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COMPROMISOS INDICADORS 
RESULTATS 

COMPROMISOS 

Oferir programes i activitats que els 
motiven i possibiliten mantindre i/o 
millorar les Activitats Bàsiques de la 
Vida Diària (AVD) de les persones 
usuàries del recurs mitjançant: 

 Programes d'integraciónsocial a 
través de la utilització de 
recursos comunitaris (mín. 
10/any) i d'activitats d'oci (mín. 
10/any) 

 Nre. d'activitats i recursos comunitaris 
utilitzats 

8 

 Nre. d'activitats d'oci oferides pel Centre 8 

 Activitats des de la seua pròpia 
experiència per a fomentar el 
desenvolupament personal (mín. 
5/any) 

 Nre. d'activitats realitzades a petició dels 
usuaris i/o monitorades per ells mateixos 

0 

 Activitats d'inserció laboral (mín. 
2/any) 

Nre. de gestions d'inserció laboral 5 

Activitats de mobilització física 
(mín. 4/any) que fomenten hàbits 
de vida saludable 

 Nre. d'activitats de mobilització física 2 

Oferir activitats culturals (min.5) i 
d'oci (mín. 10) en la comunitat per a 
dur a terme de manera autònoma 

Mínim 10 activitats a l'any  Nre. d'activitats oci autònomes 0 

Mínim 5 activitats a l'any  Nre. d'activitats culturals autònomes 0 
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No ha sigut possible aconseguir les metes en els indicadors pel fet que les restriccions derivades de la pandèmia COVID-19 van impedir la realització de 
diverses de les activitats programades (utilització de recursos comunitaris, activitats vàries amb usuaris i famílies, representacions de titelles en centres 
educatius, dificultats en l'ús de les tecnologies per a la realització d'activitats familiars i grupals …). D'altra banda, tot coincidint amb la renovació de la carta, i 
motivat amb el canvi de perfil de les persones a la qual atenem i la situació provocada per la pandèmia COVID-19, es procedirà al canvi de compromisos de 
cara a la renovació de la Carta de Serveis.  
 

COMPROMISOS INDICADORS 
RESULTATS 

COMPROMISOS 

Realitzar 2 reunions familiars/any i 
oferir-los un espai terapèutic grupal 
(mín. 15/any) 

Mínim 2 reunions a l'any 
 
 Nre. de reunions familiars anuals 
 

0 

Mínim 15 sessions a l'any Nre. de sessions de teràpia interfamiliar 8 

Oferir activitats per a sensibilitzar a la 
població, comptant amb la participació 
de les persones usuàries dels serveis 
de salut mental. 
 (mín. 25 xarrades de sensibilització 
en 10 IES o altres centres) 
(mín. 18 representacions de titelles en 
10 centres escolars) 

Mínim 25 xarrades a l'any 
 Nre. de xarrades de sensibilització 
 

39 xarrades 

Mínim 10 centres a l'any 
Nre. de centres destinataris de xarrades 
de sensibilització 

13 centres 

Mínim 18 representacions a 
l'any 

Nre. de representacions de guinyol  0 

Mínim 10 centres a l'any 
Nre. de centres destinataris de 
representacions de guinyol 

0 


