
 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 1 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 
 

 

 

DATA REVISIÓ MODIFICACIÓ 

 

Desembre 

2016 

 

0 

 

Definir el model de memòria 

 

 

 

REDACTAT: Equip Tècnic                                                         

DATA: 12-2014 

Cristina Riera 

APROVAT PER: Gerent                                                         

DATA: 12-2014 

Núria Fité 

 

VIGÈNCIA 

SETEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 2 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 
 

1. PRESENTACIÓ DEL SERVEI         

1.1. Organigrama 

1.2. Equip       

 

2.  QUALITAT  

2.1. Objectius de l’any       

2.2. Objectius per l’any següent   

2.3. Accions de millora     

2.4. No conformitats        

 

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS    

3.1. Dades generals 

3.2. Activitats programades        

3.3. Activitats realitzades 

3.4. Nombre de participants 

3.5. Relació amb les famílies        

              

4. COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL   

        

5.  FORMACIÓ        

5.1.  Formació rebuda       

5.2.  Formació impartida   

       

6. ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 

 

7. RESULTAT 2016     

 

 



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 3 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 
 

1. PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El servei de lleure d’Integra gestiona diferents  activitats d’oci i temps lliure per a les 

persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental de la comarca de la Garrotxa.  

 

És un recurs específic i organitzat, guiat pels principis d’orientació individual, 

normalització i inclusió social. Apostem per un lleure on la persona esculli, participi 

activament a la comunitat i utilitzi els espais i mitjans comuns, tenint en compte les seves 

necessitats i característiques personals.  

 

Disposem de 6 programes diferents d’activitats específiques, individuals, normalitzades 

i col·lectives.  

 

Aquesta memòria recull l’activitat realitzada durant el període que va del mes de 

setembre de 2015 al mes de setembre del 2016, ja que les activitats tenen un cicle de 

curs escolar. 

 

 

1.1  Organigrama 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Coordinadora de lleure 

Equip educadors 

Entitats de lleure 

Gerència 
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1.2 Equip 

L’equip de professionals de lleure està format per 6 persones durant tot l’any: una 

coordinadora i 5 educadores. Durant l’estiu es contracten el nombre d’educadors 

necessaris per poder organitzar totes les activitats d’aquest període.  

 

Les  activitats que es realitzen a diferents entitats d’Olot les porten a terme els 

professionals especialistes de cada entitat, acompanyats pels professionals de suport 

d’Integra quan el grup o requereix.  

 

En les activitats pròpies i específiques és l’equip de professionals del lleure qui les 

desenvolupa.  

 

 

2. OBJECTIUS DE QUALITAT 

2.1  Objectius de l’any  

- Oferir un programa d’activitats de lleure significatiu i variat.  

- Augmentar el nombre  de persones amb discapacitat a les activitats de lleure 

comunitàries normalitzades.  

- Millorar el programa de vacances i de turisme, incorporant als participants en la 

presa de decisions i en l’organització de les activitats i augmentar així el número 

de participants.  

 

2.2  Objectius per l’any següent 

- Augmentar el nombre de participants d’edats compreses entre els 12 i 16 anys a 

les activitats comunitàries del cap de setmana.  
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- Ampliar el programa d’activitats de lleure tenint en compte les preferències dels 

participants i familiars.  

- Afavorir la inclusió social i pertinença comunitària als participants del servei de 

lleure mitjançant la seva participació en activitats culturals de la ciutat d’Olot. 

 

2.3  Accions de millora 

-  Buscar finançament per poder abaratir el cost de les activitats i així poder 

augmentar el grau de participació a les activitats. 

- Fomentar la participació dels joves en les activitats de lleure oferint sessions 

d’experimentació de les activitats. 

   

2.4  No conformitats 

- Continuar oferint activitats de lleure i poder arribar al màxim nombre de 

participants possible. 

 

 

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

3.1 Dades generals 

 

El principal objectiu del programa de lleure d’Integra és oferir un espai, on les persones 

amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, puguin relacionar-se, compartir 

experiències i fer activitats, que d’una altra manera, els seria molt difícil accedir. 

 

Per això és molt important que els participants tinguin un paper actiu en la presa de 

decisions per poder triar quines són les activitats que es realitzaran. Per aconseguir 



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 6 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 
aquesta implicació és molt important la tasca dels educadors alhora de fer reflexionar i 

donar estratègies al grup per expressar les seves opinions, per identificar allò que els 

agrada i per valorar la viabilitat de les propostes. No  es tracta només d’un espai d’oci, 

es tracta també d’un espai on aprenen a gestionar les activitats i les seves preferències, 

respectant les individualitats de tots els membres del grup. 

 

3.2 Activitats programades 

 

La proposta inicial d’activitats de lleure pel període d’octubre del 2015 a octubre del 

2016 ha estat: 

 

1. Programa cultural: Teatre i Televisió. 

2. Programa esportiu: Futbito, Dansa. 

3. Programa terapèutic: Artteràpia, i cavalls. 

4. Programa d’oci compartit: Grup de joves.  Trobada d’un grup d’iguals al cap de 

setmana, on escullen i realitzen diferents activitats comunitàries i normalitzades.  

5. Programa de vacances i turisme: Casal d’estiu per infants, joves i adults. Excursions, 

sortides i viatges.   

6. Programa de mediació: Itineraris de lleure personalitzat i normalitzat. 

 

3.3 Activitats realitzades 

 

El programa d’activitats que han estat demanades pels participants i s’han dut a terme 

han estat: 

 

- Programa esportiu:  

 

 Activitat de Futbito: En aquesta activitat s’entrena per adquirir habilitats, 

normes i valors del joc així com gaudir del futbol i el joc en equip.  
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 Activitat de Dansa i moviment : Amb aquesta activitat es treballa el moviment i 

l’expressió corporal mitjançant la música. 

 

-Programa terapèutic 

 

 Cavalls: Aquesta activitat pretén ser un espai lúdic i d'aprenentatge, on es 

comparteixin experiències en contacte amb la natura, amb els nostres cavalls i 

entre els mateixos companys. 

És una activitat amb grup que ens permet viure grans moments de col·laboració 

uns amb els altres, on treballem el vincle amb els animals i sobretot gaudim de 

tots els beneficis que aquests ens aporten. 

L'objectiu principal és que els nens/es s'ho passin bé i descobreixin de primera 

mà tot allò que podem viure i experimentar amb l'ajuda de la Mini i la Zandra, 

les nostres eugues.  

 

- Programa cultural: 

 

 Teatre: Aquesta activitat es realitza a l’escola Municipal d’Expressió amb un 

grup de joves de 12 a 16 anys. És una activitat novadosa i inclusiva, ja que el 

participant amb discapacitat motriu realitza l’activitat amb un grup de joves 

normalitzat. 

 

 Televisió: Aquest programa està destinat al públic jove i adolescent de la 

Garrotxa. Són ells qui treballen i presenten a pantalla tots els continguts de cada 

secció del programa, amb el suport dels professionals d’Olot Televisió i 

l’assessorament de l’Institut Municipal d’Educació i l’Espai Ideal d’Olot. És una 

activitat perquè els joves expressin la seva opinió de tot allò que els envolta i 

participin de la vida quotidiana. 
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- Programa d’oci compartit: 

 

Aquest any hi ha dos grups de joves. Un grup d’edats compreses entre els 12 i 16 anys i 

l’altre entre els 16 i els 30 anys. El primer grup és quinzenal, per tant es troben dos 

dissabtes al mes i el segon grup cada dissabte. 

 

 Grup de Joves: Trobada d’un grup d’iguals al cap de setmana, on escullen i 

realitzen diferents activitats comunitàries i normalitzades amb el suport dels 

professionals de lleure. 

 

-Programa de mediació: 

 

 Acompanyaments terapèutics individualitzats: s’ofereix un acompanyament a 

totes aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental per 

realitzar activitats que la pròpia persona i la família creguin oportunes, però que 

necessitin d’un suport professional per dur-les a terme. Amb l’objectiu de 

treballar la seva autonomia personal. Aquest any han gaudit d’aquest servei 4 

persones.  

 

- Programa de vacances i turisme: 

 

 Casal d’estiu: El casal d’estiu d’Integra està estructurat amb 2 casals diferents: el 

casal “sobre rodes” i el casal de joves. Els casals estan oberts a totes les persones 

amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i pluridiscapacitat de la 

comarca de la Garrotxa d’edats compreses entre els 3 anys i els 28 anys. 
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Els programes són específics i es realitzen activitats inclusives i compartides 

ambdós casals. Es programen les activitats tenint en compte les necessitats de 

cada participant. 

 

 Sortida a Port Aventura: Des de l’espai Jove Ideal d’Olot, s’organitzen diferents 

sortides per a totes/es els joves de la comarca, hi aquesta any el grup de joves 

d’Integra també hi ha participat. Han anat a passar un dia a Port Aventura. 

 

 Viatge d’estiu a Menorca: El servei de lleure organitza un viatge de 6 dies durant 

les vacances d’estiu per a persones amb discapacitat majors de 16 anys. Enguany 

han estat els propis participants que quinzenalment han aportat propostes i 

organitzat l’estada del viatge sota el lema “vull decidir”. El viatge ha estat a 

Menorca. 

 

La resta d’activitats programades no s’han realitzat perquè no han tingut inscripcions o 

aquestes no han estat suficients per la realització de l’activitat. 
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3.4 Nombre de participants 

ACTIVITATS NOMBRE DE  PARTICIPANTS 

Futbito 16 

Moviment i Expressió 2 

Televisió 1 

Teatre 1 

Cavalls 4 

Grup de Joves 12 

Grup de Joves 7 

Casal d’estiu Sobre Rodes 7 

Casal d’estiu Joves 17 

Sortida a Port Aventura 10 

Viatge a Menorca 12 

Acompanyaments terapèutics 

individualitzats 

4 

Total participants 93 

 

Les activitats amb una major participació han estat futbito, els grup de joves, el casal 

d’estiu sobre rodes, el casal d’estiu de joves, la sortida a Port Aventura i el viatge d’estiu 

a Menorca.  

El viatge d’estiu, son els propis participants que busquen diferents destinacions segons 

els seus llocs d’interès i arriben a una conclusió grupal tenint en compte el pressupost 

final del viatge i escollint les activitats més adequades a les seves necessitats i gustos. Hi 

treballen durant 6 mesos abans de realitzar el viatge i es troben un cop cada mes per 

realitzar la planificació, tot aquest procés és amb el suport dels professionals de lleure.   

 

Les activitats de televisió i ràdio han entrat dins el programa de mediació. Els dos 

participants interessats han mostrat interès per aquestes activitats, des del servei de 
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Lleure d’Integra s’han buscat les entitats que les realitzen, s’han escollit les dues més 

adequades i s’ha inclòs el participant dins el grup de l’activitat normalitzada. 

 

Les persones que gaudeixen del servei d’acompanyaments terapèutics són persones 

adultes del servei de l’Àrea d’adults d’Inetgra o ex alumnes de l’escola Joan XXIII. 

 

Les persones que han participat en les activitats de lleure han estat majoritàriament 

alumnes i ex alumnes de l’escola d’Educació Especial Joan XXIII.  En les activitats de casal 

d’estiu hi ha participat diferents nens/es i joves amb discapacitat de la comarca de la 

Garrotxa.  

 

3.5 Relació amb les famílies 

 

Abans d’iniciar les activitats s’han realitzat reunions amb les famílies, tant 

individualment com grupalment. De la mateixa manera, la comunicació és constant 

mentre es duen a terme les activitats via telefònica o amb persona. 

 

 

4. COORDINACIONS I COMISSIONS DE TREBALL 

S’ha treballat d’una manera coordinada i organitzada amb els professionals tècnics de 

cada activitat i els professionals de suport d’Integra.  

 

La coordinadora s’ha reunit mensualment amb els professionals de suport i ha 

supervisat les activitats per valorar-ne el funcionament i buscar estratègies de millora i 

de resolució de possibles problemes.  L’objectiu últim és adaptar les activitats a les 

necessitats de les persones que participen en les activitats de lleure. 
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5. PLA DE FORMACIÓ 

5.1  Formació rebuda 

CURS PARTICIPANTS 

 

 

“Com podem abordar les dificultats de 

regulació de comportament a l’aula. 

Estratègies d’intervenció.” 

Durada: 15 hores 

Organitzat: Integra Centre de Referència. 

Reconegut pel Departament d’Ensenyament. 

 

 

Cristina Riera José 

Àstrid Gutierrez 

 

Curs de monitor/a 

Durada: 310 hores 

Organitzat: Esplais de la Garrotxa 

 

Omaro Gumaneh 

“Plans individuals de suport conductuals 

positiu: Aplicació del model d’atenció de SCP 

en el context de treball” 

Durada: 12 hores 

Organitzat: Integra Àrea d’Adults 

 

Gina Aguilar 

“Plans individuals de suport conductuals 

positiu: Aplicació del model d’atenció de SCP 

en el context de treball” 

Durada: 12 hores 

Organitzat: Integra Àrea d’Adults 

 

 

 

 

 

Damiana Arcos 
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“Trastorn de l’espectre autista (TEA) i 

tecnologia de la informació (TIC) 

Durada: 15 hores 

Organitzat: Integra Centre de Referència i 

reconegut per el Departament 

d’Ensenyament. 

 

 

 

5.2  Formació impartida 

Els professionals del servei de lleure, abans de començar les activitats d’estiu, 

imparteixen formació als voluntaris que col·laboren amb el casal d’estiu on es tracten 

els següents temes: 

 

- Filosofia i organització del casal d’estiu. 

- Tipologia de participants. 

- Rol i funcions del voluntaris. 

 

6. ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 

 

Considerant les enquestes de satisfacció com la materialització de les vivències i 

opinions del participants i les seves famílies, s’han valorat les següents activitats: casals 

d’estiu, grup de joves caps de setmana, Futbito, Televisió i Teatre..,  portat a terme dues 

enquestes, una pels familiars i l’altre pels participants.  
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6.1. Enquestes satisfacció participants de Futbito 

 

 

Resultats: Tots els participants estan satisfets i els agrada l’activitat de Futbito. 

 

 

100%

0%0%

1. T'agrada l'activitat?

Molt Normal Poc

0%

100%

0%

2. Estàs a gust amb els nois/es del grup?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 100% dels participants comenten que estan bé amb els companys que fan 

l’activitat. 

 

 

Resultats: El 50% dels participants està molt a gust amb els monitors que realitzen 

l’activitat i l’altre 50% hi està normal. 

 

Resultats: El 50% dels participants van molt contents a l’activitat i l’altre 50% i bé. 

50%50%

0%

3. Estàs bé amb els monitors que realitzen l'activitat?

Molt Normal Malament

50%50%

0%

4. Vens content/a a l'activitat?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 50% dels participants no li costa gens anar a l’activitat i l’altre 50% li costa 

una mica anar-hi. 

 

 

Resultats: El 50% dels participants diuen que no apareixen conflictes i el 50% que 

n’apareixen una mica. 

0%

50%50%

5. Et costa venir a l'activitat?

Molt Normal Malament

0%

50%50%

6. Apareixen conflictes en el grup?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 50% dels participants comenta que poden gestionar i resoldre els conflictes 

i l’altre 50% que els hi costa una mica. 

 

Resultats: El 100% dels participants diuen que es tenen en compte les seves propostes 

durant l’activitat de futbito 

 

 

50%50%

0%

7. Podeu resoldre els conclictes que apareixen?

Molt Normal Malament

100%

0%0%

8.Es tenen en compte les teves propostes?

Molt Normal Malament
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 6.2. Enquestes de satisfacció participants activitat de cavalls. 

 

 

Resultats: El 100% dels participants diu que els hi agrada molt l’activitat de cavalls. 

 

 

Resultats: El 80% dels participants està molt a gust amb els seus companys de l’activitat 

i el 20% hi està normal. 

100%

0%0%

1. T'agrada l'activitat?

Molt Normal Malament

80%

20%

0%

2. Estàs a gust amb els altres nens/es?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 100% dels participants estan molt bé amb els monitors que fan l’activitat 

de cavalls. 

 

 

Resultats: El 100% dels participants diu que van molt contents a l’activitat de cavalls. 

 

100%

0%0%

3. Estàs bé amb els monitors que fan l'activitat de cavalls?

Molt Normal Malament

100%

0%0%

4. Vens content a l'activitat?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 75% dels participants diuen que no els hi costa gens venir a l’activitat i el 

25% una mica. 

Resultats: El 75% dels participants diuen que apareixen alguns conflictes dins el grup i el 

25% que no n’apareixen. 

 

0%

25%

75%

5. Et costa venir a l'activitat?

Molt Normal Malament

0%

75%

25%

6. Hi ha conflictes en el grup?

Molt Normal Malament
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Resultats: El 75% dels participants diuen que es poden resoldre els conflictes que 

apareixen dins el grup i el 25% que els costa una mica resoldres. 

 

 

Resultats: El 50% dels participants diuen que si que fan propostes i l’altre 50% que en 

fan poques. 

 

75%

25%

0%

7. Podeu resoldre els conflictes que apareixen?

Molt Normal Malament

50%50%

0%

8. Proposes coses?

Molt Normal Malament
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6.2.1. Enquestes de satisfacció famílies de l’activitat de cavalls. 

 

 

Resultats: El 100% de les famílies estan molt contentes del tracte i la informació rebuda 

de l’activitat de cavalls. 

 

Resultats: El 100% de les famílies estan molt contentes amb els professionals que 

realitzen l’activitat de cavalls. 

100%

0%0%0%0%

1. La informació rebuda i el tracte amb les famílies.

Molt bé Bé Normal Poc Gens

100%

0%0%0%0%

2. Els professionals

Molt bé bé Normal Poc Gens
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Resultats: El 100% de les famílies està satisfeta amb l’activitat que es porta a terme. 

 

 

Resultats: El 67% de les famílies troben molt bé el preu i el 33% ho troben normal. 

100%

0%0%0%0%

3. L'activitat que es porta a terme

Molt bé Bé Normal Poc Gens

67%

33%

0% 0%
0%

4. El preu

Molt bé Bé Normal Poc Gens
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Resultats: El 100% de les famílies consideren que l’horari de l’activitat està molt bé. 

A continuació plasmarem els resultats en relació el grau de satisfacció dels participants 

de l’activitat. 

Resultats: El 67% de les famílies comenten que els seus fills/es parlen molt de l’activitat 

de cavalls i el 33% que en parlen poc. 

 

100%

0%0%0%0%

5. L'horari

Molt bé Bé Normal Poc Gens

0%

67%

33%

1. Parla i comenta que ha fet durant l'activitat

Gens Una mica Molt
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Resultats: El 67% de les famílies comenta que els seus fills/es parla molt del grup de 

nens/es de l’activitat i que el 33% en parla poc. 

 

6.3. Enquestes de satisfacció grup de joves grans participants 

 

 

Resultats: El 100% dels joves els hi encanta l’activitat. 

33%

0%
67%

2. Parla del grup de nens/es

Gens Una mica Molt

0%0%

100%

1.T'agrada l'activitat?

Malament Normal Bé/molt



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 26 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 
 

 

Resultats: El 100% dels joves estan a gust amb la resta de companys del grup. 

 

 

Resultats: El 100% dels joves estan molt bé amb les educadores que porten l’activitat. 
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Resultats: El 100% dels joves venen contents a l’activitat. 

 

 

Resultats: El 25% dels joves diu que hi ha vegades que els hi costa una mica venir a 

l’activitat del dissabte i el 75% no els hi costa gens. 
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Resultats: El 88% dels joves expliquen les activitats que fan a les seves famílies i el 12% 

no expliquen res. 

 

 

Resultats: El 13% dels joves diuen que apareixen algun conflictes al grup i el 87% que no 

n’apareixen. 
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Resultats: El 75% dels conflictes que apareixen es poden resoldre i el 25% dels joves 

diuen que ho poden resoldre normal. 

 

 

Resultats: El 100% dels joves diuen que es tenen en compte les seves propostes per 

realitzar activitats. 
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Resultats: Les activitats que més agraden són teatre, sortides fora d’Olot, fires de Girona, 

sopars, concerts i danses i les que menys agraden són excursions i caminades. 

 

6.3.1 Enquestes de satisfacció a les famílies del grup de joves grans. 

 

 

Resultats: El 88% de les famílies valoren molt positivament l’activitat i el 12% bé. 
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Resultats: El 88% de les famílies està molt satisfet amb el tracte i la informació rebuda i 

el 12% ho està bé. 

 

Resultats: El 88% de les famílies està molt satisfets dels professionals de lleure que 

realitzen l’activitat i el 12% estan satisfets. 
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Resultats: El 88% de les famílies estan molt satisfets amb les activitats que es porten a 

terme amb el grup de joves i el 12% les considera normals. 

 

Resultats: El 57% de les famílies consideren que el preu de l’activitat està molt bé i el 

43% consideren que està bé. 

 

0% 0%

12% 0%

88%

4. Les activitats que es porten a terme

Molt malament Malament Normal Bé Molt bé

0% 0%
0%

43%

57%

5. El preu

Molt malament Malament Normal Bé Molt bé



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 33 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 

 

Resultats: El 75% de les famílies considera que l’horari està molt bé i el 25% que està bé. 

 

A continuació valorem la perspectiva de les famílies en relació el grau de satisfacció dels 

joves. 

 

Resultats: El 80% de les famílies diu que els seus fills/es parlen i comenten les activitats 

realitzades i el 20% que en parlen una mica. 
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Resultats: El 40% de les famílies diu que els seus fills/es parlen molt del grup de joves, 

un altre 40% parlen una mica i un 20% gens. 
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Resultats: El 83% de les famílies diuen que els seus fills/es parlen molt de les 

educadores que realitzen l’activitat i el 17% que en parlen una mica. 

 

 

Resultats: El 100% de les famílies considera que els seus fills/es van contents a 

l’activitat. 
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Resultats: El 100% de les famílies consideren que els seus fills/es no els costa gens 

venir a l’activitat. 

 

 

Resultats: El 40% de les famílies valora que les propostes dels seus fills/es es tenen una 

mica en compte i el 60% valora que es tenen molt en compte. 
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Suggeriments i propostes: 

- Volem felicitar la bona feina que fan els professionals. Excel·lent! 

- Sortir d’Olot més sovint, activitats a l’aire lliure... 

- Para mi todo perfecto, soys unes craks, gracias! 

- Continueu amb aquesta dinàmica , els nois/es estan contents i feliços i els pares 

també, això ho valorem moltíssim. És molt gratificant tot el que esteu fent per 

els nostres fills/es. Sou genials i la vostra tasca és admirable. Gràcies per tot. 

- Ens va bé tot el que es fa! 

- És molt positiva la diversitat d’activitats encara que sigui en dies i horaris 

diferents. Continueu mantenint aquest criteri i ofertes que son molt ben rebudes 

pels nostres fills/es. 

 

6.4. Enquestes satisfacció grup de joves petits participants 

 

 

Resultats: El 100% dels joves els agrada molt l’activitat de grup de joves. 
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Resultats: El 86% dels joves està molt a gust amb la resta de companys del grup de 

joves i el 14% hi està a gust. 

 

 

Resultats: El 86% dels joves està molt bé amb les educadores i el 14% hi està normal. 
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Resultats: El 86% dels joves venen contents a l’activitat i el 14% hi venen normal. 

 

 

Resultats: El 86% dels joves no els costa gens venir a l’activitat i el 14% una mica. 
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Resultats: El 43% dels joves expliquen tot el que fan al grup de joves a les seves 

famílies, l’altre 43% ho expliquen bastant i el 14% no ho explica gens. 

 

Resultats: El 72% dels joves diuen que no apareixen conflictes en el grup de joves, un 

14% que n’apareixen poc i l’altre 14% que n’apareixen bastants. 

 

14%

43%

43%

6. Expliques a la teva família les activitas que feu?

Malament Normal Molt

72%

14%

14%

7. Apareixen conflictes en el grup?

Malament Normal Molt



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 41 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 

 

Resultats: El 71% dels joves diuen que es poden gestionar i resoldre els conflictes que 

apareixen en el grup de joves i el 29% de joves diuen que a vegades es resolen i a 

vegades no tant. 

 

 

Resultats: El 50% dels joves diuen que es tenen molt en compte les propostes que fan i 

l’altre 50% que es tenen en compte però no tant. 
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Resultats: Les activitats que més els agrades són: sopars i sortides nocturnes, sortides 

fora d’Olot, cinema i teatre i les que menys els hi agraden són excursions i caminades. 

 

6.4.1. Enquestes de satisfacció a les famílies del grup de joves petits 

 

Resultats: El 100% de les famílies consideren el lleure a la comunitat i els professionals 

com a dinamitzadors una activitat educativa que facilita la inclusió. 

9%

12%

15%

9%
9%

3%

22%

12%

9%

10. Les activitats que més t'agraden.

Espai Ideal Cinema Teatre

Concerts i danses Fires Excursions i caminades

Sortides fora d'Olot Sopar i sortida nocturna Fires de Girona

0%0%0%0%

100%

1. El lleure a la comunitat i els professionals com a 
dinamitzadors.

Molt malament Malament Normal Bé Molt bé



 

 

MEMÒRIA 

LLEURE 2015/2016 

RE LLEURE-01 Plana: 43 de 67 

Rev. 0 Data: 15/12/2015 

 Norma: ISO 9001-2008 

 

 

Resultats: El 75% de les famílies consideren molt bé la informació rebuda i el tracte 

amb les famílies i el 25% ho considera bé. 

 

 

Resultats: El 75% de les famílies considera molt bé el tracte rebut dels professionals de 

lleure i el 25% ho considera bé. 
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Resultats: El 80% de les famílies consideren molt bé totes les activitats que es porten a 

terme i el 20% les consideren normal. 

 

Resultats: El 75% de les famílies consideren molt bé el cost de l’activitat i el 25% el 

consideren bé. 
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Resultats: El 75% de les famílies considera que l’horari està molt bé i el 25% que està 

bé. 

A continuació valorem la perspectiva de les famílies en relació el grau de satisfacció 

dels joves en l’activitat. 

 

Resultats: El 50% de les famílies comenta que els seus fills/es parlen molt de les 

activitats que realitzen i l’altre 50% que en parlen una mica. 
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Resultats: El 75% de les famílies diu que els seus fills/es parla dels companys del grup 

de joves i el 25% que en parlen una mica. 

 

 

Resultats: El 75% de les famílies comenta que els seus fills/es  parla de les educadores i 

el 25% en parla una mica. 
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Resultats: El 100% dels joves venen contents a l’activitat. 

 

 

Resultats: El 100% dels joves no els costa gens venir a l’activitat. 
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Resultats: El 75% de les famílies comenten que es tenen en compte les propostes dels 

seus fills/es i el 25% que es tenen en compte una mica. 

 

6.5. Enquestes de satisfacció casal de joves 

 

Resultats: El 94% dels participants els hi ha agradat molt el casal d’estiu i el 6% normal. 

No hi ha hagut cap participant que li hagi agradat poc.  
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Resultats: El 65% dels participants opinen que han estat molt a gust amb els companys 

i el 35% restant que han estat normal. No hi ha hagut cap participant que s’hagi sentit 

poc a gust amb els companys.  

 

 

Resultats: El 82 % dels participants han estat molt a gust amb els professionals i el 18% 

normal. No hi ha hagut cap valoració de poc a gust amb els professionals.  
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Resultats: El 35% dels participants opinen que han proposat moltes activitats, el 41% 

que n’han proposat algunes i el 24% restant que no n’han proposat cap. 

ACCIONS DE MILLLORA: Continuar treballant amb els participants la iniciativa i afavorir 

la motivació alhora de proposar les activitats.  
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Resultats: El 88 % dels participants els hi han agradat molt les activitats que hem fet 

durant l’estiu, el 12% restant els hi ha agradat normal. No hi ha hagut cap participant 

que li hagin agradat poc.  

 

 

Resultats: Les activitats més valorades han estat la piscina i les sortides. A l’activitat de 

sortides inclou l’activitat de sortides a la Costa Brava que ha tingut molt d’èxit entre els 

participants. L’altre activitat que ha obtingut moltes puntuacions ha estat la gestió del 

temps lliure, l’activitat que permet als participants decidir i proposar les activitats que 

volen realitzar i es converteix en l’eix organitzatiu del casal. Totes les activitats han estat 

indicades, fet que ens demostra que la línia que seguim pel casal de joves és 

l’adequada. L’activitat de pel·lícules ha estat la menys valorada, coincidint en una de les 

propostes dels participants d’aquesta edició de poder-la realitzar.  

 

15. Què canviaries? 

- 9 participants han respost “res”.  

- 1 participant ha respost “cavalls”. 

- 1 participant canviaria l’activitat de “pel·lícules”.  

- 1 participant canviaria l’activitat de “Kayak” 
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16. Observacions, comentaris i propostes: 

- M’ha agradat molt. 

- M’ho he passat molt bé. 

- Les educadores són genials.  

- Sóc molt feliç. 

- Ha estat molt guay i divertit. 

- Les colònies seria més guay fer-les fora de l’escola. 

- Un dia m’agradaria anar al cine. 

- Gràcies per a tot. 

 

 

6.6. Enquestes de satisfacció Viatge a Menorca 

 

 

Resultats: El 18% dels joves han dit que el transport amb vaixell els hi ha sembla regular, 

ja que es van marejar durant el trajecte i el 82% restant els hi ha semblat molt bé. 
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Resultats: El 58% dels participants la durada dels dies els hi ha semblat regular, ja que 

han demanat més dies de viatge i el 42% restant els hi ha sembla molt bé. 

 

 

Resultats: El 15% dels joves han dit que l’hotel els hi ha semblat regular i el 85% restant 

que els hi ha agradat molt. 
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Resultats: El 8% dels participants han considerat regular el menjar durant el viatge i el 

92% ho han considerat molt bé. 

 

 

Resultats: El 8% dels joves han tingut una relació regular amb les professionals del 

viatge i el 92% una relació molt bona. 
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Resultats: El 8% dels participants consideren regular l’habitació de l’hotel i el 92% 

restant ho consideren molt bé. 

 

 

Resultats: El 100% dels joves els hi ha agradat les activitats realitzades durant el 

viatge- 
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Resultats: El 8% dels participants han dit que han pogut decidir poc i el 92% han dit 

que han pogut escollir les activitats que han volgut fer. 
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Resultats: El 100% dels joves han dit que les seves propostes han estat escoltades. 

 

OBSERVACIONS FETES PER ELS JOVES:  

 

- L’Albert es va fer mal al turmell, dintre de tot ho ha portat bastant bé. 

- Les habitacions estaven massa separades. 

- L’any vinent volem que vingui la Cristina al viatge. 

- El matalàs de l’hotel era dur. 

- Les Coves d’en Xoroi no estan adaptades per anar amb cadira de rodes. 

 

  

6.7. Enquestes satisfacció casal “Sobre Rodes” 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de les famílies del casal d’estiu “sobre 

rodes, corresponent el grup de pluridiscapacitat. En els 9 primers ítems les famílies 

havien d’apuntuar de l’1 al 5 el seu grau de satisfacció, siguent 1= molt malament i 5= 

molt bé. Pel buidatge dels resultats, hem atoragat els següents barems: 1= molt malemt, 

2=malament, 3=regular, 4=bé i 5=molt bé.  
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Resultats: Pel que fa el procés d’inscripció, les famílies han d’anar a l’Ajuntament i/o dur-

lo a terme per via online. El 67% de les famílies creuen que aquest procés està molt bé 

i el 33% restant l’han valorat bé.  

 

ACCIONS DE MILLORA: El procés d’inscripció és un tràmit aliè a l’entitat i corresponent 

a l’Ajuntament d’Olot. Des de l’entitat informem a les famílies i la documentació que cal 

portar, enguany hem realitzat una reunió prèvia amb les famílies per facilitar tota aquesta 

informació. 

 

 

Resultats: Pel que fa a  l’oferta i torns del casal un 33% ho valora  bé, un 67% molt bé  

cap participant ho ha valorat malament. Enguany el casal s’ha iniciat la setmana del 27 

de juny corresponent a 10 setmanes de casal, aquesta ha estat l’oferta de tots els 

casals inclosos a estiu riu.  

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar oferint el servei d’acollida de 8h a 9h del mati.  
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2. L'oferta en dates i torns dels casals
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Resultats: Referent el preu,  el 100 % de les famílies creuen que està bé. 

 

ACCIONS DE MILLORA: El cost del casal és el mateix que el de la resta de casals que 

organitza l’Ajuntament, des de l’Entitat no podem millorar aquest aspecte.  
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4. Instal·lacions d'Integra
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Resultats: Pel que fa a les instal·lacions un 67% de les famílies creuen que està molt  

bé i el 33% restant bé.  

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar oferint el servei de transport par arribar a les 

instal·lacions.  

 

 

Resultats: El 67% valoren molt bé el servei de menjador, l’altre 33% bé.  Durant el mes 

de juliol és l’equip de cuina de l’entitat qui cuina el dinar però al mes d’agost és un servei 

de càtering qui ens subministra els àpats. Enguany s’ha fet un canvi d’empresa de 

serveis de càtering hi ha millorat considerablement el servei de menjador. 

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar oferint un càtering durant el mes d’agost de qualitat 

amb aquesta empresa contractada.  
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5. El servei de menjador
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Resultats: El 67% valoren positivament bé la informació rebuda i el 33% ho valoren 

molt bé.  

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar treballant amb la mateixa línia propera de 

comunicació diària amb les famílies.   
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6. Informació rebuda i el tracte amb les famílies
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7. Professionals
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Resultats: El 67% valoren molt bé els professionals, tant pel que fa a la coordinació 

com educadors i voluntaris i el 33% ho valoren bé.    

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar amb la mateixa línia d’intervenció i treball amb equip 

per oferir el màxim servei de qualitat als participants.  

 

 

 

Resultats: El 33% de les famílies valoren molt bé les activitats i el 67% ho valoren bé. A 

continuació es pot veure les activitats que més han valorat les famílies del casal, sent 

aquesta una part significativa de la valoració que se’ls hi dóna a les famílies. 
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8. Activitats
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Les activitats més valorades per les famílies han esta: sonoteràpia, descoberta de 

l’entorn, piscina, psicomotricitat, cavalls, jocs i dinàmiques i les sortides.  No obstant, 

totes les activitats que hem ofert han estat valorades i només demanàvem que 

marquessin les que més els hi havien agradat. 

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar treballant amb la mateixa proposta d’activitats sent 

aquestes les més adequades pel grup del casal.    
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Resultats: El 67% de les famílies valoren bé les sortides i el 33% molt bé.  

 

ACCIONS DE MILLORA: Continuar treballant per poder oferir sortides significatives.  

 

La valoració d’aquest casal concloïa amb dues preguntes obertes, a continuació es 

poden veure les preguntes i respostes obtingudes: 

 

 

24. Creieu que el vostra fill/a ha gaudit del casal d’estiu?   

Totes les famílies han respost que sí i molt. 

- Els hi agrada molt venir i surten molt contents del casal. Per nosaltres és molt 

important veure que els nostres fills venen contents i en tenen ganes. 

- És molt feliç, quan s’aixeca ja agafa la maleta i se li pot veure la cara de felicitat. 

 

 

 

25. Observacions, comentaris i propostes: 

- Moltes gràcies a totes les educadores, sous fantàstiques. 

- Un 10 per les professionals pel treball que desenvolupeu.  
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9. Sortides
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- L’amor en que tracteu als nens és meravellós juntament amb totes les activitats que 

porteu a terme.  

- Agraïm l’entusiasme, dedicació, amor, experiència i el fet de preguntar quan no 

sabeu i el tracte que teniu amb les famílies i cada un dels nens.  

 

ACCIONS DE MILLORA: 

Pel que fa a les propostes que ens han suggerit intentarem millorar el servei de 

transport tot i que la possibilitat de recollida a domicili està per sobre les nostres 

possibilitats.  
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7. RESULTAT 2015 

CONCEPTE LLEURE 

Total Ingressos 31.812 

Quotes families 12.077 

Donacions 3.005 

Subvencions Diputació Girona 3.100 

Subvencions Entitats 

Municipals 3.000 

Subvencions la Caixa 6.000 

Aportació Integra 4.630 

Total despeses directes -31.812 

Material Fungible -498 

Despeses menjador -3.000 

Telèfon -819 

Quotes associacions -500 

Reparacio i conservacio -117 

Transport usuaris -453 

Assegurances -44 

Publicitat -604 

Altres despeses -5.155 

Sous personal -15.225 

Seguretat social -4.947 

Formació, desplaçaments, ... -450 

RESULTAT ACTIVITAT 0.00 
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Totes les despeses estructurals (aigua, llum, neteja, manteniment d’espais…) són 

assumides per l’entitat i no estan repercutides en aquesta activitat, amb l’objectiu de 

disminuir-ne el cost per a les famílies. 

 

 

Desembre del 2016 

 

 


