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FINALITAT  DE L'ENTITAT SEGONS ELS ESTATUTS

Donar suport de llocs de vida i treball a persones amb trastorn de l'espectre autista de Catalunya per tal 
d'atendre a les seves necessitats de tractament mèdic, sanitari, educatiu i laboral, així com d'assitència 
legal, amb la màxima cura a les seves possibilitats socials

CERTIFICAT DE QUALITAT

La Fundació està 
certificada amb el 

sistema de 
Qualitat UNE-EN ISO 

9001-2015 fins 
l'Abril del 2020 per 

Aenor amb el 
número 

ER-0449/2007  

COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

Federació Catalana d'Autisme i Asperger Confederació 
Autisme Espanya
Autisme Europa
Asociació Mundial d'Autisme (OMA)
DINCAT (Federació Catalana de persones amb discapacitat Psíquica)

FEAPS (Federació Organitzacions de persones amb Discapacitat Intel·lectual)

1997 IV Premi Institucional "Mestres 68"
2009 V Premis Once 
2014 IV Premis BONART
2015 Premi Incorpora de l'Obra Social "la caixa"
2017 Premi Cermi2017 a la Investigació social i científica



EL PER QUE DEL PROJECTE FEM-NOS EL MENJAR

Mas Casadevall atén a 38 adults amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), en edats 

compreses entre els 21 anys i els 54 anys, amb alts nivells de discapacitat, entre el 66% i el 

99% i grau II i de dependència. D'aquests 38 adults, 30 resideixen en les serveis del centre i 

8 assisteixen en horari diürn, de dll a dv de 9h a 16'30h tots els lectius de l'any. 

Fins a novembre de 2015 Mas Casadevall disposava de la figura de cuinera. La darrera 

persona que va realitzar aquesta tasca, per una Incapacitat Laboral permanent va deixar-la 

després de més de 20 anys treballant per FAMC.  

En aquest moment es planteja per part de l'Equip Directiu la 

possibilitat de reconvertir el servei de cuina en un taller.  

El taller de Cantina  

El  projecte que vol generar serveis que ofereixin la inclusió social en el món laboral de les 

persones amb Trastorn de l’Espectre Autista per facilitar una societat més inclusiva i 

equitativa. 

FEM-NOS EL MENJAR 

Numero d’expedient: 2018/1318 

El grup d'usuaris que treballa al projecte Fem-nos el Menjar  va variant al llarg
del dia 

En tot moment treballen dos professionals d’atenció directe en el taller de cantina La durada de 
l’activitat ha estat la prevista 

 A primera hora es preparen els esmorzars de tot el centre. és una tasca relativament

fàcil i que poden participar-hi un 65% dels nois/es del centre.

 A partir de les 11h un nou grup entra per preparar el menjar del  dia juntament amb les

educadores.

 Una hora abans de dinar un grup de 2 nois i de forma rotativa s’encarreguen del

parament de les  taules. Després del dinar torna a variar el grup i ara entren els usuaris

erecollida de taules i neteja de les mateixes.

 Queda 1 usuari amb l'educadora per començar a preparar l'aliment a cuinar el dia

següent

 Queda 1 usuari amb l’altre educador/a per organitzar rebost, comandes de les llars de la

Residència Mas Casadevall; comandes als proveïdors; completar documentació

necessària per l’APPCC de la Cantina i Sistema de Qualitat ISO 2001:2015.

La dificultat que presenten les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista fa que el 

treball s’hagi de portar a terme amb ratis de 2:2 i 1:1 estem treballant amb ratis de 2:1 

[número usuari/es :número educadors/es] si volem facilitar la seves formació per poder 

fomentar la seva inclusió social. 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL



OBJECTIUS 

1.- Disposar d'un nou taller diferent al servei Ocupacional de Mas Casadevall de 

cares a ampliar la oferta d'ocupació dels nostres usuaris i poder valorar la 

possibilitat d’oferir aquest espai de treball a altres persones amb TEA externes a la 

FAMC.  

Objectiu  assolit: Volem consolidar el taller de cantina abans d’oferir-ho a altres 

persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. Tot  i que la nostra intenció es potenciar el 

taller de restaurant per oferir-lo a persones amb TEA com a espai de pràctiques, un espai 

adaptat a les seves necessitats per poder fer el salt al mon laboral. Estem pendents de 

reunions del Departament de Treball i Ensenyament per presentar el projecte. Però creiem 

que necessitem consolidar-ho un temps més. 

2.- Facilitar aprenentatge als usuaris que siguin extrapolables fora del servei. La 

cuina-menjador (servei de cantina) els permet l'aprenentatge de cuinar, posar i 

recollir taules, neteja a l'hora de manipular aliments.      

Objectiu assolit: Hem aconseguit facilitar l’aprenentatge als usuaris/es que han participa 

en el projecte Fem-nos el Menjar durant el setembre 2017-juliol 2018. Extrapolant-lo en 

alguns usuaris/es a fer-ne ús dels seus coneixements i habilitats adquirides en les visites 

de cap de setmana amb les seves famílies. Aquest ha estat molt important ja que les famílis 

han valorat molt l’ajuda que els proporcionava el seu fill/a . Potenciant i facilitant la relació 

entre ells i incrementant l’autoestima dels nostre usuaris/es 

3.- Dotar de nous recursos formatius: Tots els participants del taller han realitzat 

un curs de manipulació d'aliments adequat al seu nivell intel·lectual. 

Objectiu assolit: Els nostres usuaris/es que han participat en el taller de cantina dins del 

projecte Fem-nos el Menjar, han participat en una formació adaptada de manipuladors 

d’aliment portada a terme per l’empresa Ashial-Gensana s.XXI SL amb REFMA 317/CAT. 

Ha estat molt interessant per ambdues parts, ja que el personal de Ashial han adaptat el 

currículum de la formació a les persones amb TEA , potenciant més les imatges entre 

moltes altres accions. I pels nostres usuaris/es ha estat una molt bona experiència poder 

compartir espai de formació amb els seus educadors/es. Facilitant la seva inclusió i 

evitant el sentiment d’exclusió. 



4.- Hàbits laborals: Preparar l’esmorzar per tots els companys del centre per fer el 

descans a mig matí. Elaboració del menú del migdia, parar taules, organitzar el 

rebost, etc. 

Objectiu assolit: els nostres usuaris/es han participat activament en les diferents tasques 

que comporta el treball al taller de cantina. Els professionals d’atenció directa han adaptat 

les diferents activitats als nivells de cada usuari/a facilitant la seva participació i evitant 

l’exclusió . 

5.- Ajudar a facilitar el potencial, fer visibles les capacitats i el talent del col·lectiu de 

les persones amb TEA mitjançant en un futur d’oferir la possibilitat de generar 

facilitats per fomentar la inclusió social i laboral. 

Objectiu assolit: Creiem que el projecte fem-nos el menjar és una eina integradora, el taller 

adaptat a les seves capacitats i necessitats és un element facilitador per fomentar la inclusió 

social i laboral. La capacitat de comunicació ha millorat al llarg del projecte, així com la 

capacitat del personal d’atenció directa de veure les capacitats de les persones amb TEA. El 

projecte seria molt interessant, des del taller de restaurant obrir-ho a altres persones amb 

TEA per donar-los l’oportunitat de treballar en un entorn més protegit durant un temps 

concret per facilitar la inclusió social i laboral. 

7.- Ajudar a les persones amb TEA que treballin en el projecte de "Fem-nos el menjar" 
a sentir-se útils. 

Objectiu assolit : els resultats en els participants del projecte ha estat molt positiu, els 

seus propis companys de residència han facilitat l’increment de l’autoestima i el fet de 

sentir-se útils. Els “clients” , els altres usuaris/es que mengen cada dia a la FAMC felicitaven 

els participants del projecte “Fem-nos el menjar” per la qualitat del menjar. El fet de parar 

taula pels seus companys reforça el fet de sentir-se útil, valorat. Hem descobert plegats 

que les seves capacitats poden sorprendre’ns a nosaltres mateixos, alguns dels nois/es han 

estat capaços de treballar l’elaboració d’un plat des de l’inici fins el finals seguint una pauta 

per imatges enlloc d’escrita, adaptar els recursos facilita la seva inclusió, facilita el sentir-

se útil. 



RESULTATS INDICADORS 

 Participació el 62% dels usuaris/es de la FAMC en algun moment en el projecte

“Fem-nos el menjar”, directament en el taller de cantina en aquesta primera fase

el 35% . Ajudant en el servei de menjador han pogut participar el 62% dels

usuaris/es

 >5 usuaris/es han utilitzat el taller de cantina com a servei realitzant > 50% de les

diferents tasques del taller. Concretament 10 usuaris/es han realitzant més del

50% de les diferents tasques que es porten a terme en el taller de cantina.

 >5 usuaris/es facin la formació de manipuladors d’aliments. La formació de

manipuladors d’aliments va estar portada a terme per 9 usuaris/es

 Valoració de la família positiva en relació al treball de cantina i els resultats durant

les visites dels nostres usuaris/es a el domicili familiar. Un 82% dels usuaris/es que

han participat en el taller de cantina, han millorat en les tasques de col·laboració i

ajuda en la preparació de menjars en les visites al domicili familiar. Els resultats són

estrets de l’enquesta de satisfacció i de les entrevistes familiars.



DIFICULTATS 

En l’execució del projecte ens hem trobat amb que: 

 Aquest taller marca la diferència amb els altres tallers de la FAMC on el servei que

oferim és el d’un espai de teràpia ocupacional, apropant una mica més el treball a portar

a terme a la necessitat del producte final. Fet que dona una major “pressió”

al personal d’atenció directa on el producte final és una realitat, el

menjar de tots els usuaris/es i el professionals que treballem a la FAMC , més de 60

persones.

 El servei de cuina,  el  taller de cantina, ha de complir uns estàndards de producció diaris

doncs en depèn el menjar de tots els integrants de la FAMC, els usuaris del Mas no

disposen de la capacitat laboral mínima com per garantir una tasca amb resultats

productius, pel que les dificultats dels educadors/es del taller de cantina han estat més

elevades que en els altres espai de teràpia ocupacional.

 Per poder executar el projecte és necessari la presència de dos educadors/es

incrementant el rati a 1:1 o 1:2 fet que no està contemplat per la cartera de serveis

concert que tenim amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Treball,

Família i Afers Socials on la rati és 1:4. Aquest fet fa necessari molts recursos econòmics

per poder executar el projecte



VALORACIÓ 

La valoració del projecte “Fem-nos el menjar”, és molt positiva. Ja que hem assolit els 

objectius marcats, les dificultats comentades anteriorment s’han resolt en moltes ocasions 

per les ganes educadors/es que han facilitat l’adaptació de les diferents tasques a tots els 

usuaris/es facilitant la seva inclusió a molts dels nostres usuaris/es. 

 La pressió del producte final, ha estat treballada en reunions d’equip educatiu per part 

de la psicòloga i el coordinador del servei de teràpia ocupacional. La supervisió del projecte: 

Planificació, seguiment, avaluació per part de la psicòloga i el coordinador de servei de 

teràpia ocupacional. Des de la FAMC tenim molt clar que el treball és una eina terapèutica 

per facilitar la millora en la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb trastorn 

de l’espectre autista. 

Hem observat que la col·laboració d’altres tallers en tasques del taller de cantina ( 

reciclatge del material, organització del rebost, distribució de productes al servei de 

residència – esmorzar, berenar i sopar - ) ha estat molt important i ha facilitat la implicació 

de tothom en el projecte “Fem-nos el menjar”. Així mateix és un taller motor per altres tallers 

com a taller d’Horta i Granja , ja que s’ha potenciat l’alimentació natural dels productes 

elaborats a la FAMC, dins les nostres possibilitats 

Creiem que seria molt important el seguiment en un futur d’aquest taller per tot el 

comentat anteriorment, és un taller, el de cantina que ofereix moltes possibilitats d’inclusió 

social per a persones amb trastorn de l’espectre autista, però les seves característiques fan 

que per poder oferir l’atenció necessària és necessitin ratis de treball de 1:1 o 1:2 

incrementant els recursos humans i econòmics per poder portar-ho a terme.  
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