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1 Presentació

La Fundació Privada Autisme GURU, és una fundació dedicada a millorar la qualitat de vida de les
persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).
Des de l’inici de l’activitat, la Fundació Guru ha anat creant diferents serveis en funció de les necessitats
de les persones ateses i de les seves famílies. L’any 1969 es va crear el Centre d’Educació Especial Guru,
és un centre concertat amb el Departament d’Educació i amb l’Institut Català de la Salut del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Servei de Teràpia Ocupacional Guru es va crear a l’any 1993 com a centre ocupacional específic de
persones adultes amb un diagnòstic d’autisme, està subvencionat per la Direcció General de
l’Autonomia Personal i la Discapacitat (DGAPD) del Departament de Drets Socials.

La Fundació Guru va crear la seva primera llar l’any 1987, fins a mitjans de 2010, s’atenien a 33 usuaris
en total, en les tres llars situades a Barcelona. Amb la inauguració de la nova Residència Guru
Valldoreix, la Fundació GURU ofereix en total 48 places.

Els Serveis Residencials de GURU (residència i llar) són llocs de vida per a persones amb TEA amb
diferents necessitats de suport en funció de la seva edat o necessitats específiques.

Les seves funcions bàsiques són l’allotjament, acolliment i convivència; atenció social i hàbits
d’autonomia personal; relacions interpersonals i integració social.



2       Missió, visió i valors

Missió

Som una Fundació que ofereix, amb eficàcia i 
eficiència, una atenció integral i de qualitat a 
les persones amb TEA i les seves famílies, 
facilitant en cada etapa evolutiva els recursos 
necessaris per afavorir el desenvolupament 
personal i la qualitat de vida.

Visió

Treballem per a ser una entitat de referència 
en l’atenció integral de les persones amb TEA i 
les seves famílies, amb capacitat de preveure 
necessitats futures, mitjançant un model que 
contribueixi a generar, difondre i compartir el 
coneixement i l’experiència.



Valors

Ètica

En relació a les persones ateses i les seves famílies, oferim 
un tracte i atenció de respecte, d’intimitat i respectant els 
seus drets fonamentals.

En relació a altres entitats/empreses/administració i els 
nostres treballadors, gestionem amb transparència, 
eficàcia i eficiència els recursos dels que disposem. 
Assegurant-nos que tots ells estiguin informats de manera 
clara i en termes pràctics dels seus objectius, deures i drets. 
Demanem un comportament ètic a tots els agents externs.

Professionalitat

Vetllem perquè els treballadors tinguin la formació 
adequada, que els capaciti per al desenvolupament de la 
seva tasca. Busquem professionals que adquireixin un 
compromís vers l’entitat, amb una clara vocació de servei 
vers les persones ateses.

Solidaritat

La Fundació Guru atén a persones amb TEA i les seves 
famílies amb independència de característiques personals, 
econòmiques, socials i/o culturals.

Superació

Creiem en la capacitat de millora i superació de les 
persones ateses i apostem per polítiques de 
desenvolupament professionals dels nostres treballadors. 
Incorporant tècniques, coneixements i estratègies que ens 
portin a la millora continua com entitat.



Serveis prestats

3.1    Residència

Els Serveis d’Acolliment Residencial, Residència i Llar Residència, són 
llocs de vida concertats i subvencionats pel Departament de Drets 
Socials, que acullen infants, adolescents i adults amb TEA.

La Residència Guru Valldoreix és un recurs residencial d’atenció 24 
hores els 365 dies de l’any. Està ubicada a l’Avinguda Vall d’Or 17-21 de 
Valldoreix, dins del municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest recurs va 
ser inaugurat el mes de maig de 2011 i en l’actualitat acull 12 places 
d’infants i adolescents amb TEA concertades amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 25 places de persones adultes 
amb TEA, concertades amb la Direcció General de l’Autonomia Personal 
i la Discapacitat. Les persones ateses tenen en general un nivell de 
suport d’extens a generalitzat amb problemes de salut i salut mental 
afegits.

L’objectiu del nostre projecte és el d’acompanyar la persona atesa i la 
seva família en el seu desenvolupament proporcionant els suports 
necessaris per l’assoliment dels objectius individuals definits prèviament 
en el seu Projecte Individual d’Atenció. Aquest es defineix tenint en 
compte la història de vida de la persona i les seves preferències i desitjos 
i també de manera interdisciplinària amb la persona i l’equip d’atenció 
directe i l’equip tècnic del servei.



L’equip multidisciplinari que hi treballa (director tècnic, coordinació, 
metge psiquiatre, psicòleg, fisioterapeuta, infermer, treballador social, 
educadors socials, auxiliars i personal de serveis) realitza una intervenció 
educativa i terapèutica des de l’atenció diürna i la vida quotidiana del 
centre.

Alguns dels serveis que ofereix la residència són:

• Espais de convivència confortables, personalitzats i amplis
• Habitacions dobles i individuals personalitzades
• Assessorament psicològic a les famílies 
• Assessorament de treball social en la cerca i gestió de recursos i 

prestacions 
• Formació per a les famílies
• Formació de professionals en període de pràctiques universitàries
• Atenció educativa els 365 dies de l’any i seguiment tutorial

individualitzat
• Activitats esportives: piscina, petanca, bàsquet i atletisme
• Activitats culturals i d’oci inclusiu: sortides, excursions, projectes 

culturals
• Sortida per vacances o colònies
• Casals d’estiu durant tot el mes de juliol
• Activitats terapèutiques: ocupació terapèutica, equinoteràpia, 

estimulació sensorial, fisioteràpia, artteràpia i teràpia assistida amb 
gossos, legoteràpia, ús de la tecnologia (i Pad i iniciació a la robòtica)



• Atenció psicològica individualitzada

• Seguiment mèdic i d’infermeria integral

• Acompanyaments individualitzats per visites mèdiques i/o 
hospitalització o visites familiars

• Transport 

• Cuina in situ els 365 dies de l’any 

• Escolarització dels infants i adolescents fins als 21 anys, 
principalment a l’Escola d’Educació Especial GURU, 
gestionada per la nostra Fundació



3.2 Llar residència

La Llar Residència Guru Valldoreix és un recurs residencial 
d’atenció 365 dies de l’any. Està ubicada al Carrer Vilafranca 18 de 
Barcelona, al cèntric barri de Gràcia.

Aquest recurs va ser inaugurat com a Llar Residència l’octubre de 
2011 i en l’actualitat acull 12 places de persones adultes amb TEA 
subvencionades per la Direcció General de l’Autonomia Personal i 
la Discapacitat. 

Les persones ateses tenen en general un nivell de suport limitat, 
extens i generalitzat amb habilitats preservades per a poder dur a 
terme una atenció diürna diferenciada en un servei extern.

L’objectiu del nostre projecte és el d’acompanyar la persona atesa 
i la seva família en el seu desenvolupament proporcionant els 
suports necessaris per l’assoliment dels objectius individuals 
definits prèviament en el seu Projecte Individual d’Atenció. 
Aquest es defineix tenint en compte la història de vida de la 
persona i les seves preferències i desitjos i també de manera 
interdisciplinària amb la persona usuària, l’equip d’atenció directe 
i l’equip tècnic del servei.



L’equip multidisciplinari que hi treballa (director tècnic, coordinació 
i neuropsiquiatra, educadors socials, auxiliars tècnics educatius i 
personal de serveis) realitza una intervenció educativa i terapèutica 
des de la vida quotidiana del centre i en col·laboració amb la xarxa 
de recursos externs on les persones usuàries hi participen de 
manera inclusiva.

Alguns dels serveis que ofereix la llar residència són:

• Espais de convivència confortables, personalitzats i amplis
• Habitacions dobles i individuals personalitzades
• Formació per a les famílies
• Formació de professionals en període de pràctiques 

universitàries
• Atenció educativa els 365 dies de l’any i seguiment tutorial

individualitzat
• Activitats culturals i d’oci inclusiu: sortides, excursions, 

activitats culturals
• Sortida per vacances o colònies
• Activitats terapèutiques: artteràpia i ioga
• Seguiment mèdic 
• Acompanyaments individualitzats per visites mèdiques i/o 

hospitalització o visites familiars



3.3 Servei de Teràpia Ocupacional

El Servei de Teràpia ocupacional és un centre subvencionat pel 
Departament de Drets Socials. És centre específic, atenem a 
persones adultes amb trastorn de l’Espectre de l’Autisme i 
discapacitat intel·lectual. El servei de teràpia ocupacional és un 
equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció 
rehabilitadora i habilitadora a persones en edat laboral.

La finalitat del nostre projecte és oferir a les persones usuàries 
una atenció diürna de qualitat mitjançant la teràpia 
ocupacional, planificant activitats per poder treballar 
l'ajustament personal i la ocupació terapèutica adequada a les 
seves necessitats i tenint en compte el seu diagnòstic específic 
de TEA.



Els serveis que ofereix són:

1. Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, 
activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.)

2. Teràpia Ocupacional:

2.1. Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un 
resultat material i satisfactori, i s'eviten les ocupacions estèrils i 
rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, 
hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.

2.2. Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades 
amb l'habilitació personal i la millora de la relació amb l'entorn 
social.



La nostra metodologia es basa en 

• Ambient relacional i estructurat

• Adequació de la tasca a les possibilitats de cada usuari 

• Anàlisi de tasques, divisió de les activitats en passes 
elementals

• Treball amb suport 

• Durada moderada de les activitats 

• Programa Individual de Rehabilitació centrat en la persona 
que fixa els objectius, metodologia i activitats en les àrees 
d’ajustament Personal; Socialització, Comunicació i Control/ 
Autoregulació/Adaptació de la conducta i en les àrees 
d’ocupació Terapèutica; Hàbits d’ocupació terapèutica i 
activitats d’ocupació terapèutica.



4. Programa terapèutic

El programa terapèutic de la Fundació es fonamenta en el treball interdisciplinari, coordinat i centrat en la persona
atesa amb TEA i les seves característiques personals, mitjançant professionals formats i utilitzant metodologies
contrastades empíricament.

La intervenció està planificada en el Projecte individual de la persona atesa i es duu a terme a través de diferents
contextos i activitats que siguin pertinents i estimulants. Aquest projecte es revisa i s’avalua periòdicament per tal
que sigui quelcom dinàmic en funció del desenvolupament de la persona usuària.

La intervenció que oferim està centrada en sis àrees de treball:

• Àrea Funcional: Engloba els aspectes que fan referència a l’autonomia i l’autocura de la persona, procurant que siguin
el més autònoms possibles i oferint els suports adequats per assolir aquest objectiu.

• Àrea Cognitiva: Es centra en treballar aspectes de la comprensió i el llenguatge (expressions, demandes...), la capacitat
per l’aprenentatge, l’orientació, l’adquisició d’hàbits, les aptituds, els interessos i la capacitat d’escollir.



• Àrea Motora: Procura el desenvolupament i la cura de la psicomotricitat fina i gruixuda, així com el desenvolupament
actiu i saludable.

• Àrea Emocional-Conductual: Té a veure amb el que fa referència a la percepció i vivències de la situació personal,
relacions amb els altres i establiment de vincles, així com la regulació de la conducta en els diferents contextos de
desenvolupament.

• Àrea de Participació comunitària i social: Fomenta la implicació i participació en la vida comunitària amb la promoció
d’activitats i l’entrenament de la persona en habilitats socials.

• Àrea Familiar: Amb la millora i suport de les relacions familiars per tal de millorar i enfortir els vincles afectius.

• Àrea Salut i Seguretat: Dirigida a promoure el desenvolupament de la salut i seguretat personal a través de la participació
activa en el pla establert de salut. Promou el creixement i l’envelliment saludable.



1.    Atenció de qualitat i continuïtat assistencial a les 
persones amb TEA

2.    Tracte individualitzat, acollidor i proper a les 
persones ateses i les seves famílies

3.    Fomentar la participació de les persones ateses 
en el seu procés assistencial, mitjançant l’escolta 
activa

4.    Desenvolupar les actuacions en el marc dels 
ODS de l’Agenda 2030, generant un impacte positiu 
en la societat

5. Compromisos

La Fundació GURU assumeix públicament els següents compromisos, classificats en 4 dimensions:



1.   Atenció de qualitat i continuïtat assistencial a les persones amb 
TEA

• Disposar d’un PAI per cadascuna de les persones ateses, que 
inclogui aspectes bio psico socials (atenció a la salut, activitats de 
lleure, atenció a la conducta, etc.).

• Disposar d’una organització específica per l’atenció a la salut.
• Disposar d’un programa d’atenció a l’envelliment saludable de les 

persones amb TEA.
• Disposar d’una organització d’activitats de lleure.
• Disposar d’un pla nutricional adaptats a les necessitats de cada 

persona usuària.
• Disposar del Document sobre la contenció com a eina terapèutica.
• Disposar del Document sobre la correcta atenció a les famílies.
• Disposar del Document sobre la sexualitat de les persones ateses.

2. Tracte individualitzat, acollidor i proper a les persones ateses i les   
seves famílies 

• Afavorir un entorn acollidor i confortable a cadascun dels serveis, 
facilitant la personalització dels espais.

• Vetllar per tracte adequat i respectuós dels nostres professionals 
vers les persones ateses i les seves famílies.

3. Fomentar la participació de les persones ateses en el seu procés 
assistencial, mitjançant l’escolta activa

• Les persones ateses tenen assignat un professional que exerceix com 
a tutor. Aquest es responsabilitza de l’elaboració del PAI, a partir de la 
informació extreta de les trobades individuals amb la persona atesa.



4. Desenvolupar les actuacions en el marc dels ODS de l’Agenda 
2030, generant un impacte positiu en la societat.

• ODS 3 Salut i benestar. Amb l’atenció sanitària a persones 
amb TEA estem contribuint a la millora de la salut, 
participem en estudis sempre que son compatibles.

• ODS 4 Educació de qualitat. Al tenir una escola d’educació 
especial especialitzada en TEA estem contribuint a la millora 
de la qualitat educativa per aquest col·lectiu, no tan sols 
amb el treball dins de la nostra escola sinó també amb 
xerrades i cursos de formació que els nostres professionals 
imparteixen en altres àmbits.

• ODS 5 Igualtat de gènere. La prevalença del TEA és d’una 
dona per cada quatre homes. Estudis recents mostren que 
no és només un tret propi del gènere, sinó que es possible 
que existeixi un infradiagnòstic en les dones.

• ODS 8 Treball decent i creixement econòmic, des del nostre 
Servei de Teràpia Ocupacional lluitem per mantenir per a les 
persones amb TEA una activitat ocupacional de qualitat i 
digne, que els ajudi en la millora de la seva qualitat de vida.

• ODS 10 Reducció de les desigualtats, com entitat que lluita 
pels drets de les persones amb TEA, la reducció de les 
desigualtats vers la població amb discapacitat és inherent al 
nostre treball de cada dia i a les diferents accions que 
realitzem. A més com membres de la Federació Catalana 
d'Autisme i la Confederación Autismo España, lluitem de 
manera conjunta com a col·lectiu per aconseguir els ODS 
que hem comentat, mitjançant la incidència política que 
ajudi a canviar legislació i condicions de vida de les persones 
amb TEA i les seves famílies.



Compromís Indicador Estàndard

Disposar d’un PAI per cadascuna de les persones ateses, que inclogui aspectes bio psico socials (atenció a la salut, activitats de lleure, atenció 
a la conducta, etc.)

% de persones ateses 
que tenen el PAI

100%

Disposar d’una organització específica per l’atenció a la salut.

% de persones ateses 
que tenen el PAI (on 
existeix un apartat 
específic de salut)

100%

Disposar d’un programa d’atenció a l’envelliment saludable de les persones amb TEA. Existeix si/no si

Disposar d’una organització d’activitats de lleure. Existeix si/no si

Disposar d’un pla nutricional adaptats a les necessitats de cada persona usuària.

Existeix si/no, tenint 
en compte les 

persones usuàries que 
ho requereixen

100% de les persones 
usuàries que ho 

requereixin

Disposar del Document sobre la contenció com a eina terapèutica.
Existeix si/no

Si

Disposar del Document sobre la correcta atenció a les famílies. Existeix si/no Si

Disposar del Document sobre la sexualitat de les persones ateses. Existeix si/no si

6 Avaluació del compliment dels compromisos

1. Atenció de qualitat i continuïtat assistencial a les persones amb TEA



Compromís
Indicador Estàndard

Afavorir un entorn acollidor i confortable a cadascun dels serveis, facilitant la personalització dels espais.
Número de queixes 

vers els espais
0

Vetllar per tracte adequat i respectuós dels nostres professionals vers les persones ateses i les seves famílies.
Número de queixes 

vers el tracte
0

Les persones ateses tenen assignat un professional que exerceix com a tutor. Aquest es responsabilitza de l’elaboració del PAI, a partir de la informació 
extreta de les trobades individuals amb la persona atesa.

Tenir tutor assignat 100%

ODS 3 Salut i benestar. Amb l’atenció sanitària a persones amb TEA estem contribuint a la millora de la salut, participem en estudis sempre que son
compatibles.

Participació en 
estudis si/no

Número d’estudis

ODS 4 Educació de qualitat. Al tenir una escola d’educació especial especialitzada en TEA estem contribuint a la millora de la qualitat educativa per aquest
col·lectiu, no tan sols amb el treball dins de la nostra escola sinó també amb xerrades i cursos de formació que els nostres professionals imparteixen en
altres àmbits.

Participació en 
xerrades i cursos dels 
nostres professionals

Superior a 1

ODS 5 Igualtat de gènere. La prevalença del TEA és d’una dona per cada quatre homes. Estudis recents mostren que no és només un tret propi del gènere,
sinó que es possible que existeixi un infradiagnòstic en les dones. Dones ateses Número de dones

ODS 8 Treball decent i creixement econòmic, des del nostre Servei de Teràpia Ocupacional lluitem per mantenir per a les persones amb TEA una activitat
ocupacional de qualitat, digne que els ajudi en la millora de la seva qualitat de vida.

Persones usuàries del 
STO Número de persones

ODS 10 Reducció de les desigualtats, com entitat que lluita pels drets de les persones amb TEA, la reducció de les desigualtats vers la població amb
discapacitat és inherent al nostre treball de cada dia i a les diferents accions que realitzem. A més com membres de la Federació Catalana d'Autisme i la
Confederación Autismo España, lluitem de manera conjunta com a col·lectiu per aconseguir els ODS que hem comentat, mitjançant la incidència política
que ajudi a canviar legislació i condicions de vida de les persones amb TEA i les seves famílies.

Activitats de 
col·laboració Número d’activitats

en que participem

2. Tracte individualitzat, acollidor i proper a les persones ateses i les seves famílies

3. Fomentar la participació de les persones ateses en el seu procés assistencial, mitjançant l’escolta activa

4. Desenvolupar les actuacions en el marc dels ODS de l’Agenda 2030, generant un impacte positiu en la
societat.



7. Mesures de subsanació i/o compensació

En cas de voler notificar incompliment d’algun dels compromisos 
de la carta de serveis poden adreçar-se a la Direcció del Servei qui 
ho posarà en coneixement de la Gerència. Des de la Direcció es 
gestionarà la seva consulta el més ràpidament possible valorant la 
situació i donant resposta al reclamant, informant de les accions 
i/o mesures de subsanació realitzades, en els terminis de resposta 
establerts per queixes i reclamacions. 



8    Drets i deures de les persones ateses

Els usuaris i/o els seus representants legals. Es recullen en els articles del 8 al 13 de la Llei
12/2007, d’11 d'octubre, de Serveis Socials.

Article 8. Garantia dels drets i les llibertats fonamentals.

1. S'ha de tenir cura especial a garantir els drets i les llibertats fonamentals i a facilitar-ne
l'exercici en la relació que s'estableix amb les persones per a la prestació dels serveis socials.

2. Els professionals i les entitats que gestionen serveis socials han d'orientar llur activitat de
manera que es garanteixin especialment la dignitat de les persones, llur benestar i el respecte a
llur autonomia i intimitat.

3. L'Administració publica ha de vetllar per l'efectivitat dels drets dels destinataris dels serveis
socials.



Article 9. Dret d'accés als serveis socials.

1. Totes les persones tenen dret a accedir a l'atenció social i a gaudir-ne, sense discriminació per raó de lloc de
naixement, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia, religió, ideologia, opinió o qualsevol
altra circumstància personal o social.

2. Els destinataris dels serveis socials, d'acord amb el que estableix l'apartat 1, tenen dret a:

a) Disposar d'un pla d'atenció individuals familiar o convivencial, en funció de la valoració de la situació, que
s'ha d'aplicar tècnicament per procediments reconeguts i homologats.

b) Rebre serveis de qualitat i conèixer els estàndards aplicables amb aquesta finalitat, i dret que se'n tingui en
compte l'opinió en el procés d'avaluació.

c) Rebre de manera continuada els serveis socials mentre estiguin en situació de necessitar el servei.

d) Rebre una atenció urgent o prioritària en les situacions que no puguin esperar el torn ordinari, en els
supòsits determinats per l'administració competent.

e) Tenir assignat un professional o una professionals de referència que sigui l'interlocutor principal i que vetlli
per la coherència, la coordinació amb els altres sistemes de benestar i la globalitat del procés d'atenció, i canviar, si
escau, de professional de referència, d'acord amb les possibilitats de l'àrea bàsica de serveis socials.

f) Renunciar a les prestacions i els serveis concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de menors
d'edat o de persones incapacitades o presumptament incapaces.

g) Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o de recursos que s'han
d'aplicar, d’entre les opcions que els siguin presentades, i també participar en la presa de decisions sobre el procés
d'intervenció acordat.

h) La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d'acord amb la
legislació de protecció de dades de caràcter personal.



Article 10. Dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials

En l'àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen
dret a:

a) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris d'adjudicació i les
prioritats per a rebre'ls, sobre els drets i deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i
reclamacions, quan han d'ésser exposats de forma visible en els centres d'atenció.

b) Rebre per escrit i, si cal, de paraula, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació, la qual, si escau, ha
d'incloure la qualificació de les necessitats dels familiars o de les persones que en tenen cura.

c) Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur
consentiment específic i lliure. El consentiment s'ha de donar per escrit quan impliqui l'ingrés en un establiment residencial de
serveis socials. En el cas de les persones incapacitades i de les que, per raó de llurs circumstàncies personals, poden ésser
declarades incapaces, s'ha de seguir el procediment legalment establert.

d) Accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne
còpies, d’acord amb el que estableixen les lleis. Aquest dret no inclou, tanmateix, l'accés a les anotacions que el personal
professional hagi en l'expedient.

e) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre'n resposta dins el període
legalment establert.

f) Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats
derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l'exercici de
llurs drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d'informació i de presa de decisions.



Article 11. Protecció de drets dels infants i adolescents

En el cas dels infants i els adolescents en situació de risc, el règim jurídic de protecció ha d'establir la forma d'exercir es drets
establerts pels articles 8, 9 i 10 en l'àmbit dels serveis i els recursos per als infants i els adolescents.

Article 12. Drets específics dels usuaris de serveis residencials i diürns

1. Els usuaris de serveis residencials i diürns, a més dels drets que reconeixen els articles 8, 9 i 10, tenen dret a:

a) L'exercici de la llibertat individual per a ingressar i romandre a l'establiment i per a sortir-ne, sens perjudici del que estableix
la legislació vigent respecte als menors d'edat, les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament.

b) Conèixer el reglament intern del servei, i també els drets i els deures, que s'han d'explicar de manera entenedora i
accessible, especialment quan afecten infants i adolescents.

c) Rebre una atenció personalitzada d'acord amb llurs necessitats específiques.

d) Accedir a l'atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural i, en general, a l'atenció de totes les
necessitats personals, per a aconseguir un desenvolupament personal adequat, en condicions d'igualtat respecte a l'atenció que
reben els altres ciutadans.

e) Comunicar i rebre lliurement informació per qualsevol mitjà de difusió de manera accessible.

f) El secret de les comunicacions, llevat que es dicti una resolució judicial que el suspengui.

g) La intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana, dret que ha d'ésser recollit pels protocols d'actuació i
d'intervenció del personal del servei.



h) Considerar com a domicili l'establiment residencial on viuen i mantenir la relació amb l'entorn familiar, convivencial i social, tot
respectant les formes de vida actuals.

i) Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament per mitjà del que estableix la normativa
i el reglament de règim intern, i associar-se per a afavorir la participació.

j) Accedir a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes.

k) Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l'entorn on viuen, sempre que respectin els drets de les altres persones.

l) Exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

m) Exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.

n) Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent

o) Rebre de manera continuada la prestació dels serveis i les prestacions econòmiques i tecnològiques en les condicions que
s'estableixin per reglament.

p) No ésser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics
sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones. En
aquest darrer cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar en l'expedient de l'usuari o usuària i s'han de comunicar
al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que estableix la legislació.

q) Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l'usuari o usuària.

2. Els infants que es troben sota mesures de protecció en centres residencials tenen dret a un pla de retorn a llurs famílies i a viure en centres
pròxims a llur comunitat, sempre que les mesures de protecció així ho recomanin.

3. El reglament intern del servei pot desplegar i concretar la forma d'exercir els drets que reconeix l'apartat 1, respectant-ne sempre el
contingut essencial i sense restringir els efectes que deriven de llur reconeixement per les lleis.



Article 13. Deures amb relació als serveis socials

1. Les persones que accedeixen als serveis socials o, si escau, llurs familiars o representants legals, tenen els deures següents:

a) Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a
valorar-ne i atendre'n la situació.

b) Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla d'atenció social individual, familiar o convivencial i les
orientacions del personal professional, i comprometre's a participar activament en el procés.

c) Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
d) Destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.
e) Retornar els diners rebuts indegudament.
f) Comparèixer davant l'Administració, a requeriment de l'òrgan que hagi atorgat una prestació.
g) Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l'establiment i la

resolució dels problemes.
h) Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.
i) Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i

la llibertat de les persones.
j) Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.
k) Complir les normes i els procediments per a l'ús i el gaudi de les prestacions.
l) Contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable.
m) Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

2. Els infants i els adolescents, i llurs pares, mares i tutors legals, tenen els deures que estableix la legislació



A mode de resum, els usuaris dels serveis residencials i diürns de la Fundació Privada Autisme GURU tenen dret a:

• Que es respecti la seva dignitat, llur benestar i llur autonomia i intimitat.
• La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients.
• Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur

consentiment específic i lliure.

• Accedir a llurs expedients individuals.

• Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment i per a sortir-ne, llevat les limitacions
establertes per la legislació vigent.

• Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.

• Rebre una atenció personalitzada.

• Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte
a l’atenció que reben els altres ciutadans.

• Comunicar i rebre lliurement informació.

• Secret de les comunicacions.



• Presentar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.

• Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.

• Considerar com a domicili l’establiment residencial on viuen i mantenir la 
relació amb l’entorn familiar, convivencial i social, tot respectant les 
formes de vida actuals.

• Participar en la presa de decisions del centre que els afectin 
individualment o col·lectivament.

• Tenir objectes personals significatius per a personalitzar l’entorn on 
viuen.

• Exercir lliurement els drets polítics i la pràctica religiosa.

• Obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades.

• Rebre de manera continuada la prestació dels serveis.

• No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la 
capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense 
prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent 
per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones.

• Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la 
contraprestació de l’usuari o usuària.

L’exercici d’aquests drets també implica el respecte pel funcionament del 
servei i el seu personal, així com a la llibertat de les altres persones.



9. Legislació aplicable

Gestió de legislació

A cadascun dels serveis cal complir la legislació específica (escola, taller i serveis
residencials). Per tal de saber quina legislació cal complir, ens basem en allò que ens
indica l'Administració Pública en els concerts, convenis i subvencions. Tant en el
moment de l'inici del servei com en posteriors modificacions i prorrogues .

Els directors de cada servei aglutinen la informació legal que cal complir pel
funcionament del servei, i el gestionen i organitzen en funció d'aquesta.

Anualment, la pròpia Administració Pública, mitjançant el servei d'Inspecció,
comprova que aquests aspectes es compleixen.

D'altra banda, estem associats a entitats de segon i tercer nivell especialitzades en el
sector que ens envien les novetats legals en el moment en que es donen i ens
assessoren de com implementar-les.

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_
i_equipaments_socials/RESES/normativa/

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/entitats_serveis_i_equipaments_socials/RESES/normativa/


10. Atenció a les queixes reclamacions i suggeriments

Els Serveis disposen d’un protocol del sistema de gestió de reclamacions i suggeriments, formularis oficials del Departament de Drets
Socials, així com una bústia per a la seva recepció.

Els Serveis de la Fundació, seguint el pla de millora contínua iniciat per la seva Comissió de Qualitat, realitzen la passació de la enquesta de
satisfacció adaptada a la realitat de cada Servei.

L'enquesta està elaborada per la Direcció de la Fundació i revisada per la consultora INTRESS. Es passa bianualment de forma anònima, a les
famílies i tutors legals de les persones ateses i als professionals de cada servei.

Les persones ateses que tenen capacitat suficient de comprensió i comunicativa per respondre l'enquesta simplificada, son enquestats en
persona per un professional de l'entitat que no té relació directa amb ells de forma habitual.

L'anàlisi de la informació recollida es realitza per la Direcció de la Fundació qui elabora la proposta d’acció de millores. A continuació
s’informa i es fa difusió dels resultats obtinguts i de les accions de millora proposades per tal que hi hagi feedback en aquest procés.

Estem realitzant la formació i avaluació a un grup pilot de persones usuàries, treballadors i familiars del nou qüestionari de qualitat de vida
adaptat a les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, confeccionat per les diferents entitats federades a la Confederación
Autismo España per tal que els sigui més accessible i estigui més adaptada als standards de qualitat que volem aconseguir.

D’altra banda, les direccions dels Serveis disposen d’horari d’atenció a les persones usuàries i famílies així com disponibilitat telemàtica i
telefònica per recollir les demandes i possibles queixes relatives a la organització o a l’atenció. En el cas dels Serveis Residencials, les
coordinacions també són un canal de comunicació vàlid per a aquesta fita. Des de Direcció es dona resposta personalitzada en cada cas.



11. Formes de participació de les persones ateses en la millora dels serveis

Les persones ateses, donades les dificultats de comunicació que presenten derivades del seu TEA, necessiten més suport i contextos que altra
població per a que es pugui garantir la seva participació.

El coneixement de la trajectòria personal i de les fortaleses de la persona per part del professional es bàsic per ajudar-los a participar en el seu dia
a dia. L’actitud del professional ha de ser motivadora, entusiasta i d’escolta activa així com empàtica per poder crear un vincle de confiança i saber
desxifrar, moltes vegades, els desitjos i preferències relatiu al seu procés d’atenció. El coneixement i ús adequat de materials i metodologies
augmentatives de la comunicació són una eina fonamental en la major part de les persones ateses a la nostra Fundació.

Aquesta participació s’ha de motivar en espais més formals com és l’assemblea i la tutoria però també en aquells més informals del dia a dia,
aprofitant l’espontaneïtat que ens dona la vida quotidiana del centre.

Els espais d’assemblea estan estructurats i organitzats en l’horari habitual del servei per tal que no siguin improvisats i utilitzen materials visuals
per facilitar la comprensió i l’elecció. Es recull les aportacions individuals i acords grupals per tal que enriqueixin la planificació de l’activitat del
servei en funció d’aquestes.

També, com hem dit amb anterioritat, les persones ateses donen el seu punt de vista i avaluen la seva qualitat de vida amb els suports necessaris
a través de les enquestes bianuals de satisfacció.

Per últim, en el cas dels infants atesos, es motiva per a que tinguin espais de relació amb els Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència per tal
de participar del seu Pla de Millora.



12.Accés als nostres serveis

Els serveis que ofereix la Fundació GURU estan principalment subvencionats o concertats amb l’Administració Pública.

La primera demanda arriba a la Direcció Tècnica del Servei per part de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat de la Secretaria
d’Afers Socials i Famílies, tant en el cas de places Concertades com en el cas de places Subvencionades d'adults, o bé de la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’adolescència de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut, aquest últim a través de la plataforma de gestió de la informació
Síni@, en el cas d’infants i adolescents.

La Direcció Tècnica així com Treball Social recullen també demandes específiques de famílies de la Fundació o externes que contacten amb nosaltres i
les orienten als organismes corresponents per a formalitzar la demanda si s’escau.

Un cop feta la proposta i, seguint el protocol de preadmissió del recurs, l’equip tècnic de cada servei valora la idoneïtat del nostre recurs per a la
persona proposada a ocupar la plaça i dona resposta en el termini establert a la Direcció que pertoqui. A partir de l’acceptació de la proposta cada
servei posa en marxa el seu protocol d’admissió i adaptació.



13. Pla de millora

La direcció de la Fundació Privada Autisme GURU, ha establert com a objectius prioritaris el Compromís amb la millora contínua de la qualitat, en
tots els procediments que han estat desenvolupats amb aquesta finalitat. Amb aquest sistema de qualitat pretenem un nou compromís
d'atenció a les persones amb TEA, mitjançant la millora continua: assignant els recursos necessaris per dur a terme una bona gestió, analitzant
els resultats i adaptant-nos a les noves necessitats que vagin sorgint.

La Direcció considera fonamental que totes les persones que hi treballen prenguin part activa d'aquesta política promovent i facilitant la
formació del personal, fomentant la participació del personal en el funcionament dels serveis i potenciant el treball en equip.

Amb la fi d'avaluar els progressos en matèria de qualitat, la Direcció revisa i redefineix anualment i sempre que sigui necessari, els objectius de
qualitat de tota la Fundació, comprometent-se a la ràpida difusió per tal que l'evolució sigui positiva, ràpida i eficient.

De la mateixa manera volem deixar constància de la importància i el compromís de l'entitat amb el compliment de tots els requisits legalment
establerts que ens siguin d'aplicació.


