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La Fundació EstEla pEr a la discapacitat, adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, és una entitat sense 
ànim de lucre que fa més de quatre dècades que es dedica a la promoció de les persones amb discapacitat a les comarques 
de Tarragona. Ho fa a través d’una cartera de serveis que cobreix les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual 
en totes les franges d’edat, des de la infància fins a l’etapa adulta. La missió de la fundació, d’acord amb la voluntat dels seus 
creadors, és la promoció personal del discapacitat i la millora de la seva integració social, mitjançant actuacions orientades a 
l’educació, la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.
El conjunt de professionals de la Fundació Estela per a la Discapacitat prioritzen el desenvolupament personal, social i 
professional de les persones amb discapacitat com a via per a gaudir d’una vida plena.

Presentació
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Nosaltres
La Fundació Estela per a la Discapacitat fa més de 40 anys 
que es dedica a la promoció personal del discapacitat 
intel·lectual a les comarques de Tarragona i a la millora de 
la seva integració social, des de la infància fins a l’etapa 
adulta.

Principis d’actuació
Desenvolupar serveis que donin resposta a les noves •	
necessitats de les persones amb discapacitat i els seus 
familiars i cuidadors.
Promoure la participació i la implicació de les famílies, •	
així com dels usuaris i dels professionals, en la vida de 
la Fundació.
Millorar la qualitat de vida de les persones amb disca-•	
pacitat i de les seves famílies.

Missió
La missió de la Fundació, d’acord amb la voluntat dels 
seus fundadors, és la promoció personal del discapacitat 
intel·lectual i la millora de la seva integració social, mit-
jançant actuacions orientades a l’educació, la formació 
professional, la integració social i l’acolliment residencial.

Visió
El desenvolupament personal, social i professional de 
les persones amb discapacitat intel·lectual que els permeti 
viure una vida plena.

Valors
Els principis rectors es posen de manifest en cadascun dels 
serveis que presta l’entitat i es basen en els criteris ètics de:

Respecte•	
Tolerància•	
Responsabilitat•	
Solidaritat•	
Compromís•	
Transparència•	
Equanimitat•	

Patronat
  La Fundació Estela per a la Discapacitat  
  està dirigida per un patronat presidit per  
  Francesc Xavier Grau.

La Fundació Estela per a la Discapacitat és una entitat 
adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. 

Us convidem a visitar la web www.fundacioestela.cat

1. La Fundació

Més de 40 anys al servei de les 
persones amb discapacitat
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Història   
L’origen de la Fundació Estela per a la Discapacitat es 
remunta a fa més de 40 anys en un petit habitatge de la 
ciutat de Tarragona, on un reduït grup de pares i mares 
–uns veritables pioners– van decidir plantar la llavor amb 
l’esperança que arribés a donar fruit.
L’acció conjunta d’aquella iniciativa privada va servir com a 
impuls per posar en marxa aquest projecte.
Poc després, aquell primer domicili es va quedar petit i es 
va haver de cercar un altre espai on ubicar les aules per als 
cada cop més nombrosos nois i noies que hi assistien.
El mes de juny de 1975 es va celebrar la presa de possessió 
del nou terreny de l’Escola. Aquest va ser el primer 

edifici construït especialment per a l’activitat d’Estela. La 
segona etapa de construcció va afectar el servei de la Llar 
Residència.
En un tercer moment es va adquirir, juntament amb la 
Creu Roja, l’antiga fàbrica Loste, amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya, que va subvencionar l’aportació 
de la Fundació Estela. En aquest nou espai es va ubicar el 
Centre Especial de Treball, el Servei Ocupacional d’Inserció 
i el Servei de Teràpia Ocupacional.
L’entitat es va constituir com a fundació l’any 1993 i, des de 
2013, està adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa 
Tecla.
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2. Serveis i centres

Una fundació al costat 
de les persones

LLAr 
rESIDènCIA

32 persones

STO

73 persones

SOI

14 persones

ESCOLA

88 alumnes

207 
persones ateses 
i les seves 
famílies
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LLAr rESIDènCIA
32 places residencials
per a persones majors de 18 anys

SErVEI DE TErÀPIA OCUPACIOnAL
100 places ocupacionals
per a persones majors de 18 anys

SErVEI OCUPACIOnAL D’InSErCIÓ
14 places ocupacionals d’inserció 
per a persones majors de 18 anys

La Fundació Estela per a la Discapacitat 
atén prop de 210 persones amb discapacitat intel·lectual

a través del seus equipaments i serveis a les comarques de Tarragona

ESCOLA ESTELA
88 places d’escolarització 
per a alumnes de 3 a 21 anys
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3. Equip humà

Un equip compromès
amb la discapacitat

LLAr 
rESIDènCIA

18 professionals

Director, psicològa, 
 monitors i personal de neteja

STO / SOI

18 professionals

Director, psicòleg, treballadora social, 
monitors, auxiliars de monitors, 
personal d’administració i de neteja

CASAL

13 professionals

Monitors, vetlladors, personal 
d’administració 

i de neteja

ESCOLA

71 professionals

Director, sotdirector,  psicòleg, 
logopeda, tècnic de grau mig, 
mestres d’educació especial, 
educadors, monitors 
d’esbarjo i menjador, 
personal d’administració 
i de neteja
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74% de contractes 
indefinits

81,92% personal 
femení

2.468 hores de 
formació 

8 persones de 
formació en pràctiques

5 a l’Escola, 1 a la Llar-residència i 2 al STO

120 
professionals
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4. Metodologia

Gestió del coneixement

ATENCIÓ centrada en la pErsoNA

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

metodologia TEACH
Estimulació sensorial

sistemes 
augmentatius   i   alternatius 

de comunicacio
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ATENCIÓ centrada en la pErsoNA

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

metodologia TEACH
Estimulació sensorial

sistemes 
augmentatius   i   alternatius 

de comunicacioP



12 Fundació Estela per a la Discapacitat

5. Activitats destacades

Activitats terapèutiques

Teach•	

reminiscència•	

Taller d’emocions•	

Taller Teoria de la ment•	

Taller de sexoafectivitat•	

Arts plàstiques•	

Cura de l’aspecte personal•	

Butlletí informatiu •	

d’activitats de lleure en la 

comunitat

Taller de cuina•	

Musicoteràpia•	

Estimulació sensomotriu•	

Autonomia i gestió•	

Cannoteràpia•	

noves tecnologies•	

Taller de txi-kung•	

Taller de teatre•	

Psicomotricitat•	

Horticultura•	

Teràpia aquàtica•	

Hipoteràpia•	

Aula pis•	

Taller d’habilitats cognitives•	

Psicoeducació•	

Audiovisuals•	
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Activitats de lleure

Casal
30 USUArIS/ES 

«Eina per a la conciliació 
laboral i familiar dels 
ususaris de la Fundació 
Estela durant les èpoques 
de vacances»

Esport
39 USUArIS/ES 

«Promoció de l’esport 
com a hàbit saludable i 
generador de benestar»

«Participació en els 
campionats d’ACELL

Sortides
i viatges
«Experiències inoblidables 
fora del centre al llarg
de tot l’any»
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6. Accions i projectes de millora

Actualització web Fundació•	
Intranet Escola•	
Wi-Fi Llar residència•	
Pintura i mobiliari de l’escola•	
nou mobiliari de la Llar residència•	
Millora del paviment de les sales multisensorials•	
Programa de gestió de dades personals i educatives de l’Escola•	
nous despatxos d’atenció a l’escola•	
Creació pati de petits de l’Escola•	
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7. Accions amb tercers

Projectes subvencionats

Gràcies a les col·laboracions d’entitats i altres fundacions el 2017 hem aconseguit:

Teràpia assistida amb animals: canoteràpia (Ajuntament de Tarragona)•	

Estela es mou amb sentit social  (Ajuntament de Tarragona) •	

Afavorim l’esport (Fundació repsol)•	

Casal (Fundació Panasach) •	

Fem salut: Activitat de piscina per a persones amb discapacitat (Obra •	

Social la Caixa)
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Diada de Sant Jordi a la rambla nova, amb la venda de roses •	
elaborades per les persones de la Fundació
Lliurament de roses als hospitals de la Xarxa de Santa Tecla•	
Col·laboració amb el Port de Tarragona en l’elaboració de les roses que •	
reparteix en la diada de Sant Jordi
Col·laboració en la inauguració de Ferrari Land•	
Campionat de natació a les piscines del Cn Tàrraco•	
Jornades esportives organitzades per la Salle•	
Participació en els campionats esportius ACELL•	
Elaboració del regal de reis per a la gent gran de les residències•	

8. Comunitat

Participació en 
la comunitat
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Festa famílies final de curs de l’Escola•	
Festa famílies Llar residència•	
reunions familiars STO-SOI•	

Participació de les famílies

19 
actes participatius 
amb la comunitat

Escola: 2
Llar: 12
STO: 5
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67 proveïdors externs durant 2017•	

Col·laboracions amb entitats i fundacions•	

Col·laboracions i subvencions amb adminsitracions•	

    

9. Col·laboracions
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Voluntaris de ‘la caixa’ omplen de color l’Escola Estela 
març, 2017

Els porxos de l’Escola de la Fundació Estela per a la 
Discapacitat s’han pintat de la millor de les maneres. Tot 
i que no han estat professionals del sector els que han 
agafat el pinzell i sucat la pintura, l’escola llueix més càlida 
gràcies a una iniciativa solidària dels treballadors de ‘la 
Caixa’. 

la Fundació Estela per la discapacitat col·labora en la 
presentació oficial de Ferrariland
abril, 2017

La Fundació Estela per a la Discapacitat ha contribuït amb 
la Fundació PortAventura en l’acte de presentació de 
FerrariLand davant dels mitjans de comunicació nacionals 
i internacionals. Ho van fer embossant els 2.000 paquets 
de promoció i d’obsequis que es van distribuir entre 
periodistes i convidats a visitar el parc un dia abans de la 
seva obertura al públic.

roses artesanes elaborades pel taller Ocupacional 
abril, 2017

Cada any els usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional i  
del Servei Ocupacional d’Inserció de la Fundació Estela per 
a la Discapacitat obsequien amb una rosa a les persones 
ingressades als hospitals de Santa Tecla i el Vendrell, amb 
motiu de la diada de Sant Jordi. L’elaboració de les roses 
s’inicia després de Nadal, s’escull un model de rosa que 
permeti que tots hi puguin participar. Es reparteixen unes 
400 flors als dos centres hospitalaris de la Xarxa sanitària 
i Social Santa Tecla.  Aquest 2017 el Port de Tarragona ha 
fet un encàrrec de 400 roses personalitzades per repartir 
durant la diada del 23 d’abril.

10. Impacte a la societat

notícies



una setmana santa plena d’activitats a la Fundació 
abril, 2017

Organitzem des de fa anys activitats de lleure durant la 
temporada d’estiu, a l’hivern (Nadal) i aquest 2017 també 
per Setmana Santa amb l’objectiu d’oferir una eina per 
gaudir del temps lliure. Una trentena entre alumnes 
de l’Escola, usuaris del Taller Ocupacional i de la Llar 
Residència han gaudit d’activitats durant aquests dies. Una 
de les activitats ha consistit en realitzar aquests simpàtics 
natzarens representatius de les cofradies tarragonines.

alumnes de l’Escola Estela potencien les seves 
habilitats socials amb ioga
maig, 2017

Set alumnes d’entre 16 i 20 anys de l’aula 9 del Centre 
d’Educació Especial Escola Estela han iniciat aquest curs 
classes de ioga i meditació. La iniciativa, sorgida de la seva 
professora, la Laura Recari, ha tingut molt bona acollida per 
part dels nois i noies del centre i es preveu que, a la llarga, 
s’ampliï a més d’un cop per setmana. 

casal d’Estiu de la Fundació Estela per a la discapacitat
agost, 2017

El Casal és un servei cabdal per als joves amb discapacitat 
i les seves famílies durant l’època vacacional. Està a 
disposició de tots els usuaris i usuàries de la Fundació 
Estela i s’hi programen tota mena d’activitats (tallers, 
esport, sortides i excurions, jocs, natació…) per passar els 
mesos de juliol i agost. Es tracta d’una eina pensada per a 
la conciliació de la vida laboral i familiar durant l’estiu.

lipdub amb motiu del primer aniversari del nou taller 
ocupacional
desembre, 2017

Els usuaris del Taller Ocupacional de la Fundació Estela 
per a la Discapacitat celebren el primer any al nou espai 
situat al polígon Riu Clar amb un Lipdub. Sota el ritme de 
Viu-la de Filippo Landini, els nois i noies del STO i del SOI, 
junt amb els professionals del centre, ens mostren tots els 
racons de les noves instal·lacions.

Més de 50 
aparicions als 
mitjans de 
comunicació locals
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11. Estela en imatges

Experiències compartides
Activitats a l’aire lliure

Activitats de lleure i esport
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Festivitats i família

Estimulació cognitiva i sensorial

Activitats ocupacionals



ESCOLA ESTELA
977 216 316 

LLAr rESIDènCIA
977 216 841 

SOI I STO
977 204 008 

Seu social Fundació Estela per a la Discapacitat
C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona 

Més informació a www.fundacioestela.cat
www.xarxatecla.cat
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