis d’atenció especialitzada, 

ocupacionals o prelaborals destinats  a atendre persones adultes amb 

discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Cada persona usuària 

disposa d'un pla d'atenció individual en el qual es contemplen els suports, 

les necessitats i els interessos de cada persona. 

Entre els nostres objectius destaquen assolir i reforçar habilitats socials i de 

convivència, fomentar l’elecció segons desitjos i interessos propis, 

participar en la vida comunitària, així com promoure l’autonomia persona 

i les relacions socials. Els horaris d'aquests serveis són de dilluns a divendres 

de 9.00h a 17.15h.

SERVEIS D’ATENCIÓ DIURNA

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

És un servei del Centre Ocupacional, que 

mitjançant un programa d’activitats laborals, 

ocupacionals i d’ajustament personal pretén 

treballar la capacitació laboral de les persones 

usuàries per accedir al món laboral, ja sigui en un 

Centre Especial de Treball o bé en l’empresa 

ordinària. S’adreça a persones amb grau de 

discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%. 
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Entitat guardonada

Creu Sant Jordi 2019

La integració també depèn de tu!

L'objectiu és potenciar la integració social de les 

persones amb discapacitat per mitjà de la promoció 

d'activitats de caràcter cultural, convivencial, 

d'esplai, de vacances, etc.

SERVEIS OPCIONALS

SERVEI DE LLEURE

Es un servei dedicat a fer activitats de temps lliure i oci 

per a persones amb discapacitat.

És un servei d’acolliment diürn que presta atenció 

especialitzada per a persones amb greus 

discapacitats intel·lectuals amb les diferents 

necessitats de suport: extens, generalitzat i 

generalitat amb problemes de salut o de salut 

mental afegits.  

SERVEI D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA (CAE)

L’objectiu d’aquest servei és oferir atenció individual 

a les persones amb greus discapacitats i aconseguir 

el màxim grau d’autonomia personal i d’integració 

social treballant les aptituds bàsiques en activats de 

la vida diària (AVD) i les aptituds de les activitats 

instrumentals (AIVD) a tots nivells, cognitiu, 

psicològic, físic, sensorial... 

És un servei opcional que presta el servei de 

menjador de la pròpia Fundació. L’elaboració dels 

àpats té en compte les necessitats específiques 

oferint un ampli ventall de dietes. 

És un servei opcional que es presta per a traslladar a 

les persones usuàries. Fundació Altem gestiona 

diverses rutes per connectar diferents municipis de la 

comarca amb els nostres centres. 

TRANSPORT ADAPTAT

MENJADOR
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