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1. PRESENTACIÓ 

A INTEGRA estem compromesos amb les persones i és aquest compromís que ens porta a oferir activi-

tats de lleure educatiu vetllant per l’educació en valors i la socialització de les persones que hi partici-

pen.   

El servei de lleure d’INTEGRA gestiona diferents activitats d’oci i temps lliure per a persones amb disca-

pacitat intel·lectual, trastorn mental i/o pluridiscapacitat de la comarca de la Garrotxa. 
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Taller de jocs 
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MEMÒRIA 

Disfresses 

Es tracta d’un recurs específic i organitzat, guiat pels principis d’orientació individual, normalització i in-

clusió social. S’aposta 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. 

Aquest servei disposa de 7 programes diferents d’activitats específiques, individuals, normalitzades i 

col·lectives.  



3. EQUIP 

L’equip de professionals encarregat de dur a terme les activitats de lleure, varia segons l’època de l’any 

i les activitats que es fan. Totes les persones tenen formacions i experiència relacionada amb el camp 

del lleure en l’àmbit d’infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i pluridis-

capacitat.  
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Durant els casals d’estiu, s’ha comptat amb la col·laboració de voluntaris i brigadistes de l’ajuntament 

d’Olot per donar suport als professionals amb els trajectes i desplaçaments, l’alimentació, en la partici-

pació d’activitats i en la socialització i intercanvi d’experiències.  

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

tes de cada entitat, acompanyats pels professionals de suport d’Integra quan el grup ho requereix.  

L’equip treballa per aconseguir aquests OBJECTIUS: 

 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.  

MENJADOR 

9 
MONITORS/ES MONITORS/ES MONITORS/ES 

2. ORGANIGRAMA 

El servei de Lleure és un servei més d’INTEGRA, i com a tal depèn de gerència.  

D’altra banda, és un servei transversal que interacciona amb els altres serveis de l’entitat i fins i tot amb 

professionals d’altres serveis. 

Gerència Coordinadora Lleure 

Equip educadors/es 

Entitats de Lleure 
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4. PROGRAMES 

El lleure s’organitza en base a 7 programes diferents: 

   CULTURAL  Teatre (1 participant) 

   ESPORTIU  Futbito (17 participants) 

   TERAPÈUTIC  Teràpia amb cavalls (3 participants) 

   OCI COMPARTIT 

 Grup de Joves (14-18 anys) (16 participants) 

 Grup de Joves (18-35 anys) (12 participants) 

 Grup d’Adults (21-45 anys) (6 participants) 

   MEDIACIÓ  Acompanyaments terapèutics individuals (3 participants) 

   ESCOLAR  Menjador 

   VACANCES I TURISME 

 Casal d’estiu “Sobre Rodes” (4 participants) 

 Casal d’estiu Primària (14 participants) 

 Casal d’estiu Joves (16 participants) 

 Activitats d’estiu Adults (16 participants) 

 Viatges (Peñíscola i Eivissa) (8 i 14 participants) 

 Sortida a Port Aventura (13 participants) 

5. USUARIS 

Durant el curs 2017-18 hem atès 86 usuaris en els diferents programes. 

Molts d’ells participen en diverses activitats i a més són usuaris d’altres serveis d’INTEGRA, com l’escola 

Joan XXIII, el taller ocupacional o la residència Vora-Riu.  

 

86 
USUARIS 
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6. VALORACIÓ DE LLEURE 

Per tal de recollir la materialització de les vivències i opinions dels participants i les seves famílies, es 

realitzen varies enquestes de satisfacció, que han donat aquests resultats: 

PARTICIPANTS  

9,1  
FAMÍLIES 

9,3 

7. PRESSUPOST 

Els ingressos i despeses de les activitats de lleure durant l’any es distribueixen de la següent manera: 

INGRESSOS DESPESES 



 

Les Fonts s/n, Apt. 107 

17800 Olot 

T: 972 26 23 90 

F: 972 26 62 72 

 

lleure@integraolot.cat 

WWW.INTEGRAOLOT.CAT 
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1. PRESENTACIÓ 

A INTEGRA estem compromesos amb les persones i és aquest compromís que ens porta a oferir activi-

tats de lleure educatiu vetllant per l’educació en valors i la socialització de les persones que hi partici-

pen.   

Un dels programes del Servei de Lleure ofereix el casal, les activitats d’estiu i els viatges per a infants, 

joves i adults amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, autisme i pluridiscapacitat. 

Es tracta d’un casal específic i especialitzat que neix l’any 2002 per cobrir les necessitats d’aquest 

col·lectiu a la comarca de la Garrotxa, amb l’objectiu general de millorar la seva qualitat de vida. 

L’experiència adquirida en les edicions anteriors ens porta, un any més, a treballar pel repte d’oferir un 

servei que contribueixi al desenvolupament integral de cada persona. 
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Visita d’un grup de ball de ESDANSA 
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CASAL ESTIU 



2. EQUIP 

L’equip de professionals encarregat de dur a terme el casal i les activitats de lleure d’estiu, és un equip 

de 13 educadors/es relacionat amb el camp del lleure amb experiència i formació en l’àmbit d’infants, 

joves i adults amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i pluridiscapacitat. Aquest equip ha estat 

format per: 

1 coordinadora tècnica (educadora social i directora en activitats de lleure) 

1 psicòleg 

3 integradores socials 

4 monitors/es d’activitats de lleure amb experiència en discapacitat intel·lectual i/o 

trastorn mental i pluridiscapacitat 

2 estudiants d’Educació Social 

1 estudiant del Grau de Persones amb dependència 

1 premonitor d’activitats de lleure 

 

També s’ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, estudiants en pràctiques i brigadistes de l’ajun-

tament d’Olot per donar suport als professionals amb els trajectes i desplaçaments, l’alimentació, en la 

participació d’activitats i en la socialització i intercanvi d’experiències. En aquesta edició hem tingut tres 

brigadistes de l’ajuntament d’Olot, una estudiant en pràctiques i una voluntària. 

PARTICIPANTS  

51  
EDUCADORS 

13 
GRUPS  

4  

Grup  “Sobre 

Rodes” 

Casal de 

Primària 
Casal de Joves Grup d’Adults 
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3. OBJECTIUS 
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Millorar la qualitat de vida de 

les persones que atenem 

mitjançant les activitats de 

Oferir un espai lúdic terapèutic 

gratificant i enriquidor. 

Afavorir noves experiències 

satisfactòries.  

Potenciar i mantenir habilitats 

i capacitats. 

 Sonoteràpia 

  Piscina 

 Psicomotricitat 

 Sortides als pobles del voltant 

 Llacs, gorgues i platges de la Costa Brava 

 Cavalls 

 Tallers (cuina, manualitats, plàstica, ball, 
etc.) 

 Caiac, etc. 

4. ACTIVITATS 

El ventall d’activitats que s’ofereixen i es realitzen s’adapten a les característiques i necessitats de cada 

grup. Les activitats del grup “sobre rodes” estan pensades per proporcionar benestar, mantenir habilitats 

i capacitats i oferir un espai lúdic terapèutic gratificant i enriquidor, així com també compartir amb el 

grup de joves tot d’activitats i moments en comú. El grup de primària realitza tot d’activitats programa-

des adequades a la seva edat i els grups de joves i d’adults tenen una programació de set activitats es-

tructurades i la resta d’activitats que es realitzen les programen i decideixen ells mateixos, amb el suport 

dels professionals, a través d’una assemblea setmanal. 

Algunes de les moltes activitats que es realitzen són:  

Taller de fer gelats Caiac 

Activitat amb cavalls 



6. VALORACIÓ DELS CASALS 

Per tal de recollir la materialització de les vivències i opinions dels participants i les seves famílies, es 

realitzen varies enquestes de satisfacció, que han donat aquests resultats: 

PARTICIPANTS  

9  
FAMÍLIES 

9,5 
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5. VIATGES ESTIU 

Aquest any el servei de lleure ha organitzat 2 viatges d’estiu. Els propis participants s’han trobat men-

sualment mig any abans del viatge, han aportat propostes i organitzat l’estada sota el lema “Vull deci-

dir”. 

6 dies 

Joves > de 18 anys 

3 dies 

Joves 16 - 18 anys 

La primera setmana de juliol, 14 joves d’entre 18 i 35 anys van gaudir del viatge a Eivissa i 8 joves d’entre 

16 i 18 anys van participar al viatge de Peñíscola, ambdós grups acompanyats per tres professionals del 

servei de lleure.  

La participació en la organització del viatge ha estat un èxit. Els professionals i participants valoren molt 

positivament aquesta proposta organitzativa. Es repetirà aquesta manera de treballar amb els usuaris, 

afavorint la seva participació i capacitat de decisió.  

Aquestes destinacions els han aportat un gran ventall d’activitats innovadores i divertides que han fet de 

les seves vacances una experiència lúdica increïble. 
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7. PRESSUPOST 

 

INGRESSOS 

48.050,00 €  

 

DESPESES 

48.050,00 €  



 

Les Fonts s/n, Apt. 107 

17800 Olot 

T: 972 26 23 90 

F: 972 26 62 72 

 

lleure@integraolot.cat 

WWW.INTEGRAOLOT.CAT 

Amb la col·laboració de: 


