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TERÀPIA OCUPACIONAL
•Professional responsable del funcionament
del taller de Persones amb SUPERPODERS.
•Realització de valoracions individuals per a
la millora de les AVD.

MONITOR/A DE MANIPULATS
•Professional responsable del taller de
Manipulats.
•Persona de suport a activitats de
Superpoders

CURS 2020-21
AMB LES MESURES DEL
COVID19

COM
FUNCIONARAN
AQUEST ANY
LES ACTIVITATS?

Prendre la temperatura a l’entrada
Es prendrà la temperatura a totes les persones abans
d’entrar a l’entitat.

MESURES A PRENDRE
SEGONS LA
GENERALITAT DE
CATALUNYA

Distància de seguretat
Distància de 1,5m de distància entre cada persona
durant les activitats

Mascareta obligatòria
Totes les persones hauran d’anar amb mascareta dins
el recinte.

Grups estables
Els grups de les activitats hauran de ser sempre els
mateixos.

Aforament limitat
El nombre de persones per activitat queda reduït a
l’espai físic de l’entitat.

Pla de Desconfinament
Xarxa Inquieta
Davant les mesures establertes i tenint en
compte l’aforament de l’entitat.
La proposta pel curs vinent és la següent:

Com afecta
a les
activitats*?

GRUPS REDUÏTS I ESTABLES
Algunes activitats es veuen afectades amb reducció de participants. El grup
màxim de participants es veu afectat en funció de l’espai físic on es realitza
l’activitat.
30 MINUTS PER NETEJA
Entre un grup i l’altre caldrà 30 minuts de neteja i desinfecció, sense cap
persona present a la sala.
MATERIAL INDIVIDUAL I AL DOMICILI
No es podrà compartir material durant les activitats i caldrà emportar-se el
material individual a casa cada dia.
ACCÉS LIMITAT I AMB CITA PRÈVIA

*Aquestes mesures s’aplicaran durant el període preventiu
establert pel Covid19

No poden coincidir més de dues persones a l’entrada de ADFO. Per aquest
motiu caldrà esperar a fora si s’arriba abans de l’hora.
Es pot accedir al local sempre i quan es tingui cita prèvia o activitat.

Confinament grupal
Totes les persones que hagin estat en contacte amb la
persona afectada, quedaran confinades al domicili
seguint les indicacions dels equips mèdics.

I SI HI HA UN CAS
POSITIU DE COVID
DINS DE L’ADFO?

Clausura i desinfecció de les instal·lacions
Durant dos dies l’espai on hagi estat la persona, es
tancarà per a realitzar la desinfecció pertinent.

Com afecta a l’activitat?
Cal tenir en compte que el professional també estarà
en confinament, en consegüent l’activitat quedarà
aturada durant els 15 dies.

ADFO Online
Adfo oferirem l’oportunitat de seguir Online l’activitat
durant els 15 dies de confinament.

ADFO informarem en tot moment de totes les
informacions que ens arribin per part de les autoritats,
en cas de produir-se una excepcionalitat d’aquestes
característiques.

ACTIVITATS
2020-21

CALENDARI
i
HORARIS

COMENCEM ACTIVITATS
LA SETMANA DEL
14 DE SETEMBRE!!!

XARXA INQUIETA 2020-21

ACTIVITATS
REHABILITACIÓ

CAMINEM
DILLUNS (11:00h a 13:00h)
Activitat Quinzenal

DESCRIPCIÓ
Activitat orientada a persones amb dificultat de
deambulació i/o de desenvolupament en l’entorn

Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Millorar la tonificació muscular
•Treballar l'equilibri, flexibilitat i coordinació
•Treballar el domini en la manipulació i ús de les ajudes tècniques
(cadira de rodes, croses, bastó...)
•Conèixer entorns accessibles i espais rurals

ACTIVITAT GRATUÏTA
Inici: Octubre 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)

2 Grups reduïts de 4/5 persones

IOGA ADAPTADA
DIMARTS (11:00h a 12:30h)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Sessions de Ioga adaptades a la mobilitat de cada
persona, respectant el seu cos i flexibilitat. Les
sessions es fan asseguts a una cadira.
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Aprendre a controlar la respiració
•Saber escoltar el propi cos
•Millorar la flexibilitat i mobilitat del cos
•Aprendre a conviure amb el silenci amb els altres
•Gestionar les emocions

OBSERVACIONS:
No es podrà utilitzar el material comunitari . Cada persona haurà de
portar el material que s’acordi amb el professional a cada sessió.

PREU: 28€/ Mes
Inici: 15 de setembre de 2020
LLOC: Orfeó Vigatà (Vic)

Grup reduït de 10 persones

GIMNÀSTICA
DIMECRES (16:00h a 17:00h)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Activitat orientada a realitzar exercicis
personalitzats que potenciïn la rehabilitació per
reduir lesions. Dirigida per un fisioterapeuta i un
professional de l’activitat física.
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Millorar la tonificació muscular
•Treballar la coordinació motriu
•Treballar la musculatura evitant lesions
•Millorar l’equilibri i la coordinació entre respiració i moviment

PREU: 11€/ Mes
Inici: Octubre 2020
LLOC: Casal Mossèn Guiteras (Vic)

Grup reduït de 12 persones

MOU-TE
DIJOUS (11:45h a 12:45h)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Sessions de psicomotricitat per estimular la
mobilitat, el manteniment de l’equilibri i la
coordinació. Activitat dirigida per una
fisioterapeuta.
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Millorar la tonificació muscular
•Treballar la coordinació motriu
•Treballar la musculatura evitant lesions
•Treballar la psicomotricitat

OBSERVACIONS:
No es podrà utilitzar el material comunitari del gimnàs. Cada persona
haurà de portar el material que s’acordi amb el professional.
PREU: 8€/ Mes
Inici: octubre 2020
LLOC: Casal Mossèn Guiteras (Vic)

Grup reduït de 8 persones
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ACTIVITATS
ESPORTIVES

BOCCIA
DIJOUS (10:30h a 12:00h)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Aprenentatge i pràctica de l’esport paralímpic de
boccia.

Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Aprendre la normativa del joc
•Treball en equip
•Estimular la concentració i la precisió
•Aprendre a controlar la força en els tirs

OBSERVACIONS:
El material es personalitzarà i no es podrà compartir durant les
sessions.

ACTIVITAT GRATUITA
Inici: 17 de setembre de 2020

Grup reduït de 6 persones

LLOC: Orfeó Vigatà (Vic)
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ACTIVITATS
D’ESTIMULACIÓ
COGNITIVA

ACTIVA LA MENT
DIMECRES (9:45 a 10:45/ 11:15 a 12:15)

DESCRIPCIÓ
Entrenem la ment a través de jocs i activitats amb
l’ordinador, i de forma individual.

Activitat setmanal
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
• Estimular i entrenar les capacitats cognitives
• Mantenir i millorar el rendiment cerebral, tant general com de funcions
específiques

ACTIVITAT GRATUÏTA
Inici: 16 de setembre de 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)

2 Grups reduïts de 6 persones

RELAXACIÓ
(Presencial i Online)
DIJOUS (11:30h a 12:30h)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Conjunt de mètodes i exercicis que ajuden a ser
conscient del propi cos per poder relaxar-ne les
diferents parts i poder així combatre les emocions
negatives que generen tensions.
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Aprendre a compartir i descriure sentiments i emocions amb el grup
•Adquirir estratègies de respiració conscient
•Adquirir recursos per tal de poder relaxar-se amb més facilitat davant
d'emocions adverses.
•Contribuir en el benestar físic, emocional i mental de les persones
participants. Com són: disminuir els nivells d'ansietat, descansar millor quan
es dorm, i deixar fluir amb més facilitat pensaments negatius i preocupacions.

ACTIVITAT GRATUITA

Grup reduït de 10 persones

Inici: 17 de setembre de 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)
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ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES

PINTURA
DIMARTS (15:00 a 16:30h)
DIMECRES (9:30 a 10:45 / 11:15 a 12:30)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Espai d’estimulació artística. A través de tècniques
pictòriques cada persona desenvolupa la seva
creativitat i treballa les emocions.

Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Conèixer tècniques pictòriques
•Desenvolupar la creativitat artística
•Expressar les emocions internes a través dels colors
•Treballar conceptes de perspectiva, composició i traç
OBSERVACIONS:
No es podrà deixar material individual ni bates a la sala de pintura.

PREU: 25€/ Mes
Inici: 15 i 16 de setembre de 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)

3 Grups reduïts de 6 persones

DANSA
DIMARTS

(15:45 a 16:45)

DESCRIPCIÓ
Activitat per treballar la mobilitat del cos, la
memòria i la coordinació en grup mitjançant
coreografies.

Activitat setmanal
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Control i mobilització del cos
•Treball de coordinació i seguiment de tempos
•Coneixement d'estils musicals
•Treball en equip
• Treballar la memòria

PREU: 25€/ Mes
Inici: 15 de setembre de 2020
LLOC: Orfeó Vigatà (Vic)

Grup reduït de 10 persones
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ACTIVITATS
OCUPACIONALS

MANIPULATS

DESCRIPCIÓ

DILLUNS (15:00h a 16:30/ 17:00 a 18:30h)
DIJOUS (15:00h a 16:30/ 17:00 a 18:30h)

Activitat de manipulatge en la que es compten,
classifiquen i empaqueten diferents tipus de peces i
materials

Activitat Setmanal

Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Treballar l'atenció, concentració i la memòria
•Treballar el càlcul i la numeració
• Treballar la motricitat fina a través de la manipulació de els peces i bosses
•Treballar la seqüencació i l'ordre
•Fomentar el treball en equip

ACTIVITAT GRATUÏTA
Inici: 14 de setembre de 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)

Grup reduït de 6 persones

SUPERPODERS
DIMARTS (9:30 a 10:45/ 11:15 a 12:30)
DIJOUS (9:30 a 10:45/ 11:15 a 12:30)
DIMECRES (15:00 a 16:30/ 17:00 a 18:30)
Activitat Setmanal

DESCRIPCIÓ
Conjunt d’activitats en les que es realitzen diferents
productes manuals artístics.
Per portar-lo a terme es segueixen tots els
processos de creació, elaboració i presentació
pública.
Els taller està compost per diferents activitats:
•Taller creativitat literària
•Taller creativitat artística
•Taller d’experimentació de tècniques i materials

•Elaboració i producció dels productes
•Presentació pública de les campanyes
•Participació activa en entregues dels productes finals

ACTIVITAT GRATUÏTA
Inici: 15 de setembre de 2020
LLOC: Seu de ADFO (Vic)

Grups reduïts de 6 persones

RESUM HORARI ACTIVITATS
DILLUNS

CAMINEM GRUP 1
Quinzenal
CAMINEM GRUP 2
Quinzenal
11h a 13h

MANIPULATS
GRUP 1
15:00 A 16:30
GRUP 2
17:00 A 18:30
GAM EMPARA
17:00 A 18:30

DIMARTS
SUPERPODERS
GRUP 1
9:30 a 10:45
GRUP 2
11:15 a 12:30

IOGA ADAPTADA
GRUP únic
11:00 a 12:30
28€/mes

DANSA
GRUP ÚNIC
15:45 a 16:45
25€/mes
PINTURA
GRUP 3
15:00 a 16:30
25€/mes
TALLER ÚS PÚBLIC
CITA PRÈVIA
17:00 a 18:30

DIMECRES
PINTURA
GRUP 1
9:30 a 10:45
GRUP 2
11:15 a 12:30
25€/mes
ACTIVA LA MENT
GRUP 1
9:45 a 10:45
ACTIVA LA MENT
GRUP 2
11:15 a 12:15

SUPERPODERS
GRUP 1
15:00 A 16:30
GRUP 2
17:00 A 18:30
RELAXACIÓ ONLINE
17:00 a 18:00
GIMNÀSTICA
GRUP Mixta reduït
16:00 a 17:00
11€/mes

DIJOUS

DIVENDRES

SUPERPODERS
GRUP 1
9:30 a 10:45
GRUP 2
11:15 a 12:30
BOCCIA
GRUP únic
10:30 a 12:00

CUINA SALUDABLE
Activitat ONLINE
12:00 a 13:00

RELAXACIÓ
GRUP únic
11:30 a 12:30
MOU-TE
GRUP únic
11:45 a 12:45
8€/mes

MANIPULATS
GRUP 1
15:00 A 16:30
GRUP 2
17:00 A 18:30

CLUB SOCIAL
Pendent concretar
TARDA
Quinzenal
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ACTIVITATS
CULTURALS I DE LLEURE

Ens
adaptarem
als canvis

CLUB SOCIAL
Es preveu poder organitzar cada quinze dies un espai social amb trobades i/o
activitats al aire lliure els divendres a la tarda amb grups reduïts.

APROPA CULTURA
Cada any sol·licitem entrades pel teatre a 3€ de cost. Les obres no les sabem
fins que rebem aprovació per part de l’organització. Enguany obrirem
inscripció per a les persones interessades i realitzarem sorteig quan tinguem
confirmació i obres assignades.

SORTIDES LÚDIQUES
*Aquestes mesures s’aplicaran durant el periode preventiu
establert pel Covid19

Aquest any, de moment, no es poden fer sortides de grup gran. Anirem
valorant al llarg del 2021 quines opcions es poden portar a terme

ADFO Online

ADFO hem estat treballant una alternativa online per poder
continuar l’activitat i l’atenció a les persones en cas de nou
confinament. Per aquest motiu treballem amb tres
plataformes online:

HANGOUT
Activitats de grups inferiors a 9 persones.
ZOOM
Activitats i reunions de més de 10 persones.
MOODLE
Formacions online.

RELAXACIÓ (Online)
DIMECRES (17:00 a 18:00)
Activitat setmanal

DESCRIPCIÓ
Conjunt de mètodes i exercicis que ajuden a ser
conscient del propi cos per poder relaxar-ne les
diferents parts i poder així combatre les emocions
negatives que generen tensions.
Els objectius a treballar en aquesta activitat són:
•Aprendre a compartir i descriure sentiments i emocions amb el grup
•Adquirir estratègies de respiració conscient
•Adquirir recursos per tal de poder relaxar-se amb més facilitat davant
d'emocions adverses.
•Contribuir en el benestar físic, emocional i mental de les persones
participants. Com són: disminuir els nivells d'ansietat, descansar millor quan
es dorm, i deixar fluir amb més facilitat pensaments negatius i preocupacions.

ACTIVITAT GRATUITA
Inici: 17 de setembre de 2020

Activitat online. Nombre de participants Il·limitat

LLOC: Seu de ADFO (Vic)

TALLER DE CUINA
SALUDABLE (online)

DESCRIPCIÓ

DIVENDRES (12:00 - 13:00H)

els ingredients, les eines de treball i el procediment. A

En aquests tallers realitzarem receptes saludables, veurem
més, aprendrem els beneficis sobre els nutrients i la

Activitat Quinzenal

combinació correcte dels aliments.

Els objectius a treballar en aquesta activitat són:

• Aprenentatge sobre nutrients i aliments del nostre mercat
• Aprenentatge sobre combinació d’aliments
• Aprendre receptes fàcils i recursos útils a la cuina a diari
• Treballar la motricitat en l’elaboració de les diferents receptes

ACTIVITAT GRATUÏTA
Inici: 25 de setembre de 2020

Activitat online. Nombre de participants il·limitat

LLOC: Online

PRESENCIAL (demana Cita Prèvia)
Truca al telèfon de ADFO i demana hora presencial.

COM FER LA INSCRIPCIÓ?
CORREU ELECTRÒNIC

DEL 01 AL 10 DE SETEMBRE

Envia correu electrònic, t’enviarem el formulari a
omplir i et confirmarem la plaça.
social@adfo.cat / salut@adfo.cat

VÍA TELEFÒNICA
TENIM MOLTES GANES
DE TORNAR A VEURE-US!!!

Truca al 650.848.777 (Tina) / 639.408.151
(Cristina)

Xarxa Inquieta 2020-21

MOLTES GRACIES!!!
SEGUEIX-NOS A LES XARXES!!!
Carrer Sant Pere, 9 Bx
08500 VIC
T.93 883 29 49
SMS: 608 480 301
www.adfo.cat

Estigues al corrent de tot
el què fem a l’entitat!!

