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A  INTEGRA estem compromesos amb les persones i és aquest compromís que ens porta a 
oferir activitats de lleure educatiu vetllant per l’educació en valors i la socialització de les persones 
que hi participen. 

El servei de lleure d’INTEGRA gestiona diferents activitats d’oci i temps lliure per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, trastorn mental i/o pluridiscapacitat de la comarca de la Garrotxa. Aquest 
servei disposa de 7 programes diferents d’activitats específiques, individuals, inclusives i/o col·lec-
tives.

Es tracta d’un recurs específic i organitzat, guiat pels principis d’orientació individual i inclusió 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.

Presentació del servei
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Futbito

Rugbi

Teatre

Caballs

Grup de joves (14-18 anys) Grup de joves (18-35 anys)

Grup de joves (21-45 anys)

Grup de joves TEA (13-16 anys)

Casal d’estiu primària

Casal d’estiu joves

Casal d’estiu Sobre Rodes

Casal d’estiu Brigada

Acompanyaments terapèutics individualitzats
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82
PARTICIPANTS

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 ho requereix. Les activitats pròpies i espe-
cífiques són l’equip de professionals de lleure qui les desenvolupa. 

11
Professionals

Un total de 82 persones participen en una o més activitats de lleure al llarg del curs escolar 

10 Educadors/es

1 Coordinadora

Les dades
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Millorar la qualitat de vida de les persones que s’atenen mitjançant les activitats de lleure.

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

Augmentar el nombre de persones amb discapacitat a les activitats de lleure comunitàries. 

Oferir un espai lúdic terapèutic gratificant i enriquidor.

Potenciar i mantenir habilitats i capacitats.

Afavorir noves experiències satisfactòries

Objectius 
generals

1

                         Augmentar el nombre de participants d’edats compreses entre els 14 i 18 anys al progra-
ma de vacances i turisme. 

Ampliar el programa d’activitats de lleure tenint en compte les preferències dels partici-
pants i familiars.  

Afavorir la inclusió social i pertinença comunitària als participants del servei de lleure mit-
jançant la seva participació en activitats culturals de la ciutat d’Olot.  

El servei de lleure es centra en la constant comunicació i transparència.  Aquest treball en xarxa, és totalment necessari 
per assegurar el bon funcionament del servei i el benestar de totes els implicats: participants, familiars, monitors/es i altres 
professionals. 

A l’inici, es realitzen reunions amb les famílies per tal d’explicar el funcionament d’aquestes. De la mateixa manera, es manté 
una comunicació constant via telefònica o en persona sempre que sigui necessari.

Per tal de garantir un bon funcionament i seguiment de les activitats, es treballa d’una manera coordinada i organitzada amb 
els professionals tècnics de cada activitat i els professionals de suport d’INTEGRA, fent reunions periòdiques.

 La directora del servei es reuneix mensualment amb els professionals de suport i supervisa les activitats per valorar-ne el 
funcionament i buscar estratègies de millora i de resolució de possibles problemes. A part, manté un contacte constant per 
fer-ne un seguiment diari. L’objectiu és adaptar les activitats a les necessitats de les persones que participen en aquestes. 

Objectius 
específics

Treball en xarxa: Famílies, participants i professionals
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Objectius de qualitat
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El programa d’activitats que es porta terme pot variar cada curs en funció a les demandes dels participants, tot i així, hi ha 
una sèrie d’activitats organitzades pel servei que ja són pràcticament fixes ja que perduren al llarg dels cursos. El servei de 
lleure també ofereix el suport i l’assessorament necessari a aquells participants que vulguin realitzar alguna de les activitats 
d’oferta de la pròpia ciutat. 

Aquest curs, les diferents activitats del servei s’han hagut d’aturar el mes de març a causa de la situació extraordinària de 
pandèmia, el qual també ha comportat no poder realitzar els viatges i les sortides d’estiu. Tot i així, fins a llavors el programa 
del servei de lleure ha sigut el següent: 

Teatre: Aquesta activitat es realitza a l’Escola Municipal d’Expressió amb un grup de joves de 12 a 16 anys. Un dia a la 
setmana, un participant amb discapacitat motriu realitza l’activitat amb un grup de joves.

Programa Cultural

Futbito: Es realitza al pavelló d’esports i la porta a terme l’equip de professionals del Club Atletisme Garrotxa amb el 
suport dels professionals de lleure d’INTEGRA. Els participants gaudeixen una tarda a la setmana, d’un espai lúdic de futbol 
on s’entrena per adquirir habilitats, normes i valors del joc en equip. 

Programa Esportiu

Rugbi: Es realitza a les pistes d’atletisme de la ciutat. Els pro-
pis membres del Garrotxa Rugbi Club i els nostres participants 
s’uneixen per dur a terme un projecte de rugbi inclusiu els dissabtes 
al matí de manera quinzenal i gaudir així d’un entrenament d’inicia-
ció a aquest esport. 

Grada d’animació Unió Esportiva Olot: aquesta activitat s’ha iniciat aquest curs i consisteix en oferir un espai on els 
participants que ho desitgin, puguin anar a veure els partits que juguen a casa el club Unió Esportiva Olot de manera gra-
tuïta i amb l’acompanyament d’un professional del servei de lleure.

Programa de menjador
Menjador escolar: l’equip de professionals del servei de lleure gestiona l’espai de menjador de l’escola Joan XXIII atenent 
als diferents alumnes.

Programa d’activitats
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Equinoteràpia: es realitza durant els migdies a les mateixes instal·lacions 
d’INTEGRA amb el suport de la nostra terapeuta amb cavalls i pretén ser un 
espai lúdic i d’aprenentatge, on es viuen experiències en contacte amb la natura 
i amb els nostres cavalls.

Programa Terapèutic

Grup de joves: trobada d’un grup d’iguals durant el cap de setmana, on es-
cullen i realitzen diferents activitats comunitàries i inclusives amb el suport dels 
professionals de lleure. Hi ha quatre grups de diferents edats: dos grups d’edats 
compreses entre els 14 i els 18 anys, l’altre de 18 a 35 anys i l’últim de 21 a 45 
anys. Dos grups es troben quinzenalment, un grup setmanalment i l’altre men-
sualment.
Durant el període de confinament, s’han enviat diferents propostes setmanals 
per garantir la continuïtat d’aquesta activitat i mantenir el contacte de manera 
no presencial amb els joves. Algunes de les propostes que s’han fet són: guies i 
documents de diferents activitats d’oci, enllaços de concerts en directe, vídeos i espectacles, tallers i propostes de manuali-
tats, preparació d’un vídeo de tots els professionals del servei, videotrucada de tancament i acomiadament de l’activitat, etc. 

Programa d’oci compartit

Programa de vacances i turisme

Casal i activitats d’estiu: el casal i les activitats d’estiu es porten a terme els 
mesos de juliol i agost a les instal·lacions d’INTEGRA i s’han organitzat cinc grups 
diferents: dos grups de primària, dos grups de joves i un grup de brigada. Les 
activitats programades són específiques, inclusives i compartides entre tots els 
participants, tenint en compte les seves característiques i necessitats i fomentant 
el seu grau d’autonomia.

Programa de mediació

Acompanyaments terapèutics individualitzats: s’ofereix un acompanyament a totes aquelles persones amb disca-
pacitat 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.
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7% bé

Informació rebuda per part del servei:

93% molt bé

18% bé

Atenció i resposta del servei de lleure:

82% molt bé

11% bé

Proposta d’activitats enviades:

82% molt bé

Quantitat de propostes enviades

75% molt bé

7% regular

Altres suggeriments o comentaris que ens ajudin a millorar:
• Només dir-vos que sous genials....tot el que feu i proposen els nois/es esta molt be ...Endavant i que ens puguem retro-
bar-nos aviat Una abraçada
• Que la vostra vocació i dedicació no decaigui mai, estimar als nostres tresors no té preu, seguiu aquest camí i fareu la millor 
tasca que tota família desitja pels seus éssers estimats!
• Tot molt bé
• M’agrada venir al grup de joves
• Jo crec que està molt bé
• Són un equip fantàstic i molt involucrat
• Hi ha propostes que per telèfon nosaltres no les podem obrir o ens demanen coses que no sabem fer per entrar. Són en-
llaços que no són directes o ens demanen coses que no hi entenem
• Ho feu molt bé
•Molt bé
• No tinc res a dir
• En aquesta situació tant difícil, ens sentim súper agraïts de tot el que aneu fent pels nostres fills.... No tinc cap suggeriment. 
Moltíssimes gràcies.
• Doncs que continueu amb aquesta dinàmica, endavant!!!!

18% bé
4% regular
3% malament

Enquestes de satisfacció
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A INTEGRA estem compromesos amb les persones i és aquest compromís que ens porta a oferir activitats de lleure educa-
tiu vetllant per l’educació en valors i la socialització de les 
persones que hi participen.  

Un dels programes del servei de lleure ofereix el casal i les 
activitats d’estiu per a infants, joves i adults amb discapa-
citat intel·lectual i/o trastorn mental, autisme i pluridiscapa-
citat.

Es tracta d’un casal específic i especialitzat que neix l’any 
2002 per cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu a la co-
marca 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

Presentació
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Les dades

11
PROFESSIONALS

Director de lleure i tècnic de grau superior

Educadora social

Integradora social

Tècnica de grau mig de persones amb dependència

Psicòleg

1

1

1

1

1
4

Estudiant
Monitors/es d’activitats de lleure amb experiència en discapacitat 
intel.lectual i/o trastorn mental i pluridiscapacitat

1

L’equip de professionals encarregat de dur a terme el casal i les activitats de lleure d’estiu, és un equip de 11 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. 

També s’ha contat amb la col·laboració de practicants i brigadistes voluntàries de l’ajuntament 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 i quatre practicants

32
PARTICIPANTS

Grup de primària A5

Grup “sobre rodes”3

Grup de joves8

Directora de lleure i educadora social1

Grup de primària B9

Grup de brigada7
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La filosofia

Millorar la qualitat de vida de les persones que atenem mit-
jançant les activitats de lleure.

1
Afavorir noves experiències satisfactòries.

Objectius

Oferir un espai lúdic terapèutic gratificant i enriquidor. Potenciar i mantenir habilitats i capacitats.
2 4

3

Activitats

El ventall d’activitats que s’ofereixen i es realitzen s’adapten a les característiques i necessitats de cada grup. Els grups de 
primària realitzen tot d’activitats programades adequades a la seva edat. Les activitats del grup “sobre rodes” estan 
pensades per proporcionar benestar, mantenir habilitats i capacitats i oferir un espai lúdic terapèutic gratificant i en-
riquidor. El grup de joves i de brigada tenen una programació de set activitats estructurades 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: sonoteràpia, piscina, psicomotricitat, sortides als pobles del voltant, 
llacs, gorgues i platges de la costa brava, cavalls, tallers (cuina, manualitats, plàstica, ball, etc.), kayak, manteniment de les 
instal·lacions, higiene i neteja de cotxes, jardineria, bugaderia, etc.
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Famílies

Es dóna opció a realitzar una reunió amb les famílies i els participants que ho desitgin abans de l’inici de les inscripcions del 
casal per aclarir dubtes sobre la programació i el funcionament d’aquest. 

Diàriament es parla amb les famílies de les activitats realitzades, incidències, comportaments i/o eventualitats sorgides 
i també s’utilitza una llibreta comunicativa individual per aquells participants que ho necessiten. A part es realitzen trucades 
constants per gestionar les diverses situacions del dia a dia.

Al finalitzar el casal, les famílies i els participants dels diferents grups omplen una enquesta de satisfacció, així s’obté una 
valoració general de les activitats realitzades i del funcionament del casal.

Coordinacions i comissions de treball

Abans d’iniciar el casal i les activitats d’estiu, l’equip de professionals realitza dues reunions per tal d’organitzar 
els grups, els espais i programar les primeres activitats. Durant el funcionament del casal d’estiu, es fa una reunió setmanal 
per fer el seguiment dels participants i planificar les diferents activitats extraordinàries o aquelles activitats que aquests han 
escollit per dur a terme al llarg de la setmana següent. 

La directora de lleure es reuneix amb els voluntaris i practicants per fer seguiment, transmetre la filosofia de treball i recol-
zar-los amb la tasca que porten a terme, així com també amb gerència.

Formació

Rebuda
Abans d’iniciar el casal i les activitats d’estiu, 
s’organitza una jornada de formació en què 
l’equip de docents de l’escola fa un traspàs 
d’informació de tots els participants en comú 
a l’equip de lleure.

Els professionals del servei de lleure, abans 
de començar les activitats d’estiu, impar-
teixen formació als voluntaris i practicants 
que col·laboren amb el casal d’estiu on es 
tracten els següents temes:

Impartida
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Novetats

Aquest any, a causa de la situació de pandèmia, s’han portat a terme una sèrie de mesures que han influït en l’adaptació de 
les instal·lacions, dels torns, de l’organització de grups i de la gestió general del casal, per així fer-ho possible i garantir-ne el 
seu èxit. Per tot això també, s’han hagut de mantenir els professionals estables a cada grup i organitzar un ventall més ampli 
de grups bombolla amb grups més reduïts a cada un d’ells, el qual ha suposat no poder compartir amb la resta de grups 
algunes activitats tal i com es feia altres anys. 

Aquesta situació ha comportat també, no poder organitzar ni realitzar el viatge d’estiu de cada any, igual com tampoc orga-
nitzar i portar a terme l’activitat d’estiu de l’àrea d’adults durant el mes d’agost. Per tal de respectar les mesures establertes, 
han sigut els mateixos professionals de l’àrea els que han tornat a organitzar aquest període.

Una altra novetat d’aquest any, ha sigut la creació d’un nou grup de Brigada per tal de donar resposta als joves de més edat 
de la nostra escola. Aquest grup s’ha encarregat de realitzar diverses tasques de manteniment, bugaderia, jardineria, neteja, 
pintura, etc. La bona experiència d’aquest estiu, ens porta a voler repetir la realització d’aquest grup de cares als següents 
estius. 

Sortides
Activitats

Professionals
Menjador

Informació i tracte
Instal.lacions

Dades i torns
Preu

Inscripció
0 2 4 6 8 10

9.2

8.6

9.7

8.7

9.5

8.8

8.7

7.7

7.4

Famílies Participants

8.9
De l’avaluació feta pels participants, ens 
quedem amb algunes idees:

Continuar potenciant i treballant el dret 
a decidir, opinar i gestionar el seu temps 
lliure, i seguir mantenint l’ampli ventall 
d’activitats que ja es fan.
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Pressupost

Total pressupost: 63.756,00 €

Personal: 81%
Menjador: 6%
Neteja: 5%
Transport: 3%
Assegurances: 1%
Altres despeses: 4%

Quotes: 24%
Donacions: 38%
Dincat: 7%
Dipsalut: 7%
Fundació “La Caixa”: 9%
Fundació Pere Simon: 5%
Ajuntament Olot: 5%
Generalitat 5%

Despeses Ingressos



Les Fonts s/n,Apt. 107
17800 Olot

T: 972 26 23 90
F: 972 26 62 72

lleure@integraolot.cat


