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RESUM
Projecte d’unes colònies inclusives per a joves amb diversitat funcional i joves sense, de cinc
dies en un alberg del Priorat.
El treball consta d’una introducció teòrica com a marc de referència, i del projecte inclusiu de
les colònies, el qual pretenen des de l’educació en el lleure crear un espai de coneixença,
d’igualtat d’oportunitats, de comprensió de la necessitat d’integració social, de trencar
barreres i prejudicis, d’aprenentatge, de suport i de creació de bons vincles.
Compartint les inquietuds que tenen en comú com a joves i adolescents, per tal de trobar els
aspectes que comparteixen i les fan iguals, més enllà de les diferències.
Mitjançant activitats, dinàmiques i tallers, de forma implícita, es treballen quatre blocs: la
coneixença, l’autonomia, l’autoestima, i la sexualitat. I a través de la transmissió d’idees i
valors en la quotidianitat es dóna valor a la inclusió i la cohesió social per tal de valorar
positivament la diversitat.
ABSTRACT
This is a project of an inclusive summer-camp, addressed to young people with and without
functional diversity, taking place in a shelter in the Priorat region for five days.
The paper contains a theoretical introduction as a framework of reference, as well as the
inclusive project of the summer camp, which pretends through leisure education to create a
space to meet people, have with equal opportunities, understand the need for social
integration, tear apart the barriers and prejudices, learn, support and forge good bonds.
Sharing the concerns they have in common as young people and teenagers, in order to find
the aspects that they share and make them equal, beyond the differences.
Throughout activities, dynamics and workshops, implicitly, they work on four blocks:
knowledge, autonomy, self-esteem, and sexuality. And through the transmission of ideas and
values in the everyday life they learn to value inclusion and social cohesion in order to
positively value diversity.
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0. Introducció
L’educació en el lleure, segons Eurydice (2002) aporta moltes competències
clau, especialment competències socials i personals, les quals es poden adquirir,
practicar i reforçar en altres contextos que no necessàriament són l’escola. És
per aquest motiu que s’ha apostat per treballar des del món del lleure amb el
col·lectiu de joves amb diversitat funcional i sense, entenent-ne el concepte
com:
“El concepte diversitat funcional ha evolucionat durant les darreres
dècades i ha passat d’un plantejament centrat en l’assistència i la
recuperació de capacitats funcionals a un altre basat no solament en la
igualtat (que ens agrupa a tots sense saber les necessitats de cadascú),
sinó en l’equitat (que té en compte les necessitats individuals per al gaudir
de tothom) d’oportunitats i en la participació de les persones amb diversitat
funcional en tots els aspectes de la vida.” (Bueno, 2012, p. 4)
Per aquest motiu s’ha d’entendre la persona amb diversitat funcional com la
totalitat del que és, no s’ha de caure en contemplar només la discapacitat des
d’una mirada de dèficit del qual falta; sinó que cal centrar la mirada en les
capacitats de la persona, les seves potencialitats, les capacitats, les qualitats,
etc. I posteriorment ja contemplar les limitacions que té, per tal de crear
suports necessaris per superar les dificultats.
Aquesta és la mirada que té el projecte envers les seves participants, buscant
que tenen en comú com a joves i compartir l’experiència.
Espera crear un espai d’inclusió social, tal com diu Muntaner (2010) cal poder
reconèixer, saber admetre i acceptar les diferències humanes, ja que
existeixen i hem de veure-les com un fet natural i inevitable amb el qual hem
d'aprendre a conviure. Per això, en aquest espai de convivència i acceptació
es generarà cohesió social.
Per aquest motiu els objectius que es proposa giren entorn a atorgar un valor
positiu a la diversitat dins la societat, acceptant-ne les diferències, coneixent
altres realitats més enllà de les pròpies i prendre consciència de la necessitat
de la inclusió social. Treballa compartint i aprenent plegades quatre grans
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blocs: la coneixença, l’autoestima, la sexualitat i l’autonomia. Conjuntament
amb una etapa final de comiat, per tal de fer el tancament de tot el que ha
significat el projecte.
Aquest treball està format per tres blocs principals, el marc teòric on hi trobem
els conceptes de referència respecte la diversitat funcional, coneixent-ne els
conceptes, l’evolució del context històric i el que això ha significat, les
classificacions existents, i la convenció de drets de les persones amb diversitat
funcional. Respecte la inclusió social aprofundirem en el concepte, en com hi
afecta el context social i en les causes i les conseqüències de l’estigmatització.
Entorn a l’educació en el lleure aprenem què és, quin és el perfil necessari que
han de tenir les persones responsables de les activitats de lleure, i la normativa
que la regula.
En el marc pràctic on hi ha el projecte de colònies inclusives programat per durse a terme per a joves amb diversitat funcional i sense, hi trobarem la
denominació del projecte, la fonamentació, la contextualització de la ciutat, de la
finalitat proposada, de les necessitats detectades, de l’anàlisi del context, quina
serà la població diana del projecte, i la justificació del perquè s’ha decidit dur e
terme aquest projecte i perquè d’aquesta manera.
Seguidament hi apareixen els objectius, els continguts i els indicadors proposats
per tal d’aconseguir-ne els resultats esperats. La metodologia que és farà servir,
en tots els moments d’intervenció, el tipus d’organització en els grups i en les
tasques, i la justificació d’això. També la figura i les tasques de l’educadora
social, com a professional de referència, i l’eix temàtic que es desenvoluparà
durant les colònies.

A continuació hi ha les activitats a desenvolupar per cada dia, expressades en
graelles on hi consta tota la informació necessària. On cada dia es treballa
principalment entorn un dels quatre blocs exposats anteriorment, més les
activitats transversals, les quals es duen a terme durant tot el projecte.
La temporització, els horaris i els plannings que fan falta per l’organització d’un
correcte funcionament. Els recursos utilitzats, tant els materials, tècnics,
d’infraestructura, humans i el pressupost, així com el material a dur per part de
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les participants, el menú, el transport que s’utilitzarà i un recordatori de la
normativa. Finalment hi trobem l’avaluació, formada principalment per les
valoracions de les joves i de l’equip de professionals, les quals es realitzaran en
diferents moments i varis formats.
El marc conclusiu, format per les reflexions abstretes respecte el marc teòric, el
pràctic i les conclusions generals. Recull la visió personal del treball realitzat, des
de la pròpia experiència, i amb esperit crític.

En la redacció d’aquest treball s’ha utilitzat el genèric femení plural, referint-se a
persones per tal d’adreçar-se als i les participants, als i les professionals i a
qualsevol individu que s’hagi nombrat.
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1. CAPITOL I: Diversitat funcional
1.1.

Introducció

La diversitat funcional és el nom que sorgeix del canvi de terminologia per
englobar les persones amb capacitats diferents de la majoria de la població,
persones

que

tenen

dificultats

motrius,

motores,

mentals,

sensitives,

intel·lectuals, social, etc. Però que a part d’això són moltes altres coses.
La diversitat funcional s’enten com el conjunt de circumstàncies que generen en
una persona dificultats a l’hora de realitzar accions de la seva vida quotidiana.
Genera la necessitat d’adaptacions, suports o estratègies per tal de poder-hi fer
front.
Les persones amb diversitat funcional són conegudes també com a persones
amb discapacitat, enfocant la seva mirada en el dèficit i les limitacions. El nou
concepte se centra a treballar des de les capacitats que té cada persona.
Per aquest motiu en aquest capítol coneixerem l’evolució del context històric i els
canvis que aquest ha produït en la comprensió i el tracte envers les persones
amb diversitat funcional. Aprofundirem també en el concepte, per tal de
conèixer quin enfocament vol generar entorn l’actualment coneguda com a
discapacitat.
A més, podreu trobar-hi diferents maneres de generar classificacions entre les
persones amb diversitat funcional, i aprendrem què implica el fet de dividir i
encasellar en uns barems.
Finalment acabarem amb la Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat, destacant-ne els articles més interessants respecte a la temàtica
del projecte que realitzarem.
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1.2.

Evolució del context històric

La visió d’atenció a les persones amb diversitat funcional neix a partir del segle
XIX, on des d’un enfocament clínic es feia una atenció assistencial a aquestes
persones, i es comencen a crear els primers centres especials per a les persones
que en aquell moment se les concebia com si tinguessin una malaltia o una
patologia i s’anomenava dèficit, discapacitat i minusvalidesa. (Mas, 2016)
A partir de la segona meitat del segle XX progressa la mirada i es focalitza en la
prevenció, rehabilitació i inserció social, i comença la reivindicació per la inclusió
i normalització en els àmbits escolars i laborals. L’enfocament es centra en la
normalització de les condicions de vida de la persona, treballant per la relació i
el respecte cap a aquestes. (Diputació de Barcelona, 2008)
L'Organització

Mundial

de

la

Salut,

l’OMS

va

publicar

la

Classificació

Internacional de les Deficiències, Discapacitat i Minusvàlues (CIDDM) l’any 1980
on apareixia per primer cop el concepte discapacitat, i s’establia la diferència
entre:
Deficiència

Tota pèrdua o anormalitat, permanent o temporal d'una estructura o funció
psicològica, fisiològica o anatòmica. Inclou l'existència o aparició d'anomalies,
defectes o pèrdues orgàniques, o defectes en el sistema funcional o mecanisme
del cos. Origina un trastorn orgànic, que produeix una limitació funcional en la
vida diària. Distingeix deficiències físiques, sensorials, psíquiques o de relació.

Discapacitat

Restricció o absència (deguda a una deficiència) de la capacitat de realitzar una
activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per al ser
humà.

Minusvàlua

Situació desavantatjosa en la qual es troba la persona, com a conseqüència
d'una deficiència o discapacitat, que limita o impedeix el compliment d'una
funció normal per a una persona, segons l'edat, el sexe, els factors socials i les
característiques de la seva cultura1.

Taula 1:Classificació Internacional de les Deficiències, Discapacitat i Minusvàlues (1980)

La idea que se’n tenia del concepte conegut en el moment com a discapacitat,
veiem doncs que era el de persones amb una problemàtica concreta la qual
aquesta predominava respecte als aspectes i àmbits de la seva vida, ja que era
una visió totalment limitadora.

1

Informació extreta de la web de la Generalitat de Catalunya (2018).
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Com podem observar en la llei 13/1982, del 7 d’abril, d’integració social de les
persones minusvàlides, la qual va ser vigent fins al 04 de desembre de 2013.
Figura que la llei tenia l’objectiu de “La dignitat que els és pròpia, als disminuïts
en les seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials per a la seva completa
realització personal i la seva total integració social, i als disminuïts profunds per
a l'assistència i tutela necessàries.” (Llei 13/1982)
Reafirma aquesta idea d’assistència limitadora en les institucions el Colectivo
Zotikosn:
“La tutela i el control es convertien en l'única sortida possible. Es tractava
de segregar als subjectes des del punt de vista tipogràfic. Apartant als
subjectes de la societat i col·locant-los en institucions especials era possible
controlar les seves incursions en el marc de la comunitat” (Planella;
Martínez, 2010, p. 28)
Percebem així la idea de com s’organitzava l’atenció cap a aquestes persones,
des de l’aïllament de la resta de la societat i aleshores el tractament controlador,
sense tenir en compte la persona en si, ni el seu entorn, ni la voluntat
d’aquestes.

És per aquest motiu, per acabar amb aquest model, que va començar a
treballar-se des de l’àmbit comunitari, tal com diu el model teòric del Retard
Mental de l'Associació Americana de Retard Mental (AAMR de 1992), es va
estrenar la dimensió de l’entorn, el context, i la personal de cada individu,
contemplant aquests paràmetres i acabant així amb l’enfocament únic al retard
mental com a característica personal. Així s’inicia el treball comptant amb el
suport,

i

amb

adaptatives,

les

dimensions

consideracions

del

funcionament

psicològiques,

intel·lectual

emocionals,

físiques,

i

habilitats
de

salut,

etiològiques i finalment ambientals.
És aleshores quan també s’incorporen els conceptes de qualitat de vida i vida
independent, reivindicats pel Moviment pels Drets de les Persones amb
Discapacitat. En la declaració d'octubre de 1994, on es defineixen les persones
amb discapacitat com el resultat del fet que es produeixi una falta d'adequació
entre la persona i l'entorn, el qual genera barreres que dificulten o impedeixen la
integració i el rendiment. Aquest concepte de discapacitat abasta qualsevol tipus
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d'alteració que afecti a la capacitat psicofísica de l'individu i per aquest motiu no
hauria d'implicar disminució, sinó el contrari, implicar possibilitats d'acció
positiva. (Moviment pels Drets de les Persones amb Discapacitat, 1994)
Com podem veure, l’evolució de la denominació ha tingut molta importància en
el significat del concepte de la discapacitat, ja que la construcció administrativa
de la discapacitat ha passat de ser considerada un fet individual a tractar-se com
a un fenomen social. És per això que s'ha produït un canvi en la concepció, ha
passat d’entendres com un esdeveniment aïllat, personal, que requereix una
comprensió -i la idea que se’n tenia d’ajuda com caritat- a ser un fenomen social
que exigeix drets i integració. (Montero, 1998)
Seguint amb aquestes noves mirades cap a l’enfocament de la intervenció per a
persones amb diversitat funcional, en les quals ens centrem en la realització
d’aquest treball, és al 2001 quan es torna a conceptualitzar el nom, i amb ell la
idea. Es té en compte la Classificació Internacional del Funcionament de la
Discapacitat i de la Salut, i a partir d’aquí es contempla la totalitat de la persona
i el seu context, dins del nou model d'actuació bio-psicosocial i ecològic.
La definició que en feia l’OMS va ser revisada i per tant, modificada al maig de
2001 en l’assemblea de l’organització, on en va sorgir la nova interpretació del
concepte, on es va publicar la Classificació Internacional del Funcionament,
de la Discapacitat i de la Salut (OMS 2001). S’hi explica l a i d e a a partir de la
interrelació

entre

el

funcionament

d’un

individu

amb

els

factors

contextuals, de la següent manera:
El
funcionament

Indica els aspectes positius de la interacció d’un individu (amb una determinada
condició de salut) amb els factors contextuals, per tant, inclou les funcions
corporals, les estructures corporals, les activitats i la participació.

La discapacitat

Indica els aspectes negatius de la interacció d’un individu (amb una determinada
condició de salut) amb els factors contextuals, per tant, inclou deficiències en les
funcions i estructures corporals, limitacions en l’activitat i restriccions en la
participació.

Els

factors

Són aquells que conformen l’entorn vital d’una persona i el seu propi estil de
vida, per això es conforma per factors ambientals i factors personals. Els
contextuals
factors ambientals constitueixen l’ambient físic, social i actitudinal que formen
part de l’entorn en el que es mou la persona. Quant als factors personals, es
composen per les característiques de l’individu que no estan relacionades amb
la condició de salut. Aspectes com el sexe, la raça, l’estil de vida, l’estat físic, els
hàbits, l’educació, la professió, les experiències, el comportament, etc.2
Taula 2: Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (OMS
2001). Informació extreta de l’Observatori Dincat “Drets i discapacitat intel·lectual” (2010)
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D’aquesta manera, amb aquest nou concepte de l’ AAMR (1992) i l'OMS (2001)
es crea un avenç que centra l’enfocament en les capacitats pròpies, les facilitats
que pot oferir-li l’entorn, deixant de banda les seves dificultats.
L’any 2001 també es va crear a Espanya, la comunitat virtual a internet del
Moviment de Vida Independent, i així va ser com mantenint aquest nou
enfocament, el Fòrum per a la Vida Independent (2005) crea el concepte
diversitat funcional, amb la idea de ser un concepte més inclusiu i menys
estigmatitzador. El defineixen com que les funcions i les capacitats que tenen les
persones -com altres components dels éssers humans com podrien ser el sexe,
ètnia, etc.-

són diverses i s'han d'acceptar com a punt de partida per a una

convivència en igualtat. Reivindiquen també el dret d'autodeterminació de la
persona amb diversitat funcional així com l'eliminació de qualsevol tipus de
barrera que dificulti la igualtat d'oportunitats.
Però Cocarmi (2016), la Federació que agrupa les deu associacions de
discapacitats -físics i intel·lectuals- de Catalunya, com l’ONCE i Dincat, va
mostrar el seu desacord amb aquest concepte en un comunicat No ens canviïs el
nom, ajuda'ns a canviar la realitat, criticant que aquest canvi terminològic
s’hagués fet sense el seu consentiment.
En

resposta

als

moviments

que

volen

mantenir

el

terme

discapacitat,

Castellarnau (2018) afegeix que cal deixar clar que aquest concepte no és una
evolució de cap altre, no és un avanç amb matisos de la paraula anterior. Valora
que és un canvi substancial de la visió respecte a la diferència, i de la mirada
cap al dèficit existent fins al moment. És portar el cos a la política, estar orgullós
d’un mateix, traslladant la noció de la vulnerabilitat a un altre plànol molt més
profund i llunyà que qualsevol altre concepte predecessor. Per això, des
d'aquesta visió s’entén que la discapacitat és un conjunt de construccions socials
que s'han atribuït a la diferència per empresonar-la, objectivar-la, destriar-la i
situar-la en aquest lloc d'exclusió que en realitat no li pertany.
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1.3.

Diversitat funcional

El concepte de la discapacitat ha passat per diferents termes, com acabem de
veure, la denominació ha estat des de subnormal, anormal, discapacitat,
disminuït, disminuït psíquic, mongòlic, trisòmic, imbècil, deficient mental,
persona amb retard mental... Veiem doncs que no tots els termes tenen el
mateix significat i que per tant, el seu ús no repercuteix de la mateixa forma en
les persones a les quals defineixen. (Colectivo Zotikos, 2010)
És per aquesta raó que en la realització d’aquesta recerca i de la posterior
programació, parlarem principalment de diversitat funcional, tot i que també
nomenarem la discapacitat com que el concepte té més història i per tant, més
recerca ja realitzada.
Des del Foro de Vida Independiente Romañach i Lobato (2005), creadors del
concepte de diversitat funcional, consideren que el terme és la primera
denominació de la història en la qual no es dóna un caràcter negatiu ni mèdic a
la visió d'una realitat humana. Ni es classifica la persona segons la seva
diferència o diversitat, sinó que es valoren com a valors que enriqueixen al món
en què vivim. S’entén doncs, que és un concepte que dóna valor a la persona
més enllà de les característiques, limitacions o situacions que l’acompanyen.
Profunditzant doncs, entenem la voluntat del concepte com la resposta de les
persones que viuen en diferents situacions, reafirmant-ne i reivindicant la
necessitat d’igualtat d’oportunitats, la presa de consciència i el canvi de mirada
necessari:
“El terme diversitat funcional tracta de bandejar el concepte amb què es
reflecteix homes i dones amb els estereotips de l’anormalitat, el dèficit, la
malaltia, el dolor i una àmplia vinculació sobre aspectes negatius,
irracionals i excloents. L’accidentalitat, la genètica, tan física com mental,
conformen les variables d’una minoria a la qual s’ha aplicat històricament
una subcategoria de drets humans i civils; drets inexistents o devaluats,
alimentats per diferents interpretacions culturals, la prevalença del sentit
religiós o la mal entesa solidaritat, superposats tots, sobre el dret i la
igualtat que té només la majoria estadística.” (Bueno, 2012, p. 4)
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Seguint aquest enfocament ens basem també, en la definició de discapacitat
de l’OMS, la qual dóna especial èmfasi a l’entorn i els factors que envolten
cada persona, els quals determinaran molt en el desenvolupament d’aquesta,
és la següent:
“El resultat d’una complexa relació entre la condició de salut d’una persona
i els factors personals i externs que representen les circumstàncies en què
viu aquella persona. A causa d’aquesta relació, els diferents ambients
poden tenir efectes diversos en un individu amb una determinada condició
de salut” (OMS, 2001).

Cada persona fa el seu procés de desenvolupament entorn de la seva comunitat,
tal com bé explica Castillo (2009), les persones neixen amb moltes limitacions,
però creixen i adquireixen noves capacitats i habilitats a mesura que maduren. I
alhora,

en

algun

moment

perdran

també

algunes

d’aquestes

capacitats

adquirides, sigui per la presència d’alguna malaltia, per un accident o pel simple
fet de fer-se grans. És per aquest motiu, que en alguna etapa de vida de les
persones, sovint sol haver-hi alguna discapacitat, sigui ja adquirida al néixer,
per la pèrdua de capacitats, de manera degenerativa, inevitablement i
inesperadament, etc. La discapacitat es manifesta de diferent manera en cada
persona. La naturalesa de l’ésser humà engloba doncs la discapacitat, i cal
entendre-la per tal de poder oferir el suport necessari en cada moment.
Per això l’autor afirma que hem de centrar la mirada en la diversitat de les
possibilitats que existeixen, hem de valorar positivament aquest fet i entendre la
particularitat de cada persona, per això “Quan parlem de persones amb
diversitat funcional no parlem de menys capacitats, vàlua o de limitacions, sinó
que fem referència al fet que hi ha una diversitat de situacions i de formes de
funcionar” (J.R, Bueno, 2012, p. 3)
A més, existeixen suports a causa de l’evolució del context social i la importància
que finalment se’ls ha donat a les persones amb diversitat funcional, per tal de
facilitar el seu desenvolupament i acompanyar-los en la seva vida diària. Tal
com ens comenta l’autora però, “Tampoc són excessivament atractives les
ajudes tècniques de les quals ens servim per facilitar la marxa: cadires, bastons
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i pròtesis, però supleixen funcions perdudes facilitant-nos una mica més
l'assoliment de la independència” (Allué, 2003, p. 116)
Amb l’evolució de la medicina, de les ajudes tècniques, de les eines de
rehabilitació, els suports físics, la capacitació de professionals, etc. S’ha
aconseguit reduir, millorar o superar algunes de les dificultats que suposa la
discapacitat

per

cada

persona,

aconseguint

una

activitat

i

participació

adequades.
Contemplant també l’entorn, podem entendre el concepte de diversitat funcional
com que a fet que sorgeix del fracàs d'un entorn social estructurat en el moment
d'ajustar-se a les necessitats i les aspiracions dels ciutadans. Ja que la
comunitat ha estat incapaç d’adaptar-se a les necessitats de la societat. (Hann,
1993)
Per aquest precís fet, reafirmem la importància de la mirada que es focalitza cap
a la persona, ja que les persones som éssers socials, i l’entorn ens influència en
el nostre desenvolupament a causa del que la resta esperen de cadascú. Calen
lleis que vetllin pel benestar i el bon desenvolupament de les persones amb
diversitat funcional, que en facilitin la quotidianitat.
“El paper actiu que exerceixen les persones amb diversitat funcional
(discapacitat) ha permès que l’enfocament sobre el fenomen de la
discapacitat tingui una òptica més objectiva, basada en l’equitat i la nodiscriminació. Malgrat que la discriminació encara hi és; de fet les lleis
pensades per a evitar-la s’incompleixen constantment i l’administració
permet aquesta discriminació veladament i fa que la il·legalitat sigui
acceptada

de

forma

general

com

una

norma

habitual

consentida

socialment.” (J.R, Bueno, 2012, La discapacitat a les aules, p. 2)
Resumint doncs, la discapacitat és una circumstància o un fet que dificulta
algunes de les capacitats de la persona per tal de duu a terme algunes
activitats. Com afirma “La discapacitat no és alguna cosa més que una
circumstància que té la persona; hem de ser capaços de veure primer a la
persona i després les seves limitacions, en cas contrari no aconseguim
conèixer a la persona en la seva integritat.” (Castillo, 2009, p. 40)
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Considerem la diversitat funcional com diferents maneres de desenvolupar-se,
diversos funcionaments, noves estratègies, etc. Plens de valors que conèixer-los
enriqueixen el nostre saber i garanteixen la millora en l’adaptabilitat de l’entorn
a les diferents persones amb diverses situacions que pugui haver-hi.
D’aquesta manera poder generar un entorn més facilitador pel funcionament de
totes les circumstàncies que pugui tenir una persona les quals dificultin el seu
desenvolupament. Les persones amb diversitat funcional haurien de viure amb
igualtat d’oportunitats, en un entorn que els hi garantís aquesta equitat, ajustat
a les necessitats de cadascú i vetllant per la participació de tots els individus de
la societat.
Amb totes les informacions exposades anteriorment n’extraiem la idea que s’ha
de posar fi a totes les discriminacions, començant per les que es perpetuen,
entenem que inconscientment, des de les lleis, les institucions i els òrgans de
poder de les societats, perquè cal canviar la mirada de les persones, cal trencar
amb les barreres psicològiques que ens fan veure les limitacions abans que les
capacitats, cal poder veure la persona en la seva integritat.
És un canvi de mirada i actitud que ha de fer tota la comunitat per tal d’acceptar
la realitat existent del seu entorn, la societat ha d’estar també capacitada per
normalitzar la diversitat.
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1.4.

La classificació de la diversitat funcional

Al maig de 2001 en l'Assemblea Mundial de la Salut, tal com ja hem anomenat,
es va aprovar la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i
de la Salut (CIF), la classificació, de les característiques de salut de les persones
dins del seu context de situació individualitzada en la seva vida i de l’entorn
ambiental que la rodeja, que va ser acceptada per 191 països com el patró de
descripció de la Discapacitat.
On s’inclouen els principis d’interacció entre la persona i l'entorn i la integració
psicosocial, per tant, segons aquesta classificació una determinada discapacitat,
estaria produïda per la interacció entre:
La deficiència

Inclou l'anormalitat o pèrdua d'una estructura o d'una funció corporal.
Representa la perspectiva del cos respecte la discapacitat.

La limitació en

D'un individu per a realitzar una tasca o acció a casa seva, al treball, a

l'activitat o

l'escola o a qualsevol altre lloc. Aquesta dificultat es gradua des d'una

dificultat

desviació lleu fins a greu, comparant-la amb la manera, extensió i intensitat
en que s'espera que la realitzi una persona sense aquesta condició de salut.
Representa la perspectiva del individu respecte de la discapacitat.

La restricció en

Entesa com la implicació de la persona a la hora de realitzar una tasca

la participació

determinada en situacions vitals i es determina en comparació amb la
participació que s'espera d'una persona sense discapacitat en la mateixa
cultura o societat. Representa la perspectiva d'una societat respecte de la
discapacitat3.

Taula 3: Definició de la discapacitat, segons la interacció entre els elements segons la Classificació
Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (2001)

També tenint en compte les dades de La Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y estado de Salud (EDDES 99) de l’any 1999, segons la qual hi ha
10 grans grups de classificacions, dels que s’agrupen 36 tipus diferents de
discapacitat, els quals són: trastorns de visió, trastorns de l’audició, dificultats
per a comunicar-se, dificultats per aprendre, per aplicar coneixements o
desenvolupar tasques, per desplaçar-se dins de la llar, per utilitzar braços i/o
cames, per relacionar-se amb altres persones, per desplaçar-se fora de la llar,
per tenir cura d’un mateix i realitzar les tasques de la llar.
En el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-5) es
classifiquen dins dels trastorns del neurodesenvolupament on s’hi inclou: La
3

Informació extreta de la web de la Generalitat de Catalunya (2018).
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discapacitat intel·lectual; els trastorns de la comunicació; el trastorn d’espectre
autista, que engloba tots els trastorns generalitzats del desenvolupament en un
sol diagnòstic; el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat; els trastorns
específics

d’aprenentatge;

els

trastorns

motors;

i

altres

trastorns

del

neurodesenvolupament.
A la Classificació Internacional del Funcionament i la Discapacitat (CIDDM2), del
1999

es

distingeixen

les

següents

funcions:

funcions

mentals;

funcions

sensorials; funcions de la veu i la parla; funcions dels sistemes cardiovascular,
hematològiques, immunològic i respiratori; funcions dels sistemes digestiu,
metabòlic i endocrí; funcions i reproductores; funcions neuromusculars i
relacionades amb el moviment; funcions de la pell i estructures relacionades.
Cal anar amb compte a l’hora de classificar, i tenir clar el perquè es fa, ja que
genera limitacions i per tant discriminacions, tal com diu a l’Annex 5 de la CIF
del 2001, la interacció de les característiques de la salut dels factors contextuals
és el que produeix la discapacitat. És important que els individus no siguin
reduïts o caracteritzats sobre la base de les seves deficiències, limitacions en
l'activitat o restriccions en la participació.
Afegeix també (Castillo, 2009), fent èmfasi que el fet de classificar, ordenar,
crear grups, és segregació i acaba generant marginació. Les persones som
diferents entre nosaltres, cadascú és únic, doncs les persones amb diversitat
funcional també, i englobar-les en una patologia genera connexions errònies
entre persones que se’ls anul·la la seva individualitat, ja que existeixen moltes
diferències entre elles.
A més, cal tenir en compte tots els factors de l’entorn que faciliten o no
l’autonomia o més aviat el grau de dependència, “En aquest tipus de
classificacions no només cal tenir en compte les limitacions individuals, sinó les
que incrementen la dependència del subjecte i que són d'índole externa com, per
exemple, l'entorn físic o el social, així com els seus propis recursos econòmics i
els de l'Estat del que depèn” (Allué, 2003, p. 23)
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És per aquest motiu que en la realització d’aquest treball no parlarem de tipus,
sinó de graus, per tant farem referència als que exposarem a continuació.
Tal com està exposat a la web de la Generalitat de Catalunya (2018)
generalment s'estableixen cinc categories o classes ordenades de discapacitat de
menor a major percentatge, segons la importància de la deficiència i el grau de
discapacitat que origina:

Grau 1:

El símptomes, signes i seqüeles són mínims i no justifiquen

Discapacitat nul·la

disminució de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de
la vida diària.

Grau 2:

El símptomes, signes i seqüeles justifiquen algunes dificultats per a
realitzar les activitats de la vida diària però son compatibles amb la

Discapacitat lleu

practica totalitat de les mateixes.

Grau 3:

El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o
impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar les activitats

Discapacitat moderada

de la vida diària, essent independent en les activitats d'autocura.

Grau 4:

El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o
impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar la majoria de

Discapacitat greu

les activitats de la vida diària i pot estar afectada algunes de les
activitats d'auto-cura.

Grau 5:

El símptomes, signes i seqüeles impossibiliten la realització de les

Discapacitat molt greu

activitats de la vida diària.

Taula 4: Classes o categories de discapacitat (Generalitat de Catalunya, 2018)

Els graus de discapacitat constitueixen patrons de referència per a l'assignació
de percentatges de discapacitat. Aquests percentatges es determinen d'acord
amb els criteris i classes que s'especifiquen en la normativa per a cadascuna de
les deficiències. Amb caràcter general s'estableixen 5 classes:
Classe I:

Inclou

les

deficiències

permanents

que, tractades

adequadament,

no

produeixen discapacitat. La qualificació d'aquesta classe es 0%.
Classe II:

Inclou les deficiències permanents que originen una discapacitat lleu. A aquesta
classe correspon un percentatge comprès entre l'1% i el 24%.

Classe III:

Deficiències permanents que originen una discapacitat moderada. A aquesta
classe correspon un percentatge comprès entre el 25% i el 49.

Classe IV:

Deficiències permanents que produeixen una discapacitat greu. A aquesta
classe correspon un percentatge comprès entre el 50% i el 74.

Classe V:

Inclou les deficiències permanents severes que originen una discapacitat molt
greu. A aquesta categoria se l'assigna un percentatge del 75%.
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Taula 5:Classes de criteris que especifiquen el tipus de discapacitat (Generalitat de Catalunya,
2018)

A Catalunya existeix aleshores el reconeixement del grau de discapacitat, un
document administratiu certificat que acredita el grau de discapacitat de la
persona. Amb el qual a partir d’un 33% o superior de discapacitat, s’accedeix a
drets, serveis, programes i prestacions que fan front als desavantatges socials
que suposen les barreres limitadores de la mateixa societat.
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1.5.
Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat
La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, de les Nacions
Unides, neix amb la voluntat de promoure, protegir i assegurar la igualtat en
tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones,
demanant-ne

així

la

igualtat

de

condicions

entre

totes

les

persones

i

promocionant el respecte de la seva dignitat, cap a les persones amb
discapacitat.
Fan referència a les persones que tenen deficiències físiques, mentals,
intel·lectuals o sensorials a llarg termini, a causa del fet que suposen les
diferents barreres de l’entorn social que impedeixen la seva participació plena i
efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres persones.
Els estats part es comprometen a assegurar i promoure el ple exercici de tots
els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat
sense cap discriminació per motius de discapacitat.

Els principis de la convenció són els següents, tal com consta en l’article 3.
Article 3: els Principis generals
Ø El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la
llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les
persones
Ø La no-discriminació
Ø La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat
Ø El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb
discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes
Ø La igualtat d'oportunitats
Ø L'accessibilitat
Ø La igualtat entre l'home i la dona
Ø El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb
discapacitat i al seu dret a preservar la seva identitat
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Destacant els següents articles que contemplen la realitat necessària a abordar
a causa de la necessitat de les persones amb diversitat funcional, en l’àmbit
del treball realitzat sobre els adolescents i joves amb diversitat funcional:

Article 5:
Igualtat i nodiscriminació

Els estats reconeixen que totes les persones són iguals davant la llei i degut a
aquest fet tenen dret a la mateixa protecció legal i a beneficiar-se de la llei
en igual mesura sense discriminació alguna.
És per això que han de prohibir tot tipus de discriminació per aquest motiu
mitjançant les mesures pertinents. Cal tenir en compte que hi ha mesures
específiques que són necessàries per accelerar o aconseguir la igualtat de fet
de les persones amb discapacitat, i això no ha de suposar una discriminació.

Article 7:
Nens i nenes
amb
discapacitat

Els estats es comprometen a prendre les mesures necessàries per tal de que
tots els infants amb diversitat funcional gaudeixin dels drets humans i
llibertats fonamentals en igualtat de condicions que els altres nens i nenes.
Per això és necessària una protecció de l'interès superior de l’infant en totes
les activitats que realitzin. També han de tenir dret a expressar la seva opinió
lliurement sobre totes les qüestions que els afectin, i aquesta opinió ha
d’estar considerada degudament tenint en compte la seva edat i maduresa,
i també a rebre assistència apropiada d’acord amb la seva discapacitat i
edat per poder exercir aquest dret.

Article 8:
Presa de
consciència

És essencial adoptar mesures immediates, efectives i pertinents per tal de
sensibilitzar la societat, perquè prenguin consciència de la situació de les
persones amb diversitat funcional i fomentar el respecte dels drets i la
dignitat d'aquestes persones; lluitar contra els estereotips, els prejudicis i les
pràctiques nocives que es creen envers les

persones amb discapacitat;

promoure la presa de consciència de les capacitats i les aportacions de les
persones amb diversitat funcional.
Per això les mesures a assolir que pren l’estat són el fet de fer campanyes
efectives de sensibilització pública; fomentar en tots els nivells del sistema
educatiu el respecte pels drets de les persones amb discapacitat; encoratjar
al s

mitjans de comunicació a difondre una imatge de les persones amb

discapacitat que sigui compatible amb el propòsit d’aquesta convenció;
promoure programes de formació sobre sensibilització que tinguin en compte
les persones amb diversitat funcional i els seus drets.
Article 19:
Dret a viure
de forma
independent
i a ser inclòs
en la
comunitat

On fa referència al dret en igualtat de condicions de totes les persones amb
discapacitat a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i
que suposen que l’estat ha

d’adoptar mesures efectives i pertinents per

facilitar el ple gaudir d'aquest dret a les persones amb discapacitat i la seva
plena inclusió i participació a la comunitat.

Per fer-ho han de contemplar l’oportunitat d’escollir el lloc de residència; l’accés
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als serveis d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport de la
comunitat; l’adaptació a les necessitats de les persones amb diversitat funcional
de les instal·lacions i els serveis comunitaris.
Article 30:
Participació
en la vida
cultural, les
activitats
recreatives,
l'esplai i
l'esport

Cal reconèixer el dret de les persones amb discapacitat a participar, en
igualtat de condicions amb les altres, en la vida cultural i per això s’han
d’adoptar totes les mesures pertinents.
Per fer-ho han de garantir l’accés al material cultural en els formats adients;
l’accés a programes de televisió, pel·lícules, teatre,
biblioteques, serveis turístics, a monuments i llocs

museus, cinemes,

d'importància cultural

nacional, i altres activitats culturals; poder desenvolupar i utilitzar el potencial
creatiu, artístic i intel·lectual de les persones amb diversitat funcional; al
reconeixement i al suport de la seva identitat cultural i lingüística específica,
incloses la llengua de signes i la cultura dels sords.
A més per tal de que puguin participar en igualtat de condicions en activitats
recreatives, d'esplai i esportives, els estats part han d’adoptar les mesures
necessàries per tal d’encoratjar i promoure la participació de les persones
amb

discapacitat en les activitats esportives generals a tots els nivells;

assegurar que les persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat d'organitzar i
desenvolupar

activitats

esportives

i

recreatives

específiques

aquestes persones i de participar en aquestes activitats;
perquè se'ls

per

a

i així també

ofereixin també la instrucció, formació i recursos adequats;

l’accés a instal·lacions esportives,

recreatives i turístiques; els nens i les

nenes amb discapacitat també hi tinguin accés; l’accés als serveis dels qui
participen en

l'organització d'activitats recreatives, turístiques, d'esplai i

esportives.
Taula 6: Articles destacats de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
(Nacions Unides, 2007)

Contemplant doncs els següents articles comprenem la necessitat de garantir la
igualtat d’oportunitat per a totes les joves dins del nostre projecte. Garantint la
totalitat de drets per igual a les joves amb diversitat funcional.
Amb la importància de la presa de consciència per part de totes les participants
de la necessitat d’inclusió social, esperant que la seva experiència s’expandeixi
en la percepció del seu entorn.
Aprofundirem amb l’autonomia, per poder estimular la capacitat de tenir una
vida independent, coneixent les pròpies limitacions però trobant els suports
necessaris per poder-se responsabilitzar d’una mateixa.
Treballant des del món del lleure, dotant-los d’aquesta oportunitat com la
participació activa en les activitats realitzades.
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2. CAPÍTIOL II: Inclusió social
2.1.

Introducció

La inclusió social s’entén com el fet de crear nous enfocaments, noves polítiques
socials, formes de gestió que englobin les diferents realitats socials que hi ha en
una societat. Degut als darrers canvis socials produïts en la nostra societat, i els
riscos d’exclusió social que aquests han generat, han provocat una societat
desigual. Per aquest motiu s’ha de generar espais més enllà de la integració
social, ja que existeix la necessitat d’establir la igualtat entre persones amb
diversitat funcional i sense, com de molts altres col·lectius vulnerables, per
aquesta raó en la realització del projecte treballem entorn aquest concepte per
tal de mostrar-ne la importància.
En aquest segon capítol coneixerem el terme de la inclusió social, mitjançant les
definicions que n’han fet al llarg del temps diferents autors, entenent així la
importància d’aquesta en una societat plena de desigualtats.
Per això veurem també com ha influït l’evolució del context social en aquest
procés que significa la inclusió social, quins han estat els elements facilitadors i
quines són les idees que han aconseguit tirar endavant amb aquesta visió que
conceben les persones com són, més enllà de les seves limitacions, i vetlla per la
cohesió social de totes aquestes.
Seguidament parlem també doncs, d’estigmes i prejudicis, com elements que
dificulten i perpetuen la segregació de les persones que tenen diversitat
funcional. Coneixerem quins factors poden generar la discriminació que en molts
casos les persones amb diversitat funcional pateixen, i com aquests afecten a la
pròpia persona.
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2.2.

Inclusió social

La inclusió social, representa un procés d’acceptació i de normalització, per
aquest motiu cal entendre-la com l’adaptació de l’heterogenitat de la realitat
social que forma el context social. Com diu Muntaner (2010) s’ha de treballar
per construir una societat equitativa, on a totes les persones se’ls puguin
garantir els suports necessaris per tenir les mateixes oportunitats i la defensa
dels drets de qualsevol persona d’accés, participació i suport en qualsevol
institució. Considera que cal seguir treballant amb aquests objectius, perquè
malgrat l’avanç queda molta feina per fer.
Parlem d’inclusió social entenen que el seu objectiu és més òptim que el de la
integració social, per exemple en la comunitat educativa, afirmen Cabero i
Córdoba (2009) que l’objectiu de la inclusió és més gran que el de la integració,
ja que consideren que la integració es centra en el col·lectiu d'alumnes amb
discapacitat, afirmant que aquestes persones han d'educar-se als centres
ordinaris. Han de rebre aquelles ajudes necessàries per facilitar el seu procés
educatiu i d’autonomia personal, però en canvi, la inclusió se centra en totes les
alumnes i està relacionada amb l'accés, la participació i els assoliments de totes
les alumnes, posant especial èmfasi en aquelles que estan en risc de ser
excloses socialment.
Entenent la importància de l’entorn i la comunitat, pel desenvolupament de la
persona amb diversitat funcional, veiem que com diu el Col·lectiu Zotikos,
(2010) la societat està limitada i és incapaç d’adaptar-se a tots els col·lectius
que la configuren i a les diferents persones que la conformen. Entenem així
com calen noves eines, suports i estratègies per fer front a la diversitat i
poder-se adaptar a totes les realitats.
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2.3.

Context social

En el context social de la nostra cultura occidental hi ha diferents visions sobre
les persones amb diversitat funcional, des de la primera visió religiosa, la qual és
segregadora i estigmatitzant; la posterior visió naturalista i mèdica enfocada al
tractament i la rehabilitació; i l’actual de caràcter social que té en compte la
persona més enllà de les seves mancances, i treballa amb la persona
contemplant-ne totes les àrees on necessita suport. El context actual però,
segueix generant exclusió social als col·lectius més vulnerables. (Palacios;
Romañach, 2010)
El primer pas per la inclusió social, se l’associen l’Associació Americana del
Retard Mental, cap als anys cinquanta, ja que tal i com hem vist, van fer un
disseny d’una nova classificació i tractament de la discapacitat. Aquesta
defensava que la discapacitat no construeix l’única característica de la persona
sinó que és el fruit de la relació entre la limitació que aquesta persona té i la
percepció que en té l’entorn de la persona.

A Europa també diferents autors defensaven el fet de considerar altres funcions
de les persones, Barnes (1990) aposta perquè cal confiança, recursos pràctics,
intel·lectuals, i igualtat d'oportunitats per a les persones amb diversitat
funcional. Per exemple, per tenir autonomia personal i poder viure fora de les
institucions,
l’actualitat

manifesta
encara

que

mancaven

compartim,

i

molts

treballem

recursos.

amb

Aspectes

l’objectiu

que

d’acabar

en
amb

l’etiquetatge social i poder garantir els suports necessaris per garantir una
inclusió normalitzada en igualtat d’oportunitats amb la resta de persones.

S’enten doncs que calen molts canvis, cal un entorn facilitador i òptim per el
desenvolupament de totes les persones amb les característiques que les
acompanyin, com diu:
“Depenent de les facilitats que existeixen en l'entorn, la discapacitat es
manifesta de forma més aguda o amb prou feines inapreciable. Si l'entorn
no s'adapta a les limitacions dels individus es fan més patents les seves
discapacitats. La discapacitat passa de ser un problema personal a un
problema de dimensió social.” (Castillo, 2007, p. 71)
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Sent conscients que l’evolució positiva que ha fet l’entorn social, i que tant li
queda per avançar, es deguda al canvi en la mirada cap a les persones en
diversitat funcional, aquest nou enfocament cap a les capacitats que si que
tenen més enllà de les limitacions que puguin tenir.
La inclusió social doncs, ha anat sempre molt lligada amb el concepte que s’ha
tingut sobre la diversitat funcional, l’evolució del concepte de la invalidesa,
disminució, incapacitat, discapacitat, minusvàlia... Ha afavorit molt la idea que
es té sobre les persones, i per tant l’acceptació social d’aquestes.

Per aquests motius explicats anteriorment, entenem que és molt important
creure en les capacitats de les persones més enllà de les pròpies limitacions,
l’acceptació social depèn d’aquest fet i està condicionada per la mirada que en té
el context social. Ja que les persones arribem a ser el que s’espera de nosaltres.
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2.4.

Estigma, prejudicis i discriminació

L’estigma és un mot que prové del grec i fa referència etimològicament als
signes de talls o cremades que tenien els esclaus, els criminals o els traïdors al
cos, i per tant era un senyal que indicava la procedència de la persona, així
diferenciant-la i discriminant-la. (Planella, 2007)
Entenem l’estigma com un tret que caracteritza una persona fins al punt de
definir-la per sobre de la resta de les seves capacitats i característiques. Un tret
diferenciat dels que usualment tenen la majoria de persones i per tant és
considerat com a “no normal”, per això habitualment es reacciona davant
d’aquest tret atribuint-li una característica pejorativa, i rep una visió negativa
des de la majoria de la comunitat.
L’estigma pot generar prejudicis en el moment en que es dóna un judici per
anticipat a una persona pel sol fet de presentar algun d’aquests trets nombrats
anteriorment. En el moment en que aquesta idea es generalitza, i s’atribueix a
totes les persones que tenen aquest tret es crea un estereotip.
I de totes aquestes idees preconcebudes, que generen una mirada cap al dèficit i
negativista de la persona més enllà de la seva realitat i les seves capacitats, en
sorgeix la discriminació, que són les accions concretes derivades d’aquesta
atribució. (Miranda, 2018)
Per l’acceptació i la normalització de les persones amb diversitat funcional en la
societat, és molt important la mirada de tot el col·lectiu de la comunitat, per
això perquè es pugui produir inclusió social és molt important el paper que hi
juga la resta de la societat, quina és la mirada, la percepció, l’acceptació de
l’entorn de les persones amb diversitat funcional. Ja que la mirada dels altres és
el que genera un bon entorn o no, “Moltes persones, per tenir una discapacitat,
es troben atrapades en una espècie de condemna social, ningú espera res
d'elles” (Castillo, T, 2009, p. 47)
La qüestió rau en on és dóna la importància, si en la persona o en la mirada que
es fa d’aquesta. Com deia Claude Veil (1978) psiquiatre que treballa des de
l’òptica analítica de la conducta, la qual considera que la persona minusvàlida té
característiques diferents i aquest fet provoca que se’l mirin.
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Aquesta és una de les maneres d’entendre la discapacitat, atribuint-li la
diferència degut a que la seva diversitat –cadascú tenim la nostra- destaca en
sobre la suposada normalitat de les altres.
Però en canvi, Erving Goffman (1970), sociòleg que parla d’estigma atribuint el
fet a l’altre persona, a qui observa la diferència, tenint en compte només la seva
condició de visibilitat. Considera que l’estigma assenyala algun aspecte visible,
diu

que

totes

les

persones

tenim

alguna

característica

social

o

física

desagradable amagada, i que el procés de persona normal a estigmatitzada
implica canvis en la identitat social i personal de qui ho pateix.
També afirma “Quan un individu que podia ser acceptat en un intercanvi social
corrent posseeix un ras que pot imposar-se s'anul·len la resta d'atributs.”
(Goffman, 1970, p.15)
Així doncs l’estigma és una evidència que genera en els altres una atenció sobre
aquesta, això comporta a la persona que ho pateix sentir-se observada en
moltes relacions o intercanvis socials.
La societat concep la diversitat funcional com una deficiència, i des de la mirada
de les limitacions que manquen per assolir la suposada normalitat, “El prejudici
és associat al reconeixement de la diferència (...) El món vàlid assumeix que
nosaltres desitgem ser normals o ser tractats com si ho fóssim.” (Morris, 1998,
p.101)
Afegeix també, “D'un individu sa mentalment s'espera l'ocultació de l'estigma.”
(Allué, 2003, p.138) És per aquesta raó que Allué ens explica exemples de
persones que no volien amagar el seu aspecte físic malgrat múltiples cremades
perquè tenien molta calor i volien anar amb màniga curta a ple hivern, per
exemple, i se’ls jutjava per aquest fet. Ens demostra la importància que la
nostra societat dóna, i que se’ns ha involucrat en l’educació rebuda, de la imatge
de les persones abans que les pròpies necessitats.
Podem contemplar doncs així el que pot generar el fet de l’observació des d’una
mirada estigmatitzadora en la persona que la rep.
“És com si pensessin que la nostra diferència fa impossible equiparar-nos
amb els altres vàlids fins al punt de no reconèixer en nosaltres reaccions
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adverses contra la violació de la intimitat. No som iguals a ells per tant, ni
veiem ni podem sentir-nos observats, per la qual cosa ens convertim en
objectes que lícitament poden ser escrutats amb la mirada” (Allué, 2003, p.
147)
Per aquest fet, Allué (2003) n’extreu com a conclusions respecte l’estigma i la
mirada dels altres, la idea de que el canvi només serà possible quan els vàlids es
familiaritzin amb la presència de persones amb diversitat funcional. Així que cal
deixar-se veure i ser vistos per tal de normalitzar-ho, i que la resta de societat
pugui aprendre de les diferències.

Ja que si no sovint s’atribueix la diferència a la persona amb diversitat funcional,
i aquest fet genera un sentiment de culpa atribuïda i victimització.
Segons l’estudi sobre Victimització de les persones amb discapacitat intel·lectual
o del desenvolupament (2016), realitzat per Dincat Plena Inclusió (Federació
Catalana de la Discapacitat Intel·lectual), la Fundació Vicki Bernadet i el Grup de
Recerca en Victimització Infantil i Adolescent GRevia de la Universitat de
Barcelona. Afirma que 9 de cada 10 persones entrevistades amb diversitat
funcional han patit algun tipus de victimització.

Després de conèixer-ne la definició, i les conseqüències que comporten en les
persones que són jutjades pel simple fet de ser com són, es fa evident la
importància d’educar des de la igualtat, tal com reforcen les autores. Per aquest
motiu el projecte realitzat té una mirada inclusiva i integradora en tot moment.
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3. CAPÍTOL III: Educació en el lleure
3.1.

Introducció

L’educació en el lleure, s’entén com els valors, la pedagogia i el treball educatiu
que es genera en espais no formals tot produint un aprenentatge. L’utilitzarem
per treballar en la programació del nostre projecte de colònies inclusives, ja que
fomenta i transmet la inclusió social.
En aquest capítol coneixem el concepte de l’educació en el lleure, segons la
definició de diferents autors, per tal d’entendre la base educativa que tindrà el
programa de les colònies inclusives.
Així com les tasques que realitzen les monitores de lleure en cada àmbit
d’actuació on participen, i les capacitats necessàries per dur a terme aquesta
pedagogia educativa en el món del lleure. Amb això doncs veiem quin és el perfil
de les persones que fan aquestes activitats, les persones que han de formar part
dels equips dirigents, i quina titulació és necessària per dur a terme aquesta
tasca.
Aprofundim en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys. DOGC núm. 7157 de 07.07.2016 destacant-ne els
articles que regulen els aspectes més importants per a la implementació del
nostre projecte de colònies inclusives. Fem especial èmfasi en la regulació de les
instal·lacions de les cases de colònies, i de l’accessibilitat per a les persones amb
mobilitat reduïda, la qual s’ha de garantir per tal de que sigui real la inclusió en
les diferents activitats de lleure.
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3.2

L’educació en el lleure

L’educació en el lleure és un dret a garantir per a tots els nens i les nenes, un dret
recollit i reconegut a la Convenció dels drets dels infants del 1989. Per conèixer més
sobre aquest concepte, veiem les següents definicions que en fan aquests autors. Una
de les primeres definicions va ser de sociòleg francès que la definia com:
“Conjunt

d'ocupacions

a

les

quals

l'individu

pot

dedicar-se

de

manera

completament voluntària, sigui per descansar, sigui per divertir-se, sigui per
desenvolupar la seva informació o la seva formació desinteressada, la seva
participació social voluntària, després d'haver-se alliberat de les seves obligacions
professionals, familiars o socials.” (Dumazedier, 1971, p. 20).
Tal com diuen Ruiz i Valencia (2015), el lleure educatiu és un entorn destacat per
generar creixement de la persona en totes les seves dimensions. És un espai
d’educació integral i d’educació en valors incomparable amb cap altre espai. Es per
això, que l’educació en el lleure és una autèntica escola per a la ciutadania i la
convivència humana. Per aquest motiu el següent autor afegeix la caracterització dels
aprenentatges que s’hi produeixen, “En l’educació en el lleure, de forma natural i
gairebé obligada, els molts aprenentatges que s’hi realitzen sión quasi sempre actius i
contextualitzats” (Trilla, 2012, p. 35).
És per aquest fet que parlem d’una educació integral en els diferents àmbits,
absolutament necessària i complementaria a l’educació formal, com diu La Fundazioa
per a la Promoció del temps lliure educatiu (2013):
El temps lliure de caràcter educatiu reforça l’acció de la família i l’escola. Es
potencien les competències personals i socials, les de l’emprenedoria i les de la
comunicació, les competències digitals i les d’aprendre a aprendre, entre altres, a
través de les seves activitats de grup que resolen problemes, afronten projectes i
gestionen els mateixos adequats a la seva edat i circumstància (Gallardo; Hezi,
2013, p.38)
A Catalunya, la Direcció General de Joventut vetlla perquè l’educació en el lleure sigui
de qualitat, i no es limiti a omplir l’espai d’oci. Ho fa regulant la formació de les
persones monitores i directores d’educació en el lleure, revisant les activitats a l’aire
lliure que es duen a terme per a joves menors de 18 anys, i controlant l’estat de les
instal·lacions juvenils.
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El moviment de l’educació en el lleure al nostre país està dividida en dos sectors, un
són les grans federacions, on hi ha les associacions educatives catalanes, les quals
engloben els agrupaments escoltes, i escoltes i guies, i els centres d’esplai.
I l’altre són les empreses d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic que
ofereix propostes educatives.
Per això, afegim que l’educació en el lleure és l’aprofitament del temps lliure de les
persones

–normalment infants i joves, però té un abast intergeneracional- amb una

intencionalitat pedagògica realitzant activitats, iniciatives, moviments i experiències
que aporten diferents beneficis socioeducatius fora del currículum escolar i de l'àmbit
familiar.
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3.3

Perfil de les monitores

El perfil de les monitors és un aspecte molt important per tal de garantir la tasca
educativa que té l’educació en el lleure, és per aquest motiu que cal tenir en compte
les competències de les persones que duran a terme les tasques des d’una vessant
pedagògica.
Segons l’Acord aprovat en data 13 de desembre de 2012 pel Comitè d'Expertes i
Experts en Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, el perfil professional adient per un
monitor de lleure ha de tenir les capacitats següents, les quals consideren les vàlides i
competents pel perfil de monitoratge:

Capacitats de la persona monitora
Planificació i organització del treball

Crear vincles de confiança

Modificar el propi comportament d’acord

D’empatia, d’interactuar i relacionar-se, i

amb les circumstàncies

la comprensió de les seves necessitats i
els seus sentiments

Ser coherent amb l’ètica professional i

Gestionar la diversitat i evitar caure en

personal

prejudici i en actituds intolerants

D’iniciativa proposant millores de manera

Gestionar els conflictes

habitual
Treballar en equip

Comunicar-se de manera verbal i no
verbal

Aprendre i adquirir nous coneixements

D’escolta i d’escolta activa

Entendre i canalitzar les necessitats i

Tolerar la frustració

demandes de les persones usuàries
Taula 7: Capacitats de la monitora (Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l’Acció Social,
2012)

I a més a més també hi ha les funcions que les monitores han de dur a terme durant la
seva tasca educativa en l’estada a qualsevol activitat de lleure, les quals són diferents
en cada àmbit d’intervenció. Tal i com considera l’Acord aprovat en data 13 de
desembre de 2012 pel Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l’Acció
Social, els quals mostrarem a continuació, segons la relació amb la qual han de
desenvolupar aquestes tasques:
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La família dels infants i joves
Donar informació a la família

Donar suport a les activitats conjuntes
infant/família

Escoltar i derivar la família al personal

Observar i informar al personal educador

directiu o educador

davant qualsevol incidència

Taula 8: Funcions de les monitores envers la família (Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit
de l’Acció Social, 2012)

L’infant i l’adolescent
Analitzar el grup d’infants i/o adolescents

Organitzar i dur a terme les activitats

amb

les

d’acord amb el projecte educatiu tant a

accions del pla de treball individual i/o

nivell grupal com individual per donar

grupal

resposta a les necessitats detectades

Donar suport als educadors/ integradors

Dinamitzar

en les activitats que ho requereixin

promovent la participació dels

l’equip

educatiu

per

aplicar

les

activitats

programades

infants i adolescents
Supervisar la recollida del material amb

Registrar les activitats realitzades

els infants i els adolescents
Preparar,

comprar

i

confeccionar

els

Observar i escoltar a l’infant i l’adolescent

materials per la realització d’activitats de

durant

lleure

activitats

el

desenvolupament

de

les

Taula 9: Funcions de les monitores enver 1 envers l’infant o adolescent (Comitè d'Expertes i Experts en
Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, 2012

L’equip educatiu i col·laboradors
Participar en les reunions de l’equip

Fer

propostes

d’activitats/tallers

en

relació a les pròpies del monitoratge
Informar

a

l’equip

educatiu

de

les

Avaluar,

conjuntament

amb

l’equip

activitats realitzades i les incidències

educatiu, les activitats realitzades

Col·laborar

Participar en l’elaboració de la memòria

en

la

realització

d’activitats/tallers en relació a les pròpies

dins el seu àmbit competencial

del monitoratge
Taula 10: Funcions de les monitores envers l’equip educatiu i els col·laboradors (Comitè d'Expertes i
Experts en Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, 2012)
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La institució
Rebre i gestionar la informació de les decisions preses per l’entitat
Taula 11: Funcions de les monitores envers la institució (Comitè d'Expertes i Experts en Formació en
l'Àmbit de l’Acció Social, 2012)

La comunitat i l’entorn
Participar

en

activitats

amb

altres

recursos de la comunitat

Donar

suport

als

tècnics

durant

la

realització de les activitats dels recursos
de la comunitat

Taula 12: Funcions de les monitores envers la comunitat i l’entorn (Comitè d'Expertes i Experts en
Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, 2012)

La formació, recerca i docència
Participar en activitats formatives

Participar en la formació d’alumnes en
pràctiques de monitoratge

Transmetre a la resta de l’equip els

Reflexionar i analitzar sobre el propi

continguts i els coneixements adquirits

treball i de l’equip

per l’equip en la formació continuada
Proposar accions formatives sobre les

Participar, si s’escau, en la supervisió

necessitats detectades

externa

Taula 13: Funcions de les monitores envers la formació, recerca i docència (Comitè d'Expertes i Experts en
Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, 2012)

A més a més, en l’Article 3, del Decret 267/2016, defineix les tasques a realitzar de
tots els tipus de les persones que intervenen en les activitats, segons les seves
responsabilitats dins del grup. Ja que en tot equip de monitores ha d’haver-hi el
responsable de l'activitat, que és qui assumeix la responsabilitat de la realització de
l'activitat d'acord amb el seu programa, durant el temps i el lloc en què es du a terme;
les persones dirigents, que són els qui porten a terme directament les activitats amb
els participants; l’equip de dirigents, en el qual hi ha la persona responsable de
l'activitat i les persones dirigents; i amb la possibilitat d’haver-hi personal de suport
logístic,

que col·laboren en el bon funcionament de l'activitat atenent aspectes de

tipus logístic o infraestructural.
És per això que el requisit per participar en les activitats de lleure com a monitor és
tenir el diploma de monitora o de directora d'activitats de lleure infantil i juvenil,
expedit per la Direcció General de Joventut. A més, les persones amb els cicles
formatius de grau superior d’animació sociocultural i turística i el de tècnica d’animació
sociocultural, també poden exercir aquesta funció.
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3.4

La normativa

La normativa d’activitats d'educació en el lleure on hi participen infants i joves menors
de 18 anys està regulada pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys. DOGC núm. 7157 de 07.07.2016.
El decret treballa per garantir la qualitat en les acampades infantils i juvenils, els
camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes, els casals esportius,
les estades o campus esportius i les rutes esportives.

Cal destacar les ràtios dels dirigents de les activitats de lleure les quals podem
observar en les següents imatges, que contemplen els títols formatius que ha
d’haver-hi segons la quantitat dels participants –i en el cas de tenir una edat
inferior a 3 anys-, però no tenen especialment en compte les necessitats
especial i educatives d’aquests.
Posa en manifest el fet de que sigui la organització dirigent qui prengui les
mesures necessàries respecte augmentar o no la ràtio en cas de que hi hagi
presència de participants amb diversitat funcional.

Taula 14: Segons el Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. DOGC núm. 7157 de
07.07.2016.
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Cal garantir la seguretat dels infants i joves per aquest motiu en l’Article 5, regula les
Assegurances, la qual en el cas de les colònies regula que:

L'entitat organitzadora o l'entitat promotora de l'activitat ha de contractar, per a totes les
persones participants, una assegurança d'accidents personals.
L'entitat

organitzadora

o

l'entitat

promotora

ha

de

contractar

una

assegurança

de

responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat amb uns
límits mínims d'indemnització.
Taula 15: Les Assegurances, article 5 (Decret 267/2016)

En el cas de les colònies, l’Article 8, en regula les Instal·lacions on s’han de dur a
terme les activitats de lleure que es desenvolupin, de la següent forma:

8.1 Les activitats amb pernoctació s'han de dur a terme en instal·lacions inscrites al Registre
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
Taula 16: Les instal·lacions, article 8 (Decret 267/2016)

Per aquest motiu existeix la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (XCIJ) la qual està
formada per totes les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de
natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya.
En

la

legislació

de

les

instal·lacions

juvenils

de

Catalunya

s’apliquen

la Llei

38/1991 i els seus reglaments, també el Decret 140/2003 per a les instal·lacions en
edificis i el Decret 203/2013 per als campaments juvenils.
També cal fer una Notificació de l'activitat, tal i com regula l’ Article 10, per tal de
poder-ne garantir un control en cas de que sigui necessari:

10.1 Les activitats amb pernoctació que regula aquest Decret que tinguin una durada igual o
superior a dues nits consecutives s'han de notificar al departament competent en matèria de
joventut.
Les notificacions s'han de presentar de manera preferent per via electrònica sens perjudici que
es pugui presentar als altres registres que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
El termini de presentació de la notificació és de fins a set dies abans de l'inici de l'activitat si es
fa per via electrònica, o de vint dies si es fa presencialment en un registre oficial.
Taula 17: Notificació de l’activitat, article 10 (Decret 267/2016)

En aspectes d’accessibilitat i inclusió social de les persones amb diversitat funcional,
amb necessitats educatives especials o específiques en el món de l’educació en el
lleure, calen tenir en compte diferents aspectes per tal de garantir la presència dels
suports que aquests infants i joves puguin necessitar.
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El Decret 267/2016 ha de garantir la igualtat d'oportunitats dels infants i els joves amb
discapacitat, per això en la seva elaboració s'ha tingut en compte la Llei 13/2014, del
30 d'octubre, d'accessibilitat. És per això que en l’article 16, anomenat Accessibilitat
posa en manifest:

16.1 Quan a les activitats que regula aquest Decret hi hagi participants amb discapacitat,
prèviament a la realització de l'activitat, l'entitat organitzadora ha de valorar els casos per tal
d'ajustar la ràtio de l'equip dirigent, si escau, i establir si cal algun suport addicional.
16.2 Les entitats promotores o organitzadores de les activitats que regula aquest Decret, han de
garantir progressivament les condicions d'accessibilitat suficients en la comunicació perquè les
persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin comprendre-les, gaudir-ne i
participar-hi, si escau.
Taula 18: Accessibilitat, article 16 (Decret 267/2016)

Aquests són els articles del Decret 267/2016 que s’ha considerat oportú conèixer per
tal de dur a terme el desenvolupament del marc legal d’aquest projecte d’intervenció.
El qual es basa en l’aplicació legal d’aquesta normativa, on les educadores duen a
terme a més les funcions destinades a les monitores que hem descrit anteriorment, i es
basa en la metodologia experiencial de l’educació en el lleure.
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BLOC II: MARC PRÀCT

BLOC II : MARC PRÀCTIC
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4. Denominació
Aquest projecte s’anomena Viure la diferència, amb el subtítol de Colònies inclusives
per joves amb diversitat funcional i sense.

Aquest projecte en aquest cas es desenvoluparà amb adolescents i joves del municipi
de Reus, i es realitzarà en una instal·lació juvenil de la comarca del Priorat, al Racó de
la finestra a Margalef. Però està programada per dur-se a terme a qualsevol instal·lació
juvenil arreu del territori.
S’ha escollit aquest alberg juvenil ja que és l’únic existent en la comarca del Priorat, i
ocupa un lloc privilegiat en el Parc Natural de la Serra del Montsant.
La instal·lació es troba integrada a la Xarxa d'Albergs Socials de Catalunya, a la Red
Espanyola d’Albergues Juveniles i a la Youth Hostel Federation.
A més, en la construcció de l'alberg es va apostar per les energies renovables, la
instal·lació d'aigua està dissenyada per a no malbaratar-la, i l'edifici s'integra totalment
a l'entorn i no produeix ni sorolls ni contaminació lumínica.
L’organisme executor del projecte és la Comissió d’Educació del Consell municipal de
persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Reus.
I compta amb els organismes patrocinadors, els quals són l’Ajuntament de Reus i La
Palma Jove de Reus, els quals col·laboren amb el seu suport en el projecte. També
comten

amb

el

patrocini

de

diverses

empreses,

les

quals

han

col·laborat

econòmicament realitzant descomptes en les compres realitzades pel material o
l’alimentació. Les empreses són el Borges, el Carlín, el Bon preu, la Patateria Laurie, i
el Tomàs Barberà.
Aquest projecte actualment no forma part de cap programa, però pretén acabar
formant part de la programació i l’oferta d’oci i lleure organitzat des de La Palma Jove.

46

5. Fonamentació i contextualització
5.1

Descripció general i finalitat

El projecte Viure la diferència, són unes colònies educatives i inclusives destinades a
joves amb diversitat funcional i joves sense, les quals busquen trobar les semblances
com a joves, transmetre valors i prendre consciència de la importància de la inclusió
social.

5.2

Anàlisi del context i diagnòstic de la realitat

A Reus, l’estructura de treball amb persones amb discapacitat parteix del treball del
Consell municipal de persones amb discapacitat, el qual està format per entitats de
Reus relacionades directament amb la diversitat funcional, per exemple Pere Mata,
Once, Taller Baix Camp, etc.
Les comissions estan formades per les entitats les quals exposen les seves necessitats i
voluntats, i els tècnics de cada tema de l’ajuntament que ho treballaran aquests
aspectes, per així poder treballar conjuntament.

El Consell municipal de persones amb discapacitat es reuneixen dues vegades cada
any, com a mínim, i

a partir d’aquest moment es creen les següents comissions de

treball: d’educació, d’accessibilitat arquitectònica, àmbit laboral, d’espais municipals adaptar els centres cívics, el propi ajuntament, etc. Per fer una ciutat per tothom- , la
del 3 de desembre – que és el dia internacional de la discapacitat, i es celebra una
setmana d’activitats culturals-.
A partir d’enguany també es vol crear una comissió d’esport, una de sexualitat –com
una necessitat demandada per les persones amb diversitat funcional de la ciutat i les
entitats-, i la comissió cultural, lligada amb el programa Apropa cultura de la
Generalitat de Catalunya. En alguna de les comissions s’hi ha d’incloure les festes i
fires de Reus, per tal de treballar garantint-ne espais adaptats en aquestes.
Enfocant la mirada en l’educació en el lleure, en la ciutat de Reus actualment s’hi
organitzen dues colònies d’estiu. Les entitats que les realitzen són Aspercamp i l’Escola

47

Alba però l’activitat és d’ús exclusiu per a les membres de l’associació i les alumnes de
l’escola.
Des de la comissió d’educació del Consell municipal de persones amb discapacitat, s’ha
detectat la necessitat d’oferta i participació de les joves amb diversitat funcional en les
colònies que s’organitzen a la ciutat. Degut a que les entitats reclamen l’existència
d’aquestes, i la tècnica de la comissió en valora la viabilitat.
Aquesta en trasllada l’interès al Consell i es debat la possibilitat en les coordinacions
interdepartamentals municipals, les quals realitzen assessorament per a la integració
de les persones amb discapacitat en totes les activitats municipals. Aleshores des del
programa transversal de persones amb discapacitat, des del qual s’han desenvolupat
les coordinacions, i amb el suport de l’Ajuntament de Reus es decideix iniciar-ne un
projecte.
Per aquest motiu neix la necessitat de realitzar unes colònies inclusives, i a partir
d’aquest moment va començar la coordinació i el treball en equip multidisciplinari entre
les entitats, la tècnica

de joventut que forma part de la comissió, les membres del

Consell i les educadores que es contracten implícitament per la realització d’aquest
projecte. La labor realitzada de la preparació i l’organització de les colònies ha pogut
generar aquest projecte que seguidament presentem.
La motivació per realitzar aquest projecte neix de la Comissió d’educació, tal i com
acabem d’anomenar i mitjançant les coordinacions interdepartamentals municipals que
s’han dut a terme des del programa transversal de persones amb discapacitat, les
quals realitzen assessorament per a la integració de les persones amb discapacitat en
totes les activitats municipals, se’ls ha donat suport.

5.3

Anàlisi de necessitats

Les necessitats detectades entorn l’adaptabilitat en l’oferta d’oci i activitats per a joves
amb diversitat funcional dins de les activitats proposades des de Joventut de
l’Ajuntament de Reus, impulsades per la Palma fan evident la necessitat de construir
un espai d’inclusió real en el món del lleure.
Els recursos educatius de la nostra ciutat, en l’àmbit de l’educació en el lleure de cara a
l’oferta d’aquest estiu no estan adaptats a les necessitats de tot el jovent de la ciutat.
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Per aquest moitu s’ha detectat la manca d’oferta de colònies inclusives, aquest fet
mostra la manca de formació dels professionals o la manca d’interès en l’adaptabilitat
de les activitats. Per aquests motius s’ha considerat necessària la implicació en la
creació d’un projecte amb aquest objectiu.
A partir d’aquí, al començar a buscar espais per la realització de l’activitat també se’n
detecten la manca d’adaptabilitat de les instal·lacions juvenils.
Respecte les necessitats de les joves futures participants, les joves de la ciutat que
tinguin interès i motivació en participar-hi, per escollir-ne la temàtica i el contingut
educatiu a treballar, cada entitat de la comissió ha realitzat tres propostes les quals
han decidit les joves que formen part d’aquesta mitjançant processos participatius.
Les respostes obtingudes han coincidit amb tractar la sexualitat, també han proposat
l’autonomia per tal de trencar amb la sobreprotecció que sovint pateixen per part de
les famílies; el trencament de prejudicis i etiquetes, com a col·lectiu greument
discriminat; el reforç de l’autoimatge i el reconeixement de les pròpies capacitats, per
tal de donar-se valor propi; i l’adaptabilitat dels carrers de la ciutat.
Les educadores també han proposat diversos temes de treball i han apostat pels
proposats, des de la seva experiència amb joves.
Per tal de fer una valoració participativa per part dels joves de la ciutat, des de la
pàgina de Facebook de la Palma s’ha realitzat una enquesta on s’ha pogut votar quin
és el tema d’interès que més curiositat genera a les joves.
Els temes proposats per part de les educadores han estat: Sexualitat, drogues, inclusió
laboral, autoestima, esports, jocs del món, diversitat cultural, autonomia, alimentació i
medi ambient. Dels quals han sortit com a més votats per part de les joves que han
respost, la sexualitat, autoestima i autonomia.
La informació també s’ha contrarestat amb els estudis realitzats l’any 2016 en
l’enquesta de satisfacció de l’espai jove La Palma, en l’apartat de temes proposats per
realitzar-ne un aprofundiment. Els tres temes finalistes tenien una incidència significant
en les respostes de les enquestes.
És per aquesta raó que es treballaran la sexualitat, l’autoestima i l’autonomia. I la
coneixença com a element indispensable per tractar amb un grup de persones.
En els apartats de cada temàtica podreu trobar-ne la justificació teòrica que van ser la
decisió final per escollir-los.

49

A més, en el moment de les inscripcions en la carta de presentació que hauran de
presentar-hi, hi haurà un espai per posar temes i continguts que els interessin. Dels
temes i les idees que en surtin es considerarà si tractar-los de forma directe en alguna
activitat durant les estones lliures o reprogramar alguna dinàmica de les proposades.
Aquest fet es produirà per tal d’adaptar-se a les necessitats concretes de cada grup
dels que s’imparteixi el projecte.

5.4

Població diana

El projecte està destinat a 20 joves d’entre 14 i 20 anys, degut a què en l’escolarització
especial els itinerari formatiu específic són fins aquesta edat, considerant-ne aquesta
edat l’etapa de transició cap a la vida adulta per a les joves amb diversitat funcional és
fins aquesta edat, i així se’n pot garantir la seva participació si és del seu interès.
Els i les joves que poden participar en el projecte són aquelles que tinguin ganes de
crear cohesió social, de trencar barreres, de conèixer què és la inclusió social,
d’experimentar la diversitat, de compartir les seves experiències, i viure’n una
d’inoblidable.
No hi haurà limitacions per a les joves amb diversitat funcional amb la motivació i les
ganes de participar-hi, però es farà una valoració conjunta mitjançant una entrevista
en el moment de la preinscripció amb l’equip de professionals, la jove i la família per
tal de conèixer les necessitats específiques. S’ha optat per limitar la participació
únicament demanant-ne un grau mínim d’autonomia, no referint-se als grau de
discapacitat ni en les classes que en defineixen el percentatge, sinó en l’autonomia per
desenvolupar les activitats quotidianes amb el suport general de les professionals.
Tal i com podeu veure en en l’apartat 21.1 dels annexos hi haurà uns aspectes de
l’autonomia i les pròpies capacitats a valorar per tal de poder fer una valoració
respecte l’adequació del perfil en el projecte, per tal de poder garantir-ne els suports
necessaris.
Els criteris de selecció es duran a terme mitjançant la carta de presentació, la qual
també podeu trobar-ne el model en l’apartat 21.2 dels annexos, que cal entregar de
forma adjunta en la sol·licitud d’inscripció on hauran d’exposar la seva motivació per
venir, quins són els interessos que l’han fet escollir aquest projecte, quina és la seva
relació amb la diversitat, etc. En la selecció també es procurarà que hi hagi paritat de
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joves amb diversitat funcional i sense, per tal de poder gaudir d’una millor experiència
d’inclusió.
La difusió i propaganda es durà a terme mitjançant el Departament de Benestar Social,
el qual realitzarà cartells. Els quals també podeu trobar en l’apartat 21.3 dels annexos
del treball i estaran disponibles a La Palma jove, a tots els centres cívics de la ciutat, a
l’Ajuntament i es repartiran pels instituts. També mitjançant la pàgina web de
l’Ajuntament i en el facebook de La Palma.

5.5

Justificació

L’objectiu final d’aquest projecte és crear un espai d’inclusió real on les participants
puguin sentir-se còmodes per expressar-se i compartir les seves inquietuds com a joves
des de la seva realitat.
Treballar especialment la temàtica dels quatre blocs, la coneixença, l’autonomia,
l’autoestima i la sexualitat mitjançant els temes que coneixereu més detalladament en
l’apartat d’activitats com a contingut educatiu.

Esperem trencar les idees preconcebudes i els prejudicis que hi ha sobre la diversitat
funcional compartint una experiència des de la igualtat d’oportunitats de totes les joves
que hi participin on es creï un ambient de respecte, acceptació i comprensió, tot posant
en comú el que ens fa iguals més enllà de les diferències que cadascuna tenim.
Volem fer-ho mitjançant l’educació en el lleure ja que creiem que els beneficis que
aporta per les participants són essencials per al seu desenvolupament.
Els moviments més importants que treballen dins d’aquesta metodologia de
l’educació en el lleure, representats entre d’altres per la Fundació Pere Tarrés, els
quals al 2013 afirmàven que:
L’esplai o l’escoltisme són una de les poques ofertes educatives rigoroses on es
potenciarà sobretot l’autonomia individual, les relacions que afavoriran una xarxa
social per a cada un, la seguretat que confereix una estabilitat emocional. Es
tracta de recursos personals que seran útils al llarg de la vida. (Pujol; Ruiz, 2013,
p. 38)
A més d’aquest valors que s’adquireixen en la vida diària de les accions en el lleure,
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també es potencia la capacitació de l’infant, i això ha d’empoderar-lo per creure’s
capaç, millorar el seu autoconcepte i autoestima, i disminuir la dependència emocional
cap als familiars. Amb la realitat actual, també ofereixen un espai de desconnexió
virtual amb la tecnologia, i una recuperació de les relacions socials reals. (Trilla, 2012)
També es nota aquest procés en la responsabilitat i el compromís que sovint han
d’assumir davant de situacions, el sacrifici pel grup, el valor en la opinió dels altres,
etc. Generen climes de confiança en un grup que junt té una responsabilitat, i es
converteix en la voluntat per complir-la.
Aquí és molt important el rol de l’educador, que ha de ser d’acompanyant en el camí
del desenvolupament de l’infant, de guiatge quan faci falta, però vetllant per la seva
autonomia i autocapacitat per resoldre qualsevol situació. Lligat amb aquest aspecte, hi
entra la desvinculació amb la relació que tenen amb les mares i els pares, que en algun
cas sol ser d’autoprotecció. (Mendia, 2016)
Per tant entenem aquest espai, tal i com van definir al 3er Congrés de Lleure
Educatiu (2015), que els espais de lleure es converteixen en entorns privilegiats de
creixement personal, d’adquisició de valors, hàbits i virtuts per a la vida, de
potenciació de les relacions personals, d’aprenentatge de la ciutadania i gestió de les
emocions. Per això també possibiliten la responsabilitat, la interioritat i l’adquisició
de sentit de la vida, ja que permeten experiències de lleure alternatiu, menys
consumista a l’habitual. (Ruiz; Valencia, 2015).
L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC, 2017)
afegeix que l’educació en el lleure aporta contingut educatiu als espais d'oci o de temps
lliure dels infants d'una manera lúdica i divertida. Així a més a més de passar-ho bé
estan incorporant contingut, idees, valors, propostes i activitat en el seu aprenentatge.
És per aquest motiu que apostem en la programació d’aquest projecte per treballar des
de l’educació en el lleure, amb metodologies característiques d’aquesta. Ja que tal i
com veiem en la següent descripció, el joc pot ser una eina per el treball de la
diversitat i els valors de la inclusió social. Segons Gaitán (2003), el joc és un recurs
excel·lent per a la integració social. Mitjançant aquest és possible compensar diverses
situacions discriminatòries per raons de sexe, ètnia, cultura, classe social o diferències
de tipus físic, psíquic o sensorial. Els infants amb discapacitat també necessiten el joc
igual que els altres nens i nenes. En molts casos, és una de les millors maneres perquè
aquests infants es relacionin amb l’entorn, el grup social i els interlocutors, i perquè
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fomentin la seva creativitat. Per aquest motiu, el joc és una manera de potenciar-ne la
personalitat i les capacitats de l’infant ja que s’aconsegueix un aprenentatge més ràpid
i terapèutic.
Per tots aquests motius, resumint tot el que s’ha exposat anteriorment, l’educació en el
lleure transmet valors pedagògics de forma implícita amb les seves activitats com són
el treball en equip, la convivència, la vida en grup, fomenten l’esperit crític, els hàbits,
etc. Diferents aspectes que ajuden en el desenvolupament dels infants i joves, de
manera molt més significativa del que es fa en l’educació formal.
Perquè, com hem vist són espais d’aprenentatge ja sigui amb l’entorn que ens envolta,
com pot ser la natura i la connexió amb aquesta, la descoberta de la complexitat de tot
el món que ens rodeja. Aquests aprenentatges suposen un progrés personal continu
en els infants, degut a les dinàmiques, les formes d’actuar, la capacitat de qüestionarse les coses, l’actitud davant les situacions, els lligams i vincles creats amb altres
persones, la maduració personal, la quotidianitat totalment contrària a l’habitual, etc.
El marc teòric i legal de referència, ja l’heu pogut observar en la part teòrica del treball.
És un projecte dirigit a 20 joves, degut a que s’ha considerat el nombre de participants
òptims per tal de que cada professional pugui fer-se càrrec d’un petit grup de quatre
joves. Així es compleixen sobradament les ràtios de monitora de lleure per infant o
jove, i és el nombre que s’ha considerat adequat d’adaptar-ho tenint en compte les
necessitats educatives especials.
Els principis educatius són els del Convenció sobre els drets de les persones amb
discapacitat, els quals ja han estat citats al punt 1.5 d’aquest treball.
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6. Objectius, Continguts i Indicadors
En aquest apartat podem conèixer els objectius proposats del projecte, n’hi ha d’implícits (I), els quals són inherents en el dia a dia i
en el funcionament d’un grup. O explícits (E), la qual cosa significa que es treballarà concretament amb una acció o activitat que
permetrà el seu desenvolupament i posterior assoliment. (Escoltes Catalans, 2018)
El contingut es desprenen dels objectius i indica el que volem que l’educand aprengui, i els indicadors ajuden a fer més mesurable
l’avaluació dels objectius. (Sanz, 2015) Seguidament trobem els proposats pel compliment de les professionals i de les participants.

6.1

Objectius per a les professionals

Seguidament trobeu els objectius generals, els específics per treballar cadascun d’aquests, els continguts que s’aprofundiran i els
indicadors per valorar-ne l’assoliment, dels objectius proposats per a les participants:
Objectiu General

I

E

Objectiu específic

Contingut

Indicadors

1. Establir espais de

X

1.1 Garantir el respecte en tot moment

Respecte

Si hi ha hagut respecte

seguretat

X

1.2 Potenciar la confiança entre les
participants
1.3 Vetllar perquè les participants
puguin expressar-se còmodament
2.1 Generar seguretat en la relació
amb les participants

Actitud favorable

Si han funcionat els jocs programats per aquest tema

Participació activa

Si han establert petits grups perquè això fos possible

Construcció de
seguretat

Si les participants s’han sentit còmodes i segures amb les educadores

2.2 Ser un suport constant per les
participants
2.3 Mostrar atenció cap a elles en tot
moment

Creació de suports

Si han pogut garantir l’ajuda necessària

Atenció

Si les educadores hi eren quan els hi ha calgut a les participants

3.1 Treballar per l’esperit crític de les
participants
3.2 Donar valor positiu a la diversitat

Esperit crític

Si en els espais de debat s’ha donat peu a la reflexió

Acceptació de la
diversitat

Si en el discurs s’ha reforçat aquesta idea

3.3 Adaptar-se a les necessitats de les

Necessitats

Si s’ha adaptat en tot moment les activitats per totes les participants

X
2.

Crear

afectius

X

vincles

amb

les

participants

X
X

3.

Transmetre

explícitament

X

els

X

valors de la inclusió
social

X

participants
Taula 19: Objectius per a les professionals
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6.2

Objectius per a les participants

Seguidament trobeu els objectius generals, els específics per treballar cadascun d’aquests, els continguts que s’aprofundiran i els
indicadors per valorar-ne l’assoliment, dels objectius proposats per a les participants:
Objectiu

I

E

Objectiu específic

Contingut

Indicadors

X

1.1 Acceptar les diferències

Valoració de la diversitat

Si reconeixen les diferencies sense generar barreres

X

1.2 Conèixer diferents realitats

Coneixença d’altres realitats

Si s’expressen lliurement i es coneixen entre elles

X

1.3 Ser conscient de la necessitat
d’inclusió social

Inclusió

Si en les reflexions i valoracions finals contemplen aquest aspecte

X

2.1 Conèixer què les defineix

Introspecció

Si aconsegueixen crear una definició profunda i reflexiva en el Qui sóc

2.2 Valorar positivament les
qualitats pròpies
2.3 Identificar les pròpies
capacitats

Valoració de les qualitats

Si són capaces de reconèixer-les en el Florim

Identificació de les capacitats

Si reconeixen els missatges enviats per la resta de participants en El

General
1.

Valorar

positivament la
diversitat

2. Apreciar la
pròpia persona

X
X

pot de les qualitats

3. Treballar la

X

3.1 Descobrir el propi cos

Coneixement del cos

Si s’expressen corporalment en les tècniques de relaxació

sexualitat

X

3.2 Expressar inquietuds respecte
la sexualitat
3.3 Comprendre què és el plaer

Expressió d’inquietuds

Si generen més de 5 papers amb inquietuds personals

Comprensió del plaer

Si la reflexió posterior de la fantasia guiada és productiva

4.1 Ser capaç de desenvolupar les
tasques diàries

Desenvolupament de les
tasques

Si els grups de servei funcionen autònomament

Autonomia

Si valoren positivament assolir-la

X

Conèixer la importància de
l’autonomia
4.2 Formar part activa d’un grup

Grup

Si participen activament en el grup

Implicar-se

X

5.1 Realitzar l’anunci amb èxit

Realització de l’anunci

Si en surt un anunci

en l’eix

X

5.2 Conèixer el territori

Coneixement del territori

Si l’anunci tracta correctament la temàtica concreta

Cohesió

Si s’expressen en comoditat en el petit grup

X
4.
Responsabilitz
ar-se amb les
pròpies
necessitats
5.

X
X

X

5.3 Crear cohesió amb el petit
grup
Taula 20: Objectius per a les participant
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7. Metodologia
El projecte Viure la diferència es durà a terme del 2 al 6 de juliol a la
població de Margalef, de la comarca del Priorat en l’alberg El Racó de la
finestra.
S’han escollit aquestes dates ja que al ser el principi de l’estiu permet
combinar el projecte amb la realització d’altres activitats de lleure o oci
durant l’estiu si és necessari. A més, coincideix amb el període de tancament
per vacances habitual de l’alberg juvenil per tant, se’n garanteix la
possibilitat de total disponibilitat per part de la instal·lació ja que no tenen
visites programades.
Es realitzaran unes colònies inclusives per a joves amb diversitat funcional i
joves sense de la ciutat de Reus, durant una setmana en la casa de colònies
anomenada anteriorment on es realitzaran activitats, dinàmiques, jocs i
tallers per tal de treballar la inclusió social tot garantint-ne la cohesió social.
Aquest projecte està format per quatre blocs principals on es treballaran els
següents continguts: la coneixença, l’autonomia, l’autoestima, la sexualitat, i
un apartat final on es realitzarà el comiat per tal d’establir un tancament del
projecte, l’experiència i els continguts apresos.
El procés d’intervenció es realitzarà en tres fases. La primera seran els
moments preactius de l’acció, la qual representa la fase de preparació del
projecte, de formació del professionals, d’inscripcions de les joves, de
valoració amb les famílies i selecció de les participants, etc. Significa totes
les tasques dutes a terme per tal de poder començar el projecte amb les
condicions adequades.
La segona fase, serà el moment interactiu per tant l’etapa de les colònies,
totes les activitats que es duran a terme, tal i com podeu observar
seguidament en la programació de les activitats, l’organització dels grups i
les tasques, els grups d’habitacions, les dinàmiques, etc. Es realitzaran en
els diferents espais de la casa de colònies, i el seu entorn proper. Treballaran
per aconseguir els objectius proposats, directament des de les activitats i
mitjançant la transmissió de valors en la quotidianitat i les rutines de
cooperació i cohesió apreses.

56

L’última fase, dels moments postactius serà l’avaluació realitzada per les
professionals, un cop acabat el projecte, aquell mateix vespre; també la
valoració que hauran realitzat les participants en la valoració final de les
colònies; conjuntament amb el berenar de tancament que es realitzarà amb
les famílies on a part de la visualització del reportatge i les fotografies, i uns
breus discursos, es repartirà una valoració per a les joves i una altre per a
les famílies per avaluar-ne l’experiència viscuda, les quals podeu trobar en
l’apartat 21.6 dels annexos d’aquest treball. D’aquesta manera es podria
millorar l’aplicació i realitzar els canvis necessaris en cas de que el projecte
tornés a realitzar-se.
L’organització del temps es dividirà per dies, on en cadascun es realitzaran
un mínim de dues activitats d’una hora al matí, una de mitja hora al migdia,
dues activitats d’hora i mitja a la tarda, una activitat de mitja hora després
de sopar que serà l’avaluació diària i el joc de nit d’una hora.
Els serveis i les menjades es realitzaran cada dia en el mateix moment
també, les tasques es repartiran de forma rotatòria de manera que permet a
cada grup variar les seves petites rutines diàries. Podeu observar més
endavant l’horari base on queda reflectit.
En referència a l’espai on es desenvoluparà el projecte serà principalment el
pati exterior de la casa i en la sala de tallers, també l’entorn proper de la
instal·lació, amb la possibilitat d’anar al poble durant les estones lliures, on
també

s’hi

durant

a

terme

les

activitats

de

l’eix.

Les participants s’instal·laran en dues habitacions de sis persones, les quals
estan formades per tres lliteres, i dues habitacions de quatre persones,
formades per dues lliteres.
Les educadores dormiran a l’altre cambra que hi ha, de 12 persones, ja que
s’ha considerat més oportú destinar els dormitoris més petits a les joves per
tal de facilitar la coneixença entre elles i la creació de vincles.
A les habitacions podran accedir-hi lliurement però es demanarà respectar
l’espai i el descans de les altres persones.
La metodologia que es durà a terme es basa en l’educació en el lleure, la qual
rau en l’educació no formal, ja que són les accions educatives que es
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desenvolupen en un context extraescolar amb una intencionalitat i planificació
perquè hi ha unes experiències d’ensenyament - aprenentatge. (Sanz, 2015)
És per això que es realitzaran principalment dinàmiques de grup, que són un
conjunt de mètodes i procediments que serveixen per fer el treball en equip més
eficaç, i estimular el correcte funcionament del grup per aconseguir els
seus objectius. Permeten arribar a les relacions personals més profundes i fan
possible el desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, les actituds
personals i de cara als altres.
Treballarem també mitjançant la pedagogia comunitària, entenent-la com la
ciència de l’acció socioeducativa ja que és un camp de coneixement teòric que
té com a objectiu la recerca i aprofundiment d’un conjunt de pràctiques que
aglutinem amb el nom d’educació social. És una ciència pràctica social i
educativa que es duu a terme de manera no formal; que fomenta, justifica i
comprèn

la

normativitat

més

adequada

per

a

la

prevenció.

També ajuda a la reinserció de qui pateix o pot patir, al llarg de la seva vida,
deficiències en la socialització o en la satisfacció de necessitats bàsiques
emparades pels drets humans. (Sanz, 2015)
Per aquest motiu en fem ús com a encarregada de l’anàlisi conceptual de la
intervenció, com una teoria educadora de la societat i la cultura en sentit ampli,
i ens fonamentem en l’educació social per dur a terme els aspectes més
pràctics i procedimentals.
Les tècniques que utilitzarem estan explicades a l’apartat del desenvolupament
de cada activitat que en fa servei.
Els principis de les estratègies metodològiques es basaran en treballar de
forma adequada per potenciar l’assoliment dels objectius, mitjançant els
continguts proposats, donant sentit a les activitats realitzades per tal de que
siguin funcionals més enllà d’omplir l’espai d’oci. Per això l’equip vetllarà per
proporcionar una continuïtat en les reflexions sorgides de les dinàmiques per
tal

de

produir

un

procés

d’aprenentatge

que

progressi

al

llarg

del

desenvolupament del projecte.
Mitjançant el treball comunitari, de grup, treballant la cohesió d’aquest,
garantint-ne el respecte, on hi hagi una bona comunicació, apostarà per la
socialització de les membres tot creant-ne un ambient educatiu i segur.
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A més es tindrà en compte les peculiaritats de cada persona i es treballarà des
de la individualització, comprenent la persona com a subjecte individual, únic i
agent actiu del seu propi procés d’aprenentatge.
Apostarà doncs per la transformació social i les idees de les participants, tot
exercitat-ne l’esperit crític amb l’objectiu de millorar la qualitat de la vida
d’aquestes. Generant així la idea de la capacitat d’apoderament propi, la
necessitat de l’activisme i de treballar pels propis canvis.
Tot això ho durem a terme mitjançant gestos de la vida diària, entenen-ho des
de la metodologia experiencial, la qual consta de diferents parts del procés
d’aprenentatge, una introducció en els objectius de l’experiència, una observació
de les alternatives possibles, la coneixença de diferents formes d’actuar, l’anàlisi
de les conseqüències generades amb l’ajuda del grup, i el fet de verbalitzar
l’objectiu de canvi proposat. (Sanz, 2015)
Aquests processos es realitzaran mitjançant la metodologia experimental ja
que aquesta genera l’aprenentatge a partir de la reflexió i l’anàlisi de les
activitats dutes a terme, el reconeixement positiu dels avenços aportats per
l’experiència, els aprenentatges significatius viscuts en primera persona, la
comprensió i integració de les idees un cop les hagin realitzat i pogut entendre’n
la importància, l’adquisició dels valors, etc.

7.1

Organització del grup

El grup està format per 20 adolescents i joves, de diferents edats entre 14 i 18
anys, i les formes d’agrupament que es faran en la realització de les
activitats seran bàsicament barrejant els grups d’edats per tal de garantir
una major heterogeneïtat en els grups per tal d’augmentar les diferències
que puguin sorgir-ne i així poder conèixer-ne i valorar-ne la diversitat de
forma positiva.
Respecte els grups d’habitació els realitzen les pròpies participants el vespre
del primer dia de forma lliure, escollint amb qui tenen ganes de compartir
habitació. Per tant, no hi ha criteris establerts de com s’han de formar, tot i
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que es tendeixen a fer agrupaments per edats, per interessos comuns, per
les primeres coneixences, etc.
En els grups de servei que seguidament en coneixerem el funcionament es
realitzaran grups mitjans, de cinc persones, d’edats diferents i capacitats
complementàries per tal de garantir el desenvolupament de les tasques el
més òptim possible.
En la realització dels petits grups a l’hora de realitzar activitats es donarà
especial atenció el quart dia, on es treballarà la sexualitat. Ja que
s’agruparan les joves per interessos i moments vitals viscuts, més enllà de
l’edat,

valorant-ne

inquietuds

semblants

principalment
i

poder

l’experiència

sentir-se

còmodes

per
en

poder
el

compartir

grup

per

tal

d’expressar-se.
En general s’apostarà per treballar en petit grup en molts moments ja que es
reconeix que el treball així és més productiu, més participatiu i genera més
cooperació entre les participants, com també afegeix “El treball en petits
grups ha evidenciat ser una estratègia que facilita la pràctica docent ja que
augmenta la motivació intrínseca i desenvolupa l'autonomia dels estudiants.”
(Magnarelli, et al., 2009, p. 379)

7.1.1

Organització de les tasques

Es treballaran diversos valors de forma implícita en el dia a dia, en la manera de
realitzar les tasques, per exemple els joves es distribuiran en grups de serveis i
cada dia un grup realitzarà una tasca de les necessàries per la convivència, per
tal de treballar l’autonomia.
Un grup realitzarà el menjar, l’altre netejarà les olles, unes pararan i despararan
la taula, i els altres netejaran l’espai i els lavabos. Els plats i els coberts es
netejaran al rentaplats, al qual els hi posarà cada persona al acabar la menjada.
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Tasca:

Descripció de la tasca

Cuina

Cuinar els àpats

Taula

Parar i desparar la taula, posar i treure els estris i servir
els plats

Olles

Netejar les olles utilitzades en cada menjada per tal de
cuinar els àpats

Neteja

Netejar els lavabos, les piques i fregar-ne el terra. I
mantenir nét i en ordre l’espai.

Taula 21:Descripció de les tasques a desenvolupar pels grups de servei

El desenvolupament de les tasques es durà a terme en aquest ordre:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Cuina

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Taula

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Grup 2

Olles

Grup 3

Grup 4

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Neteja

Grup 4

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Taula 22: Graella de l’ordre per desenvolupar les tasques per grups i dies

7.2

La figura de l’educadora

Les educadores realitzaran la dinamització de les activitats, suport i recolzament
constant de les participants, coordinació de les accions que es duguin a terme,
control del desenvolupament de les dinàmiques diàries i vetllar per la seguretat
en tot moment.
Aquestes tasques es realitzaran de forma complementària a totes les funcions
com a monitores de lleure que ja hem conegut en l’apartat 3.3, en el marc teòric
del treball. Ja que totes les professionals tindran a més de la seva formació com
educadores socials, el títol de monitores de lleure i la formació rebuda de forma
explícita pel desenvolupament de les colònies.
Les educadores adoptaran un paper de dinamització activa. Vetllaran per establir
un clima de confiança on les participants puguin sentir-se còmodes per
expressar les seves idees; garantiran el respecte en tot moment entre les
persones que formin part de cada sessió; motivaran i animaran les usuàries en
participar activament de les activitats tot fent-les reflexionar sobre els conceptes
que s’estan treballant; i dinamitzaran les activitats des d’una metodologia
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basada en valors, procurant transmetre implícitament aquestes idees i reflexions
entorn la manera d’entendre les coses.
Les activitats i la programació estan pensades i adaptades per al bon
desenvolupament per part de totes les participants, però les possibilitats de
readaptació i canvis de plans són elevades, per aquest motiu la capacitat
d’improvisació i adaptabilitat per tal de garantir que aquesta sigui amb qualitat
ha de ser molt alta en les professionals.
Serà una de les qualitats imprescindibles que han de posseir les educadores
degut a la importància de garantir la inclusió real de totes les participants, i
perquè aquesta sigui possible caldrà en tot moment tenir en compte les
capacitats de totes les joves i el desenvolupament que estan duent a terme de
les activitats. A més d’assegurar-ne el gaudir, la seguretat i l’aprenentatge
adquirit.
En definitiva, el projecte espera ser inclusiu en totes les seves accions, per això
cal que l’equip d’educadores ho tingui molt present i respecti i garanteixi aquest
aspecte davant de qualsevol canvi.

7.3

Ambientació o eix temàtic

El poble on es realitza el projecte, Margalef en aquest cas, ha decidit gravar
aquest estiu un anunci per promocionar el poble, on volen explicar les costums
d’allà, les particularitats, els monuments arquitectònics, la màgia de la gent que hi
viu, etc. Sobretot volen fer descobrir aquell secret tant especial que acompanya al
poble, però per saber-lo hauran de venir aquí i apreciar-lo.
Un anunci perquè qui el vegi tingui ganes d’anar al poble, i així fer-lo més conegut
i que més persones puguin tenir la sort de conèixer el secret.
És per això doncs, que demanaran a les joves que casualment passaran els dies
en aquest indret si volen ajudar-los. Les hi explicaran el projecte, les motivaran
en la realització de l’anunci, les animaran pel rodatge, etc. Quan totes en tinguin
moltes ganes explicaran l’últim detall.
A l’anunci no poden sortir-hi totes, per això hauran de fer grups i treballar-se el
tema del poble que considerin que és més important destacar, aleshores es
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realitzarà un càsting, el qual es convertirà en la gala dels anuncis, i el conjunt que
el guanyi serà qui descobrirà el secret del poble i podrà gravar l’anunci.
Per començar, les hi voldran fer unes proves per saber quines són les millors
candidates per descobrir les peculiaritats del seu poble i poder-ne fer un bon
reportatge perquè quedi un bon resultat en la gravació final. Per aquest motiu les
participants hauran de pensar en què voldrien descobrir, en com ho farien, en
quin anunci farien, quin aspecte és el que volen destacar i per tant el que més
aprofundiran.
A partir d’aquestes primeres proves es realitzaran grups per interessos compartits
de conèixer aspectes del poble, de manera que un grup investigarà el menjar
tradicional, l’altre l’art urbà, l’altre la flora i la fauna de l’entorn, etc. I el que
proposin.
Aquest petit col·lectiu caldrà que es coneguin bé entre elles, que descobreixin
quines són les qualitats que té cadascuna davant la càmera, que s’acompanyin en
despendre’s de la vergonya, que es donin suport en tot moment, que formin una
bona pinya en definitiva. Així podran desenvolupar millor el treball en equip i els
serà positiu per poder gravar un bon anunci, i optar a ser les guanyadores del
càsting.
Durant l’evolució dels dies la directora del rodatge de l’espot creurà que encara no
estan prou preparades, que els cal alguna cosa per a ser unes bones actrius i
actors. Serà per aquest motiu que els hi farà realitzar activitats per tal de deixarse anar, per poder creure més en que són capaces elles mateixes, per dotar-les
de decisió i seguretat en el fer les coses, més coneixement del propi cos com a
eina d’expressió, etc. Així fins que estiguin apunt i preparades per la gravació.
Aleshores es realitzarà el càsting, on es podran veure en l’última nit en la gala
dels anuncis, el vídeo proposat per cada grup. La directora quedarà meravellada
de l’art de cadascun dels espots, per l’essència que hi ha sabut trobar cada
col·lectiu, pels aspectes destacats, per la manera en que han sabut mostrar-ho,
en definitiva, espectaculars.
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Aleshores els hi proposarà si volen ser totes les actrius i actors protagonistes del
seu anunci, que poden ajuntar-los tots i fer-ne un bon muntatge, i així podran
destacar tots els aspectes que han sabut descobrir d’aquest poble.
Caldrà esperar la resposta de les participants, a les quals se les ajudarà a
convèncer recordant-les-hi que només així i d’aquesta manera totes podran
conèixer també el gran secret que amaga i posseeix aquest petit poblet de
muntanya.
S’ha escollit aquest eix temàtic per tal de poder vincular també amb el territori i
l’espai de realització del projecte, per tal de poder fer coneixença de l’entorn que
les rodeja aquells dies i que forma part del seu entorn natural proper en la seva
vida diària. A més, amb l’excusa del rodatge en podran sortir records visuals de
l’experiència i se’n podrà realitzar un petit muntatge el qual s’exposarà en el
berenar que es realitzarà amb les famílies la setmana següent de la tornada.

64

8. Activitats
La metodologia d’aquest projecte es durà a terme mitjançant principalment les
activitats del projecte, les quals queden dividides en 4 blocs.
La coneixença, per tal de començar a establir vincles entre les joves i
compartir els seus interessos; l’autonomia, com agent de responsabilitat que
comporta seguretat i llibertat; l’autoestima, com a capacitat necessària per
ser conscient de les pròpies capacitats; i la sexualitat, coneixent una altre
visió d’aquesta.
Més l’etapa de l’avaluació i el tancament, la qual ha estat anomenada el comiat,
entenent-ne la importància de percebre els finals com a parts del procés i
recollir-ne l’experiència apresa.
A més, durant la realització del projecte es duran a terme unes activitats
alternatives,

les

activitats

transversals,

que

tindran

presència

en

els

diferents blocs.
Cada bloc està format per un mínim de cinc activitats concretes que pretenen
augmentar l’aprenentatge, més les transversals. Cada bloc es realitzarà en la
franja horària d’un dia sencer i treballarà els continguts ja esmentats per tal
d’aconseguir els objectius proposats.
Seguidament trobareu l’explicació del per què hem considerat important
treballar aquests continguts, conjuntament en la forma en com ho farem la qual
està explicada en cada activitat que es desenvoluparà.
Cada

bloc

correspon

a

la

temporització

d’un

dia

sencer,

com

acabem

d’anomenar, els quals estan exposats amb les activitats corresponents seguint
l’ordre temporal. Podreu observar, després d’aquest apartat, una graella de
totes les activitats també per tal de tenir clares les accions i els moments de
desenvolupar-se.
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BLOC 1: Coneixença
En el primer bloc, parlarem de la importància de la coneixença del grup per tal
de crear bones dinàmiques entre les participants i generar cohesió grupal, la
qual a gran escala i en la comunitat de joves en la que estem treballant també
suposarà cohesió social fent front a les desigualtats.
Ja que en el desenvolupament del primer dia serà molt important l’establiment
de vincles i la creació de relacions positives entre les participants.

Segons Pallarès (1990) el desenvolupament d’un grup constà de cinc etapes,
en les quals els seus membres hauran de desenvolupar noves habilitats i
actituds. La primera, l’etapa I és la Orientació. Considera que en aquesta fase,
la qual es dóna al començament de la vida del grup i és el moment en què
apareixen interrogants com aquests: com es desenvoluparà la nova situació?,
què és allò que hem de fer?, Com serem qualificats? Com encaixaré en aquest
grup?, etc.
El desenvolupament grupal en aquesta etapa exigeix dues intervencions per
part de l’educadora: per una part, cal deixar ben clar què és allò que s’espera
deles participants i la forma com es desenvoluparà la sessió; i, per l’altra,
facilitar el

coneixement

entre

les

membres del grup. En aquesta etapa

s’aconsella utilitzar tècniques de presentació i creació d’ambient i crear un
clima favorable per al bon funcionament del grup.
Ens basarem doncs en aquestes etapes en la realització del projecte, degut a
que considerem que són les parts que segueix el procés d’un grup. Parlarem a
més, de dinàmiques en el grup, perquè com observem en els treballs realitzats
per Cartwright i Zander (1968), on diuen que la dinàmica de grups es
preocupa per la manera en la qual poden organitzar-se i fer servir els grups
des d’una perspectiva democràtica, participativa i de cooperació en les
decisions.
Ja que esperem que aquesta sigui la forma d’organització de les individues.
També segons Giménez (1980) la dinàmica de grup genera un augment en
l’eficàcia de les organitzacions, una millora en la socialització de les persones,
un augment en el sentit cooperatiu i participatiu, i una millora en la capacitat
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comunicativa.
És per aquest motiu doncs, que treballarem utilitzant eines de dinamització per
tal de cohesionar el grup.
Afegim doncs aquesta idea de la cohesió dins del grup, veient-ne els beneficis
que aporta, amb la idea que confirmen Carron i Dennis (2001), que la cohesió
grupal és una necessitat per aconseguir bons resultats per un equip ja que la
cohesió grupal influència en la eficàcia grupal,

ja que proporciona més

aprenentatge, una millora de la comunicació, un augment del sentiment de
seguretat, i una millora de la productivitat.
A més, segons com defineixen els autors

Brawley i Widmeyer (s.d, s.p), la

cohesió grupal és “Un procés dinàmic que reflecteix la tendència del grup a
mantenir-se i romandre unit en la cerca dels seus objectius instrumentals i/o per
a la satisfacció de les necessitats afectives dels membres”.
Per tant, entenem la importància de realitzar una bona coneixença de les
membres que integraran el grup de les participants. Per tal de poder generar
bones dinàmiques entre aquestes on es sentin còmodes amb les persones que les
envolten.
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8.1

Activitats

Seguidament trobareu les activitats que conformaran el primer dia del projecte,
en el qual es treballarà la coneixença per tal de començar a establir vincles entre
les participants.

Activitat : Coneixem-nos
Objectius:
1.1 Acceptar les diferències
1.2 Conèixer diferents realitats

Descripció i metodologia:
En aquest primer moment es realitzaran jocs de coneixença, començant per els jocs que proposin
les joves que els agradin i hagin conegut durant la seva experiència. En cas de que se’ls hi
acabessin les idees es pot jugar al pistoler, la roda de noms acumulats, el zombie, etc.

Temporització:

Material:
-Pilota

Dilluns a les 11.30h , durada aproximada: 30
min

Espai:

Taula 23: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

* Aparició directora. En aquest moment es durà a terme la presentació de
l’eix, on la directora introduirà l’explicació de la seva voluntat de realitzar el
càsting per la gravació d’un anunci del poble, a veure si volen col·laborar-hi, tal i
com hem explicat a l’apartat de l’ambientació.

Activitat : Què t’agrada a tu?
Objectius:
1.2 Conèixer diferents realitats
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Descripció i metodologia:
Aquesta activitat servirà per realitzar els grups d’interès en treballar sobre algun tema per tal de
poder realitzar l’anunci promocionant aquest aspecte.
Es farà una dinàmica per descobrir quins grups faran i quins temes tractaran aquests. Es realitzarà
mitjançant una dinàmica d’interessos de la seva vida personal, coneixent-ne les aficions. La qual
consisteix en jugar al joc dels paquets, en el qual les participants es mouen per l’espai i la
dinamitzadora va anomenant diferents ítems. Les joves han d’agrupar-se segons les que
comparteixin aquell fet. Per exemple: Les persones que tinguin els ulls del mateix color, a qui li
agradi el mateix menjar, etc. D’aquesta manera començaran a veure que també tenen coses en
comú més enllà de les aparences. L’últim ítem que es cridarà serà: Quina cosa del poble tinc
ganes de conèixer. Des d’aquests grups, s’intentaran adequar perquè quedin del mateix nombre
de participants i es treballin diferents temes.

Temporització:

Material:

Dilluns a les 16.30h , durada aproximada: 45
min

Espai: Poble

Taula 24: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : A la feina!
Objectius:
4. Responsabilitzar-se amb les pròpies necessitats
4.1 Ser capaç de desenvolupar les tasques diàries

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es realitzarà amb els petits grups ja formats per interessos de descobrir aspectes
del poble i gravar juntes l’anunci. Per començar a treballar en equip, duran a terme la primera
tasca com a tal.
Primerament s’explicarà que durant aquesta estada ens repartirem les tasques entre les
participants i així podrem descobrir de que som capaces, a més veient que si treballem les unes
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per les altres, juntes és més fàcil.
S’exposaran els grups de serveis, i les tasques a realitzar. Aleshores cada grup durà a terme la
tasca relacionada.
L’equip que descobrirà el menjar tradicional començarà fent-lo per sopar aquell dia. El que
coneixerà com s’organitzen el veïnat de la població, realitzarà les graelles que utilitzarem per
organitzar-nos durant les colònies. Una graella repartint les tasques pels grups de serveis i
definint les feines a dur a terme. Un altre, realitzarà el menú de tota la setmana, tenint en compte
uns barems per garantir-ne que siguin saludables, i amb el suport constant d’una educadora.
Segons els temes escollits a treballar i la quantitats de grups formats es repartiran les tasques.

Temporització:

Material:

Dilluns a les 17.15h , durada aproximada: 45
min

Espai: Exterior de l’alberg

Taula 25: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

En aquest moment es realitzarà la instal·lació pels petits grups que vulguin
formar les joves en cada habitació, desfer la motxilla, ordenar-se l’espai i
adequar-se cada habitació.
Seguidament s’explicarà el joc que durarà durant tota l’estada d’Aconseguir el
secret, el qual podeu trobar explicat en l’apartat d’activitats transversals.

Joc de nit : Confia amb mi
Objectius:
4.3 Formar part activa d’un grup
Descripció i metodologia:
Aquesta activitat consistirà en fer una rotllana ben ample de peu – en el cas que sigui possible-, i
cadascú s’haurà de posicionar davant de les frases que vagi dient la dinamitzadora. Haurà de
realitzar un pas endavant en cas que la frase la defineixi o li hagi passat. Quedar-se quiet si no li
ha passat mai. I fer una passa enrere si ha sigut ella qui ha fet alguna vegada alguna acció que
produeix el resultat de la frase.
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Les frases que es diran:
-

S’han burlat de mi pel meu aspecte

-

M’han menyspreat sense conèixer-me

-

He sentit por anant sola pel carrer

-

No he pogut fer el que voldria pel que diran

-

He pensat que la meva família em sobre protegeix

-

M’agradaria canviar les idees dels meus amics

-

M’han pegat

-

He somrigut quan en realitat una broma no m’ha fet gràcia

-

Canviaria alguna part del meu cos

-

M’agradaria que la gent em veies com més capaç

-

Penso que valc més del que la gent veu

-

He cantat sota la pluja

Aleshores es demanarà a les participants si volen afegir alguna frase. I finalment es farà un debat
sobre les posicions en que s’ha quedat cada persona. Com s’han sentit al sentir les frases, si algú
vol comentar-ne alguna, etc.

Temporització:

Material:

Dilluns a les 22.30h, durada aproximada: 1h

Espai: Sala de tallers

Taula 26: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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BLOC 2: Joves, diversitat funcional i autonomia
El segon bloc tracta sobre l’autonomia, ja que hem considerat que és un
contingut essencial a treballar en l’adolescència i joventut, i més treballant amb
persones amb diversitat funcional les quals sovint se les ha atribuït molta
sobreprotecció i limitacions en les capacitats de desenvolupament, tal i com
podeu observar en les següents opinions de les autores.
L’autonomia és “la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per pròpia
iniciativa, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i
preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida
diària” (Llei 39/2006, 2006, p. 8) segons l’article 2n de le Llei 39/2006 del 14 de
desembre de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en
situació de dependència.
Aquesta definició però, englobant el terme de desenvolupar les pròpies activitats
quotidianes, deixa de banda persones que degut a discapacitats físiques no
poden dur-les a terme, però sí que són autònomes.
Per

això,

preferirem

basar-nos

en

la

definició

del

moviment

de

Vida

Independent, que considera que el dret de cada persona de poder prendre
decisions que afecten la seva pròpia vida personal, i especialment el de poder
viure en el lloc que es vulgui i ser atès per les persones, referint-se a
l’assistència personal, que un desitgi. Entenem doncs l’autonomia com la
capacitat de prendre pròpies decisions i de construir el pla de vida propi.
(Mañós, 2013)
Però considerem que el sistema socioeconòmic on vivim, i les polítiques socials
que l’organitzen no tenen una prioritat per la inclusió social, tal i com afirma:
Amb aquest tipus de política que es deriva d'un consens cultural que admet
millor la segregació de la diferència que la integració, encara que el cost
econòmic d'aquelles sigui superior, es redistribueixen els pressupostos de
tal forma que qui és realment depenent percep una quantitat inferior de
suport que qui, amb diferents programes d'integració, podria aconseguir
l'autonomia. (Allué, 2003, p. 105)
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És per aquest motiu que cal tenir en compte que els reptes per obtenir una
bona autonomia no només són personals, ni de les pròpies capacitats, ja que
cal tenir en compte els suports i recursos dels quals disposa l’entorn “No
només fa falta maduresa i solventar-se econòmicament per aconseguir major
autonomia, es requereix a més, viure en un mitjà on les barreres físiques i
socials siguin les mínimes.” (Allué, 2003, p. 104)
A més, una mostra evident de la importància d’incloure les persones, de
l’acompanyameny, del tenir-les en compte, de dotar-les de la pròpia
autonomia per decidir sobre la seva vida, ens l’explica:
“La qualitat no acaba en prestar un bon servei, és també un camí de
busqueda, al costat de la persona, del seu projecte personal. Aquesta
inquietud permanent per una major satisfacció de les persones participant
activament en el mitjà que les envolta, és la clau de la qualitat.” (Castillo,
2007, p. 77)
Cal contemplar també els casos de les persones que pateixen accidents, el fet de
recuperar l’autonomia, o fer el procés per readquirir-la té un temps per a
cadascú, no es poden establir referències perquè ajuden a augmentar la
frustració de qui no ho viu a aquest ritme. “L'assoliment de l'autonomia, o dit
d'una altra forma, l'alliberament de les dependències, siguin aquestes físiques o
d'imatge requereix temps; un temps que únicament pot ser mesurat pel rellotge
de qui les sofreix.” (Allué, 2003, p. 108)
Justament per aquest fet, en aquest moment de superació davant la vida, cal
tenir en compte la visió i la percepció que tenen de les pròpies capacitats i el
valor que els hi donen, ja que “La nova responsabilitat que adquirim sobre els
nostres cossos deficients ens capacita per preveure fins al més mínim risc
perquè qualsevol nova pèrdua podria resultar fatal.” (Allué, 2003, p. 115)
Resumint tot el que s’ha dit anteriorment doncs, afegim la idea d’Etxerria
(2005), que afirma que l’autonomia és una capacitat que es va adquirint i
reforçant amb els aprenentatges que es van realizant al llarg de la vida, els
processos educatius i la maduració personal.
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“Reconèixer-los com a subjectes de responsabilitat, que han de decidir per
criteris adequats i fer-se càrrec de les conseqüències dels seus actes, en
funció de les capacitats. El contrari és expressió de paternalisme que
inferioritza, que no reconeix plenament la dignitat.” (Etxerria, 2005, p. 29)
Per aquests motius treballarem l’autonomia amb les joves participants per tal
de millorar-ne el seu desenvolupament i les expectatives respecte la seva
vida.
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8.2

Activitats

*Aparició directora. La directora apareixerà demanant a les participants que
cal que s’espavilin si volen triomfar en el món de la publicitat, del cinema, del
teatre, etc. Del que sigui! Els cal estar una mica més segures d’elles mateixes,
sentir-se lliure i capaç de realitzar les coses. És per això que ordena que la
segueixin i les porta cap al peu de la muntanya, on començaran les activitats.
Seguidament trobareu les activitats que conformaran el segon dia del projecte,
en el qual es treballarà l’autonomia personal mitjançant la responsabilitat grupal
i aprenent a valorar la nostra llibertat.

Activitat : Excursió
Objectius:
4. Responsabilitzar-se amb les pròpies necessitats
4.3 Formar part activa d’un grup
Descripció i metodologia:
Es realitzarà una petita excursió per l’entorn de l’alberg per tal de conèixer el territori que ens
envolta, i la fauna i la flora que aquest posseeix.
Es faran quatre grups segons les capacitats motores de les participants, i hi haurà diferents
opcions de ruta a adaptar-se segons aquestes. Amb la possibilitat de fer-ne un cinquè que passegi
pel poble i l’entorn més proper en cas de que la mobilitat d’algunes joves sigui molt reduïda.
D’aquesta manera podrà haver-hi sempre una educadora per equip, i en el cas que es formessin
menys grups aniria en el grup més nombrós.
El primer grup anirà fins a la Cova l’oliver i tornarà, la ruta del recorregut és de 3,63 km amb un
desnivell acumulat de 55 m ascendent i 55 descendent.
El segon grup anirà i tornarà fins al Pont de les Joveres al riu Montsant, la ruta comptant l’anada i
la tornada consistirà en 4,30km amb un desnivell acumulat de 30 m ascendent i 44 descendent.
El tercer anirà i tornarà de la Cova el forn, la ruta consistirà amb 5,2 km, amb un desnivell
acumulat de 168 m ascendent i 168 m descendent.
El quart anirà fins a l’ermita de Sant Salvador i tornarà, la ruta és de 8,69 km amb un desnivell
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acumulat ascendent de 468m i 468m descendent.
S’enduran un entrepà per poder dinar durant la ruta si fos necessari, especialment l’últim grup, o
durant la tornada. Però tots els grups retornaran a l’alberg abans de fer la primera activitat de la
tarda.
D’aquesta manera s’aniran coneixent amb els persones que formen aquests petits grups, tot
caminant i conversant.

Temporització:

Material:

Matí de dimarts, durada aproximada: 4 hores

-

Espai: La Serra de Montsant

-

Motxilla d’atac
Cantimplora
Cangur
Botes de muntanya
Gorra
Crema solar

Taula 27: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Descobreix-me!
Objectius:
2.1 Conèixer què les defineix
4.3 Formar part activa d’un grup

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es durà a terme durant l’excursió, cada grup podrà escollir en quin moment
realitzar-la.
Consisteix en escriure en un tros de paper preguntes per fer a la resta d’integrants del grup,
doblegar-lo i deixar-les dins d’un pot de vidre. En aquest ja hi haurà diferents preguntes com per
exemple: quina persona que t’ha influenciat més? viatge que sempre has volgut fer? que es el que
necessites els dies foscos? moment en que vas notar que havies canviat? si poguessis tornar
enrere, que canviaries? com t’imagines d’aquí un anys?, etc.
Un cop estigui el pot ple de les preguntes que han escrit les diferents participants es remenarà i
cadascú haurà d’obrir-lo, treure’n un paper, llegir la pregunta -tenint present que hi poden haver
joves

que

necessitin

un

suport

en

aquest

moment-

i

contestar-la.

Aleshores passar el pot a una altre persona i fer el mateix procediment per tal d’anar-se coneixent
més íntimament.
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Temporització:

Material:

Realitzar durant l’excursió, dimarts al matí,

- Pot de vidre

durada aproximada: 60 min

- Papers
- Bolígrafs

Espai: El camí de l’excursió

Taula 28: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Creació de l’anunci
Objectius:
5. Implicar-se en l’eix
5.1 Realitzar l’anunci amb èxit
5.2 Conèixer el territori
Descripció i metodologia:
En aquesta activitat es començarà la preparació de l’anunci pels petits grups ja formats per
interessos de coneixença del poble.
Serà de lliure interpretació i realització, per tant, les úniques directives seran la repartició exacte
dels aspectes que ha de tractar cada grup, i les acompanyarà una educadora per grup per tal de
poder donar idees si li demanen. Però la creació serà totalment autònoma pels joves.
Hauran de pensar quines volen que siguin les escenes, que dirà cada personatge, des d’on es
gravaran els plànols, etc. I assajar perquè quedi espectacular i puguin guanyar el càsting.

Temporització:

Material:
-

Dimarts

a

les

16.30h,

durada

Disfresses

aproximada:

1.30h

Espai: El poble

Taula 29: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

* Aparició directora. Els dirà que van per bon camí, que ha observat els seus
assajos i pensa que van per bon camí, però encara hi ha alguna cosa que li
manca. Per això els proposarà fer la següent activitat.
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Activitat : I per a tu què és?
Objectius:
4. Responsabilitzar-se amb les pròpies necessitats
4.2 Conèixer la importància de l’autonomia

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat consistirà en conèixer que és per elles l’autonomia. D’aquesta manera
comprendran les diferències que existeixen entre cada participant i amb la manera de relacionarse amb la llibertat i les responsabilitats. Podran empatitzar entre elles, compartir experiències,
donar-se idees o consells, i valorar la pròpia autonomia.
Primerament es repartirà dos trossets de paper i un objecte a l’atzar a cada persona, aleshores
s’explicarà que en un paper s’ha de dibuixar què és per ella l’autonomia, com la definirien; en
l’altre han de dibuixar-hi com s’imaginen que serien si fossin del tot autònomes; i amb l’objecte
han de representar mitjançant l’expressió corporal com es sentirien si ho fossin, l’objecte serà un
suport que pot servir de qualsevol estri, caldrà fer anar la imaginació.
Aleshores, al primer moment cadascú escriurà, dibuixarà i pensarà com representar-ho.
Seguidament es penjaran els dibuixos per l’entorn, i cadascú passarà a observar-los, com si fos
una exposició. Llavors cada persona representarà la seva expressió de llibertat i la resta hauran
d’esbrinar

què

significa

l’objecte,

les

participants

podran

afegir

una

explicació.

Finalment es realitzaran cinc petits grups de quatre persones, i compartiran entre elles la definició
escrita que han fet de l’autonomia. En aquest moment hauran de crear una definició conjunta
entre tot el grup, així com compartir-ne idees i experiència, i en acabar cada grup exposarà la
definició feta i l’aprenentatge o el valor adquirit en el fet de compartir-ho.
Les educadores seran un suport en la dinamització, principalment en els moments d’escriure i el
que faci falta.

Temporització:
Dimarts

a

les

Material:
18.30h,

durada

aproximada:

1.30h.

-

Papers
Bolígrafs
Retoladors
Llapis de colors
Objectes a l’atzar

Espai: Sala de tallers

Taula 30: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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Joc de nit : Inventa’t la solució
Objectius:
4. Responsabilitzar-se amb les pròpies necessitats
4.2 Conèixer la importància de l’autonomia

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es realitzarà amb quatre grups de tres persones i dos grups de quatre. A aquest
aquests equips se’ls demanarà que en el primer moment pensin sobre quines són les coses que
més els molesta de no ser totalment autònomes, quins són els inconvenients, què els agradaria
fer, etc.
Al compartir aquestes idees coneixeran també una mica més de la vida i la rutina de les seves
companyes. Aleshores hauran d’escollir a quin d’aquests problemes hi posarien solució, si
poguessin inventar-se una màquina que pogués combatre aquest obstacle.
Doncs en aquest moment caldrà enginyar la idea d’un invent capaç de convertir-les en plenament
autònomes, ja que superés aquesta dificultat escollida. Poden pensar tants invents diferents com
persones hi ha al grup.
Llavors, quan tots els equips tinguin fabricades les idees, totes les joves es posaran assegudes
mirant en una direcció menys un equip, que es posaran també assegudes, menys la voluntària
que estarà de peu, de cara a aquestes. En aquest moment sortirà una representat d’un altre
equip, la qual es posarà al centre amb les mans enrere, i la voluntària es posarà darrere seu
mirant a la mateixa direcció, les dues cap al públic. La voluntària posarà els braços en una jaqueta
del reves per cobrir el cos de la representant, i gesticularà amb les mans com si fos la
representant, i aquesta haurà d’endevinar que estan representant les mans fins a endevinar quin
és l’invent.
Aquest fet s’anirà reproduint, canviant els equips fins a esbrinar tots els aparells per ser més
autònomes.

Temporització:

Material:
-

Jaqueta per cobrir el cos

Dimarts a les 22.30h, durada aproximada: 1h

Espai: Sala de tallers

Taula 31: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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BLOC 3: Joves, diversitat funcional i autoestima
El tercer bloc, parla sobre l’autoestima, contingut imprescindible a tractar amb
joves d’aquesta franja d’edat, degut a que en la seva etapa de desenvolupament
neix la necessitat de definir-se i d’acceptació de la pròpia persona, tal i com
seguidament podem conèixer més detingudament.
L'autoestima és el fet d’estar a gust amb un mateix, considerar-se important i
sentir-se especial, tant per un mateix com per la resta. Tenir autoestima
significa ser responsable i acceptar les dificultats, acceptar la frustració, saber
reconèixer i acceptar els propis límits. L'autoestima és, en general, tenir
entusiasme per les coses, mantenir bones relacions amb la resta i saber
expressar les emocions. (Espinoza, 2012)
Remarcant la importància de l’autoestima en les persones amb diversitat
funcional, a les quals sovint se les ha des valoritzat, l’autor afirma la necessitat
en “La nostra ferma convicció que som subjectes de dignitat. Persones que com
a tals ens constituïm en finalitats en si, que valen per si mateixes, que per tant,
no podem ser instrumentalitzades ni menyspreades, tinguem les limitacions que
tinguem.” (Etxerria, 2005, p. 25)
Justament per aquest motiu l’autor afirma que cal treballar per l’autorealització
més enllà de l’autoconcepte, un cop ja acceptant la pròpia persona, vetllant per
garantir una qualitat de vida i un gaudir d’aquesta, “Gaudir d'una vida que val la
pena ser viscuda, d'una vida que en la seva globalitat podem qualificar com a
assolida, com realitzada.” (Etxerria, 2005, p. 24)
Per això és fonamental dotar d’importància el fet de donar valor a la pròpia
persona, i a la vida d’aquesta, per això cal definir l’autoconcepte i la pròpia
imatge corporal de forma positiva. És un procés del desenvolupament dels
infants i joves, i sovint pels que tenen diversitat funcional és un moment crític
degut a que en el seu autoconcepte cal incloure-hi la seva discapacitat,
aleshores se’n adonen de les pròpies limitacions al reconèixer que el seu grup
d’iguals no les tenen. És per això que pot costar reconèixer-la, cal evitar la
sobreprotecció de la família per tal de poder desenvolupar aquest procés
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d’acceptació de la pròpia persona i la seva realitat individual. (Maiz, B; Güereca,
A, 2006)
Quan no s’accepta o no es concep la pròpia identitat sol haver-hi una confusió de
papers o rols segons anomena Erikson (s.d), l’adolescent es sent atrapat, encara
és un infant en alguns aspectes però alhora té necessitats d’adult, és dependent
però vol ser independent, és sexualment madur però sovint incapaç de satisfer
les necessitats sexuals, i això li crea un problema d’identitat.
Segons la teoria de necessitats bàsiques d’Abraham Maslow (1970) on les
principals són les fisiològiques; seguidament s’hi mostra la seguretat entenent-la
com l’entorn de suport, protecció, estructurat i amb seguretat per tal de que
cada infant pugui desenvolupar-se còmodament; l’amor i la pertinència,
reforçant-ne la importància de sentir-se valorat; l’estima; l’autorealització, com
a satisfacció del propi desenvolupament i les tasques realitzades; i finalment la
transcendència.
Ens proposen estratègies per fomentar l’autoestima positiva dels infants i joves
amb discapacitat (Btooks, 1997; Cyberparent, 1997-1999; Nuttall, 1991;
Pierangelo i Jacoby, 1998) el fet d’emfatitzar les fortaleses, treballar-les perquè
compensin amb les mancances; crear un ambient de pau, on es puguin senitr
còmodes per expressar-se; delegar responsabilitats a l’infant o jove, que prengui
decisions i es senti partícip; buscar models positius per seguir, d’altres persones
que la discapacitat no l’ha limitat per aconseguir grans fites; fomentar la
integració en la comunitat, amb el grup d’iguals, en l’entorn, etc.
Fomentar l’autoconfiança, ajudant-los a manejar el fracàs i els errors, evitar
sobre protegir-les per tal de fer-los capaços d’enfrontar-se als reptes; fomentar
la presa de decisions i la solució dels problemes per tal de que experimenti el
control de les accions i la seguretat en una mateixa; realitzar retroalimentació
positiva i ajudar-les a sentir-se especials, mostrar apreci i acceptació cap a les
seves fites; utilitzar la disciplina per generar autodisciplina, marcar uns límits
clars, una estructura, que entenguin el perquè de les regles i n’assumeixin les
conseqüències.
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És per tots aquests motius que durant aquest bloc treballarem l’autoestima amb
el grup de joves amb la intenció de generar una millora en la seva capacitat
d’introspecció, autoconeixement i a partir d’aquí, la millora de la seva
autoestima.
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8.3

Activitats

Seguidament trobareu les activitats que conformaran el tercer dia del projecte,
en el qual es treballarà l’autoestima, així com conèixer la importància de
l’autenticitat, de ser una mateixa, d’estimar-se i sobretot, valorar-se.

Activitat : Qui sóc?
Objectius:
2. Apreciar la pròpia persona
2.1 Conèixer què les defineix
2.3 Identificar les pròpies capacitats

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat consisteix efectuar una pròpia descripció de la pròpia persona el més
detalladament possible però sense explicar detalls evidents. Caldrà que cadascú trobi la manera
de fer una descripció personal d’ella mateixa, més enllà dels aspectes físics i bàsics.
Se’ls hi repartiran dos folis, i se’ls dirà que en un han d’escriure el que no els molestaria que la
resta de persones sabes d’ella mateixa i a l’altre els secrets que la defineixen i la fan ser qui són,
però que no vol compartir amb les altres companyes.
Es repartirà un petit mirall per cadascú, se’ls explicarà l’activitat i cada jove podrà repartir-se per
l’espai i anar a la zona que més li agradi. Aleshores hauran de mirar-se al mirall i preguntar-se:
Qui sóc? I escriure’n, dibuixar-ne o expressar-ne com vulguin la resposta. Al acabar caldrà que
tornin a mirar-se al mirall i tornin a preguntar-se: Qui sóc? I així repetidament.
La descripció serà de la llargada que a cadascú l’inspiri, de qui és, què li agrada, quins suports té a
la vida, que el molesta, què l’ajuda, etc. Tenint present que no pot donar pistes de qui és.
Les educadores hauran de donar suport a les persones que el necessitin per poder expressar-se o
plasmar la seva idea en el paper.
Al acabar es recollirà el foli que es pot compartir i es demanarà que es guardin el personal en un
bon racó de la motxilla, que al arribar a casa se’l desin i no oblidin mai qui són i s’acceptin tal i
com són.
Es farà una breu reflexió de com s’ha sentit cada persona, podran compartir les idees que creguin
oportunes.
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Temporització:
Dimecres a les 10.30h, durada aproximada: 60
min

Material:
-

Papers
Bolígrafs
Miralls

Espai: Exterior de l’alberg

Taula 32: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Assaig general
Objectius:
5. Implicar-se en l’eix
5.1 Realitzar l’anunci amb èxit
5.2 Conèixer el territori
Descripció i metodologia:
Es seguirà amb la preparació de l’escena de l’anunci, anunciant-los que ha de quedar ja quadrat
del tot perquè aviat es realitzarà el càsting, i que segurament aquest serà el moment de l’assaig
final.
Han de deixar-ho tot apunt, i contemplar tots els factors i detalls que hauran de tenir en compte
durant la gravació.

Temporització:
Dimecres a les 11.30h, durada aproximada: 60

Material:
-

Disfresses
Material sol·licitat

min

Espai: Poble

Taula 33: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

* Aparició directora. Els hi preguntarà que els hi han semblat les activitats
d’aquest matí. Ella havia notat que els falta seguretat en elles mateixes, i
després d’aquest últim assaig ho segueix creient. Per aquesta raó els proposa la
següent activitat.
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Activitat : Florim
Objectius:
2. Apreciar la pròpia persona
2.2 Valorar positivament les qualitats pròpies
Descripció i metodologia:
Primerament la dinamitzadora farà una petita introducció de la importància de les coses positives
que ens passen a la vida, que sovint les més petites són les més importants, que hem d’aprendre
a valorar la nostra manera de ser, que hem de canviar les coses que no ens agraden i que
sobretot ens hem d’acceptar a nosaltres mateixes.
Aquesta activitat consistirà en repartir-nos per l’espai i trobar un lloc on ens sentim còmodes i
puguem estar tranquil·les i bé amb nosaltres mateixes. Aleshores haurem de pensar en vuit
aspectes positius i negatius que creguem que ens caracteritzen en aquesta etapa de la vida que
estem vivint. Per exemple, si sempre he sigut una persona alegre, no ho escriuré, però si des que
vaig a l’institut que a part de ser alegre, sé transmetre aquesta alegria a les meves companyes
quan elles no la tenen, i això me’n fa sentir orgullosa perquè puc animar-los i fer-los més felices,
doncs, sí que ho posaré.
A mesura que els anem pensant, els anem escrivint a cada pètal de la figura de la flor, la qual
podeu trobar a l’apartat 21.4.3 dels annexos, que ens ha repartit la dinamitzadora. A la banda de
dins escriurem aquelles coses positives. En aquest moment doblegarem els pètals cap al centre de
la flor, simbolitzant que quan no actuem així són característiques que la resta no veu en nosaltres,
i que són aspectes negatius per nosaltres, per això ho posarem a la part exterior.
Seguidament, quan totes les participants ja ho hagin fet, farem una rotllana i qui vulgui posarà en
comú el que ha escrit i perquè li agrada ser així. Aleshores parlarem de què fem nosaltres per
mantenir això que ens agrada que ens caracteritzi, si sempre som així, si ens agradaria ser-ho
més sovint, quines coses provoquen que siguem el contrari, etc. Totes juntes pensarem, i
compartirem les idees en la manera com podem seguir mantenint això que ens fa felices de ser
com som. En acabat, posarem al centre de la rotllana unes quantes safates plenes d’aigua, i direm
a cada jove que hi posi, curosament, i mentre pensa en la manera com ho farà per aconseguir
aquestes actituds tal com acabem de parlar, a la seva flor com si així l’estigués regant perquè
aquests aspectes creixin. Un cop ficades les flors en l’aigua, demanarem que observin que és el
que passa i que reflexionin en la metàfora.
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Temporització:

Material:
-

Dimecres a les 16.30h, durada aproximada: 90
min

Papers amb les flors
Bolígrafs
Safates
Aigua

Espai: Exterior de l’alberg

Taula 34: Fitxa de l’activitat a desenvolupar

Activitat : Els pots de les qualitats
Objectius:
2. Apreciar la pròpia persona
2.3 Identificar les pròpies capacitats

Descripció i metodologia:
Aquesta dinàmica consisteix en que cadascú tindrà un pot de vidre, on hi posarà una etiqueta amb
el seu nom, i el decorarà de la manera que ella voldrà.
Hi haurà petits papers de colors damunt la taula, i s’explicarà que cadascú ha de pensar coses
positives que els agradin de la resta de persones, aleshores han d’escriure-ho en un dels papers,
doblegar-ho i posar-ho al pot de la persona a qui li han escrit.
Al acabar es farà la reflexió de la importància d’agrair les coses, degut a que ens agrada molt
sentir reconeixement per les coses que fem i ens ajuda a seguir-les fent, cadascú aportarà una
reflexió sobre aquest aspecte.
La lectura dels paperets es realitzarà individualment cadascú abans d’anar a dormir.
Cal donar especial atenció a les persones que no saben escriure, donant-li el suport, demanant
ajuda a alguna companya sense avergonyint-lo, proposant fer dibuixos, etc.

Temporització:
Dimecres a les 18.30h, durada aproximada: 90
min

Material:
-

Papers de colors
Bolígrafs
Pots de vidre

Espai: Sala de tallers

Taula 35: Fitxa de l’activitat a desenvolupar
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Joc de nit: Estima’t
Objectius:
2. Apreciar la pròpia persona
2.3 Identificar les pròpies capacitats

Descripció i metodologia:
La sessió es realitzarà a través de la tècnica de teatre social, on mitjançant tècniques teatrals es
treballa la visibilització d’algunes situacions, la reflexió de diferents aspectes, resolució de
conflictes socials, buscar solucions en conflictes interpersonals, situacions familiars viscudes,
situacions amb col·lectius en risc d’exclusió, etc. És una dinàmica interactiva amb la participació
del públic, sempre de manera voluntària.
Usarem la tècnica del role playing, es tracta d’una tècnica en la qual es representa una situació
que podria donar-se a la vida real. Cada persona es posa a la pell d’un personatge i simulen la
escena. Això ajuda a posar-se a la pell d’una altra persona i adoptar els pensaments i sentiments
del personatge. En començar es demanaran unes quantes persones voluntàries, a aquestes se’ls
hi donarà un paper amb la informació del seu personatge, un cop llegida, se’ls hi explicarà
conjuntament una situació. Aleshores hauran de començar a actuar com a tal personatge, amb la
informació que tinguin d’aquest i fent el que elles creguin més adient.
La resta de persones del grup haurà d’observar la situació i quan alguna cosa no els sembli bé o
creguin que elles voldrien actuar d’alguna altra manera, picaran de mans i tots els personatges es
quedaran quiets, amb això l’escena es quedarà congelada. Aleshores la persona que ha picat de
mans es posarà al lloc del personatge que vol actuar i es reprendrà l’escena. Així fins a arribar al
final de l’escena. Al acabar-les, la dinamitzadora llegirà una breu descripció relacionades amb els
sentiments que sovint les persones amb diversitat funcional poden haver patit, relacionades amb
les escenes treballades, i sorgirà una reflexió de cada una de les escenes. Les escenes i la
posterior descripció per a la reflexió que es duran a terme les trobareu en l’apartat 21.4.1 dels
annexos.
Seguidament de cada escena, una de les persones actrius agafarà la bafarada i expressa el que hi
diu llegint: Jo X; m’he sentit.. Aleshores es demana al públic que decideixin quina emoció li
atorguen, i ella diu si es aquesta o una altre, i diu el sentiment que ha sentit en el personatge que
experimentava; pel motiu X, explicant que és el que l’ha fet sentir així; i m’agradaria X, proposant
una solució per solucionar la situació de conflicte que hi ha; gràcies.
Al acabar la sessió es penja la bafarada a la paret i se’ls explica que en poden fer ús durant les
situacions quotidianes que visquin durant l’estada en qualsevol espai, que és una bona manera
d’expressar que estàs sentint tu respecte el que està passant perquè els altres puguin saber-ho, i

90

així es poden proposar solucions.

Temporització:
Dimecres a les 22.30h, durada aproximada: 60
min

Material:
-

Papers amb les escenes
Papers amb els rols
Bafarada de I m’agradaria que...

Espai: Exterior de l’alberg

Taula 36: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Seguidament es durà a terme també la lectura del pot de les qualitats, de forma
individual cada persona podrà obrir el seu pot i descobrir-ne els missatges.
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S E X U A L I T A T
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BLOC 4: Joves, diversitat funcional i sexualitat
L’últim bloc tracta la sexualitat, com a contingut important en aquesta etapa de
desenvolupament del propi cos i de les necessitats sexuals aparegudes així com
la necessitat de rebre una educació sexual més enllà de l’establerta. El projecte
no pretén treballar tots aquests continguts necessaris sinó que donar una altre
mirada a la sexualitat, treballar el propi cos, compartir inquietuds i conèixer més
sobre el plaer.

La sexualitat, en la nostra societat és un tema encara bastant tabú, i parlar de
diversitat funcional i sexualitat encara més, com afirmen amb “La combinació
conceptual entre sexualitat i discapacitat, afirma que segueix tenint regust a
tabú, a espai social prohibit, amagat, no volgut (i amb moltes ganes que
romangui latent, i no aflori).” (Colectivo Zotikosn, 2010, p. 82)
Es mostra la necessitat d’aprofundir els coneixements respecte aquest tema, de
normalitzar-ho perquè no pot ser altre cosa que natural, perquè és així i
existeix.

Per això, encara que no se’n parli, “El sexe existeix per a tothom i també
existeix per a les persones amb discapacitat (...) Es tracta d'un tipus de sexe tan
pervers, divertit, excitant o avorrit com el sexe –diguem- vàlid” (Allué, 2003, p.
160)
L’autora, Allué (2003) afegeix que a les persones amb diversitat funcional se les
considera persones asexuades, que no es contempla la vida sexual o les
necessitats sexuals d’aquestes.
Remarca també que “La sexualitat no és només relació coital, ni tampoc és un
orgasme necessari, de manera que la pèrdua de la funció erèctil o de la
sensibilitat suposa una part però no tot el problema”. (Allué, 2003, p. 161)
Allué (2003) ens explica que en els casos de persones que pateixen accidents i
en conseqüència els canvia la seves capacitats, quan estan a l’hospital triguen
molt a parlar-los i resoldre’ls els dubtes de com serà i quines seran les seves
funcions sexuals, que els responen que no es preocupin ara per això, sense tenir
en compte la importància que té per la persona que ho està patint, “Es fomenta
la superació física però molt poc l'emocional”. (Allué, 2003, p. 163)
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Remarcant la idea del sofriment que això suposa, fins al punt de convertir-se en
un tema tabú per a les pròpies protagonistes, explica que la sexualitat sovint és
la font d'opressió més profunda, ja que és també la font dels dolors més greus.
Degut a que els és més fàcil parlar de discriminació en matèria d'ocupació,
educació i d'allotjament, que evocar la exclusió que pateixen respecte de la
sexualitat i la procreació. (Finger, 1992)
En canvi, Cole i altres autors (1973), s’hi contradiu expressant que sovint les
persones paraplègiques parlen amb interès de la seva sexualitat i aporten
elements de manera més directe i tolerant que les persones sense discapacitat.
Afirma que el 70% de les persones paraplègiques i tetraparaplègiques són felices
amb la seva vida sexual. Entre les persones sanes, es troba pràcticament el
mateix percentatge, un 75%.
Per exemple comenta, “Si la sexualitat i especialment la seva finalitat, la
reproducció, es converteix en una dificultat afegida per al discapacitat, el mateix
els ocorre a nombroses persones sanes amb problemes d'impotència per
exemple” (Soulier, 1995, p.54) Com a confirmació de que de dificultats ens
pateixen totes les persones respecte aquest tema que segueix sent tabú per la
societat.
Higgins (1978), el recolza amb la idea de que la naturalesa de les excitacions
sexuals s’ha modificat, però l’activitat sexual, amb qualsevol forma, segueix sent
satisfactòria per bona part dels lesionats medul·lars.
Al cinquè Congrés internacional sobre el handicap i la sexualitat al 1985, el
doctor Waynberg (1985) va expressar que en el camp de la sexualitat de la
persona amb

discapacitat, el metge de medicina general ha de saber que

serveix de frontissa. Ja que la relació de confiança que existeix entre aquest i el
seu pacient invàlid li permet iniciar la conversa d'aquests temes. Si és necessari,
ha d'aconsellar-li lectures i orientar-ho a especialistes o instituts de sexologia.
Per això cal ser conscient de quina és l’existència de recursos que hi ha en
aquest àmbit, tant necessari i alhora tant tabú.
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Ja que com podem veure des de l’experiència d’una persona paraplègica, sovint
hi ha limitacions que generen complicacions en el desenvolupament de les
relacions sexuals, la qual explica que les relacions sexuals amb un altre persona
lesionada medul·lar pot semblar més tranquil·litzadora al principi. No hi ha
necessitat d'explicar res ja que la comprensió mútua és major. Però no obstant
això, cal tenir en compte que és més molt difícil moure's, desplaçar-se i
aconseguir el plaer. (“Le point carré”, 1990) Des d’aquest testimoni podem
entendre les dificultats sempre afegides en la sexualitat de les persones amb
diversitat funcional.

Per tot això, treballarem la sexualitat amb les joves participants per tal de crear
espais

de

confiança

on

expressar

les

seves

inquietuds,

generant

més

coneixement sobre el propi cos i compartint experiències.
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8.4

Activitats

* Aparició directora. La directora avisarà a les participants que té una mala
sensació, està notant que hi falta una mica de professionalitat en aquestes
escenes. Ella considera que les actrius i els actors no estan prou relaxats, no es
posen bé en el paper, potser hi ha alguna cosa que els fa vergonya, caldrà
reconèixer-se millor el cos. Per això duran a terme les següents activitats.
Seguidament trobareu les activitats que conformaran el quart dia del projecte,
en el qual es treballarà la sexualitat, coneixent i apreciant cada racó del propi
cos, experimentant sensacions i compartint inquietuds.

Activitat : Gaudim del cos, harmonia de ritmes i deixa’t endur

Objectius:
3. Treballar la sexualitat
3.1 Descobrir el propi cos

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat consistirà en realitzar tècniques de relaxació. Començarem amb la que hem
anomenat Gaudim del cos on es posaran per parelles i es faran massatges, es guiarà indicant les
següents pautes:
- Massatge dutxa (passos: donar copets amb la punta dels dits per tot el cos com si fos l’aigua,
després fent rodones com si ensabonessis, després passant les mans lliscant com si traguessis el
sabó i finalment fent pressió amb les mans com si assequessis a la persona)
- Massatge lliure (canvi de parella)
- Massatge en rotllana, cadena. Cada persona donarà una pauta de quin moviment s’ha de fer en
el massatge.
Seguidament farem la que hem anomenat Harmonia de ritmes on cadascú es deixa anar i fa un
ritme (amb el cos, veu, amb pedres...el que li surti) i mica en mica anem ajuntant els ritmes de
cadascú per crear una sola sintonia.
Finalment durem a terme la dinàmica que hem anomenat Deixa’t endur on deixarem sonar la
música i ens mourem per l’espai al ritme que ens vingui de gust, després seguint les indicacions
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de les educadores que aniran dient per exemple: movem-nos molt ràpid, com si fóssim un
astronauta trepitjant per primer cop la lluna, com si acabéssim de néixer i veiéssim el món per
primer cop, com si fóssim molt velletes, etc.

Temporització:
Dijous a les 10.30h, durada aproximada: 60 min

Material:
-

Espelmes
Radiocasset
Altaveus

Espai: Pati exterior

Taula 37: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Redescobrim-nos
Objectius:
3. Treballar la sexualitat
3.1 Descobrir el propi cos

Descripció i metodologia:
La següent activitat la realitzarem mitjançant tècniques d’estimulació multisensorial, les quals són
teràpies i maneres de treballar des dels sentits que engloben totes les sensacions que pot sentir el
propi cos. Per així, treballar des d’aquestes aspectes claus per al desenvolupament de cadascú.
Per això, adaptarem la sala de tallers de forma semblant a una sala snorzelen, un espai creat per
la filosofia que contempla la globalitat sensorial del cos humà, per tal de treballar amb aquesta
gràcies a les persones que fan d’acompanyant entre l’ambient i l’usurari per tal de proporcionar
els beneficis que comporta l’estimulació multisensorial, amb els recursos possibles per tal de poder
treballar fent ús d’aquestes tècniques.
L’espai doncs estarà a les fosques, amb espelmes aromàtiques, amb algunes lots il·luminant
espais concrets, amb miralls per fer-ne el reflex i amb tires de paper de seda, paper de cel·lofana,
paper d’envelar, paper pinotxo i de diari, penjant del sostre.
Primer treballarem la vista, repartirem llums de lava i ampolles de la calma, les quals són
ampolles amb aigua i flocs de purpurina. La dinamitzadora dirà que s’imaginin que les boles i els
flocs, de les quals veuen el seu moviment, són alguna cosa del seu cos que se'n avergonyeixen.
Que les observin fixament imaginant-se que és aquell complexe, disfunció, etc. Que n’observin els
moviments i pensin què és concretament el que els molesta.
Seguidament treballarem l’olfacte, les educadores posaran una mica de colònia de la mateixa

97

fragància al canell de dues persones, de manera que en el grup hi haurà deu olors les quals
estaran totes repetides una vegada en una altre persona. Aleshores taparan els ulls de les joves, i
els hi demanaran que s’olorin el canell, i busquin a la parella que faci la mateixa olor. I un cop es
trobin, caldrà que cadascuna s’expliquin quin és l’aspecte del seu cos que les preocupa. En aquest
moment, es destaparan els ulls, i l’altre persona de la parella haurà de respondre alguna aspecte
que ella valori respecte la seva part del cos.
Al acabar serà el moment del tacte, ja que les educadores portaran el següent material i les
participants tindran una estona lliure per experimentar amb aquestes. Els objectes seran pilotes
amb relleus, raspalls, gel, bosses d’aigua calenta, plomes, globus plens amb arròs, taps d'ampolla,
fulles seques, etc.
Totes l’estona s’estarà estimulant també l’oïda ja que hi haurà música de fons on es podran sentir
també diferents veus, sons d'animals, etc. A més de tant en tant sonarà una campana i cada
educadora es rodejarà els braços sobre ella mateixa com si es fessin una autoabraçada.
Les participants les hauran d’imitar, i cada cop que soni hauran d’entendre que és el petit moment
d’abraçar-se. El so de la campana s’anirà reproduint cada 15 minuts.
Per acabar exercitarem el gust, tot tornant a tapar els ulls de les joves i explicant-les-hi que ara
els donarem alguna peça de menjar, i hauran d’endevinar quin aliment és. Se les avisarà que
vagin amb compte perquè n’hi ha de picants, d’amargues, etc. Però es repartirà a totes una
llaminadura amb forma de cor, ben dolça. Les educadores previament caldrà que estiguin alerta
de que si hi ha alguna intolerància alimentària. I així finalitzarà l’activitat.
Temporització:
Dijous

a

les

Material:
11.30h,

durada

aproximada: 60 min

Espai: Sala de tallers

Taula 38: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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Activitat : Inquietant-nos
Objectius:
3. Treballar la sexualitat
3.2 Expressar inquietuds respecte la sexualitat

Descripció i metodologia:
Després de les anteriors activitats realitzades al matí, retornarem a aquella tranquil·litat i
comoditat que ens han aportat per tal de poder inspirar-nos en la següent activitat.
Consistirà en pensar i reflexionar sobre inquietuds, preguntes, idees, reflexions, curiositats,
qüestions, etc. Que tinguem entorn el nostre cos, entorn a la forma en que ens relacionem amb
les persones, respecte la sexualitat, de les idees establertes sobre aquesta, sobre la diversitat
sexual, de les formes d’estimar, etc.
Les quals cada persona les escriurà anònimament en diferents paperets de colors i se les desarà
en un pot de vidre que tindrà amb el seu nom.
Les educadores també haurem escrit algunes frases com per exemple: Com es posa un
preservatiu?, Quantes persones poden tenir sexe alhora?, Et pots enamorar de dues persones en
el mateix moment?, Què passa si m’atrau una persona del mateix sexe que jo?, Com tenen sexe
dos nois?, Què passa si vull ser una noia però tinc penis?, etc.
Les quals estaran posades en quatre pots de vidre també, on dins de cadascun hi haurà repetides
les mateixes preguntes.
Temporització:
Dijous a les 16.30h, durada aproximada: 45 min

Material:
-

Pots de vidre
Bolígrafs
Papers

Espai: Pati exterior de l’alberg

Taula 39: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

* Aparició directora. La directora dictarà que comença el moment final, la
gravació definitiva. Repartirà les educadores a cada grups i desitjarà molta sort
a tots els grups. Concretament dirà: Molta merda! Degut a que és una expressió
per desitjar sort utilitzada en el teatre.

99

Activitat : L’anunci
Objectius:
5. Implicar-se en l’eix
5.1 Realitzar l’anunci amb èxit
5.2 Conèixer el territori
Descripció i metodologia:
Aquesta serà la gravació definitiva de l’anunci, cada educadora tornarà a anar amb un dels grups,
visualitzarà l’assaig general i els hi podrà donar, si ho troba oportú, alguns consells.
Seguidament hauran d’explicar-li com volen que les gravi en cada moment, des de quin angle, si
s’ha de moure, etc. I finalment realitzar la gravació definitiva de l’anunci.
Aquest fet succeirà paral·lelament en tots els grups més o menys alhora. En acabar una de les
educadores, les quals hauran rebut formació tècnica d’audiovisuals, anirà a agrupar-los tots per
tal de poder crear-ne l’anunci definitiu que visualitzaran posteriorment.
Temporització:
Dijous a les 17.00h, durada aproximada: 45 min

Material:
-

Càmera de vídeo
Disfresses
Material necessari per l’anunci

Espai: Poble

Taula 40: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : El plaer
Objectius:
3. Treballar la sexualitat
3.3 Comprendre què és el plaer

Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es durà a terme mitjançant la tècnica de la fantasia guiada, la qual consisteix en
descriure una història per focalitzar l’atenció sobre el que estem explicant amb la finalitat de que
qui l’escolti es posi en el lloc d’algun dels personatges i en faci la reflexió personal del que ha
sentit i com ho ha viscut.
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La història mostrarà una idea entorn als diferents tipus de plaer que les persones podem sentir,
més enllà de la sexualitat, tal i com podeu llegir en l’apartat 21.4.2 dels annexos del treball.
La posterior reflexió serà respecte les següents preguntes, les quals es llençaran a l’aire, cada
persona pensarà en la resposta i qui vulgui en podrà compartir la informació:
- Amb quina persona t’has identificat?
- Com t’has sentit?
- Com creus que es sentien els altres personatges?
- Perquè ha actuat així cada personatge?
- Què és el que més t’ha cridat l’atenció?
- Què és el que més t’agradaria a tu?
- Quan sents plaer?
- Tu també t’avergonyeixes de sentir-ne?
Finalment les preguntes s’aniran derivant fins a reflexionar sobre la idea que es té del sexe, la
qual queda bastant allunyada del plaer que simbolitza realment. Conclourem amb la importància
del gaudir, del respecte, de l’acceptació, etc. Deixant enrere les preocupacions que les
acompanyen com la mida, la quantitat, el moment, la manera, etc.
Temporització:

Material:
-

Història de la fantasia guiada

Dijous a les 18.30h, durada aproximada: 45 min

Espai: Sala de tallers

Taula 41: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Tranquil·litzant-nos
Objectius:
3. Treballar la sexualitat
3.2 Expressar inquietuds respecte la sexualitat

Descripció i metodologia:
La següent activitat va relacionada amb la realitzada anteriorment anomenada Inquietant-nos, la
qual consistia en crear preguntes relacionades amb percepció sobre el sexe de cadascú.
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En aquesta dinàmica es realitzaran quatre grups formats per cinc persones, segons les inquietuds
que tenen respecte la sexualitat. Les educadores al migdia hauran llegit els pots de cadascú i els
hauran ajuntat segons els interessos en les preguntes, garantint també que hi hagi una diversitat
d’experiències i que el grup pugui generar un espai de confiança i seguretat per poder expressarse còmodament.
Aleshores es reuniran per aquests grups prèviament ja formats, cadascú haurà de trobar el seu
pot i seure en aquella rotllana, les quals estaran distribuïdes en diferents espais separats de
l’alberg. Llavors obriran els seus pots conjuntament amb el pot sense nom que serà el de les
educadores, i en buidaran els papers en un mateix punt tot barrejant-los amb el de les altres
persones.
A partir d’aquí les joves aniran agafant un paper a l’atzar, en llegiran la pregunta i debatran sobre
les possibles respostes segons l’opinió i les vivències de cadascú.
S’espera que es comparteixin experiències i dubtes entorn el sexe i la manera de viure la
sexualitat de cadascú, és per això que les educadores aniran tombant d’un grup a l’altre per
assegurar-se que aquest està funcionant o per si tinguessin algun dubte, però no intervindran en
les reflexions de forma intrusiva.
Temporització:

Material:
-

Pots de vidre amb les inquietuds

Dijous a les 19.15h, durada aproximada: 45 min

Espai: Entorn de l’alberg, diferents espais per
cada grup.

Taula 42: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

* Aparició directora. En aquest moment apareixerà la directora per tal de
començar la gala, tal i com podeu veure a continuació.

Joc de nit : La gala
Objectius:
5. Implicar-se en l’eix
5.1 Realitzar l’anunci amb èxit
5.3 Crear cohesió amb el petit grup
Descripció i metodologia:
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Aquesta activitat consistirà en el càsting per decidir quin és el millor anunci, el qual s’acabarà
convertint-se en la gala final d’elecció degut a la grandesa dels treballs i el reconeixement que es
mereixen.
Al començament d’aquesta gala la directora agrairà tot l’esforç i la dedicació que hi han realitzat
les joves, ja que considera que els resultats han estat molt bons, en aquest moment mostrarà
també els seus dubtes i les dificultats que ha tingut en haver d’escollir quin era l’anunci
guanyador, però que finalment ha pogut prendre una decisió.
Anunciarà que voldria rebre també l’opinió de totes les joves, que l’ajudessin a escollir, així que
demanarà que cada persona voti de manera objectiva un dels anuncis un cop ja visualitzats. Per
poder-ho realitzar col·locarà una urna, amb petits trossets de paper i bolígrafs al costat.
Aleshores es visualitzaran els diferents anuncis, un de cada tema, de forma seguida. Es faran les
votacions, s’analitzarà el resultat i es fingirà que el resultat ha estat un empat.
En aquest moment la directora afirmarà que evidentment les participants han coincidit amb ella,
que moltes gràcies per ajudar-la a reafirmar-ne la seva idea. Que això fa evident que és necessari
fer una barreja de tots els anuncis i que tots siguin l’espot que patrocini aquest meravellós poble.
A partir d’aquest moment d’eufòria i celebració, s’anunciarà que demà exposaran el secret, el qual
podran saber totes les joves. Així que cal conèixer qui ha estat la guanyadora de Aconseguir el
secret per tal de felicitar-la en aquest moment i donar-li a ella la notícia l’endemà, ja que serà qui
ho podrà explicar a la resta.
Seguidament començarà la festa de celebració d’haver guanyat. Per això hi haurà còctels sense
alcohol i música per ballar.
Temporització:
Dijous a les 22.30h, durada aproximada: 60 min

Espai: Sala de tallers i pati exterior

Material:
-

Projector
Ordinador
Urna
Pantalla
Còctels
Altaveus
Cds

Taula 43: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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C O M I A T

104

Comiat
En aquest apartat trobareu informació sobre la importància de tancar els
processos, per tal de valorar els aprenentatges i així recollir l’experiència apresa.
Es durà a terme durant l’últim dia, per tal de poder fer un balanç dels continguts
del projecte, valorar-ne l’aprenentatge, conèixer la opinió de les participants,
observar l’aprofundiment dels temes treballats, etc.
Segons les etapes de Pallarès (1990), després de l’orientació, la qual ja hem
conegut, l’establiment de normes, la solució de conflictes, l’eficiència, arriba
l’última etapa, l’etapa V, el Final. On considera que qualsevol grup, sap que la
seva vida és limitada. Amb aquesta etapa arriba el moment de la separació
que, en els grups, deficientment dinamitzats, es viurà

aquesta fase amb

indiferència o potser amb una certa sensació d’alleugeriment. Els grups que
han aconseguit cohesionar-se, al contrari, poden tenir dificultats arribada
l’hora de la separació.
Pensa que el paper de l’educador ara és ajudar els alumnes perquè es
sentin animats i confiats per viure noves experiències un cop la vida del grup
acabi.
En aquesta fase, les tècniques més adients són les que ajuden a concloure i
a revisar el procés realitzat, i a explicitar la manera de projectar i impulsar
fora del grup els aprenentatges realitzats.

Comprenem que el final és necessari per poder fer un bon comiat entre totes
les participants, tant les joves com la relació establerta amb les professionals ja
que en aquest temps s’han creat unes relacions i uns vincles i està molt bé fer
un tancament amb totes aquestes, per tal de posar un final a aquesta etapa del
projecte i poder posar un inici als canvis que vindran en la manera d’entendre
la diversitat.
També és interessant per poder mantenir aquesta xarxa informal que s’ha creat
entre les participants i que puguin continuar amb un contacte extern al projecte
entre elles.
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Per aquest motiu ens basem també amb l’opinió de Guitert et al. (2003), les
quals destaquen la importància de l’etapa de tancament, ja que el grup ha de
tancar el procés que ha fet en relació a la tasca que ha estat desenvolupant i
quant al nivell de relació que s’ha establert entre els membres. Per aquest motiu
en aquest moment és important que el grup pugui fer una valoració conjunta i
global, tenint en compte tota l’experiència, de tota la trajectòria que han viscut.
Així com dels resultats que han assolit, no només en el producte final sinó també
en el propi procés com a l’equip que han format.
Entenem doncs que el tancament és una part molt important del projecte per
tal de comprendre i avaluar com ha estat el seu desenvolupament. És quan es
pot mesurar en quin grau s’han assolit els continguts, si estan satisfetes amb la
forma d’implementació, si creuen que han après coses, si hi veuen utilitat en un
futur, si haguessin canviat alguna cosa, etc.
Caballé (2014), a més, considera que l’avaluació ha de ser participativa i
democràtica, ha de tenir en compte tot el procés i no només els resultats, ha
d’impulsar l’autoavaluació dels objectius assolits i els canvis personals amb el
projecte. I tot això des d’una mirada positiva i orientada a la millora.
Entenent doncs aquesta importància de treballar la separació del grup i el
tancament de l’etapa i experiència viscuda, treballarem el tancament de les
colònies i en elles el projecte i l’experiència d’inclusió, tot fent-ne una valoració i
una bon comiat.
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8.5

Activitats

Seguidament trobareu les activitats que conformaran el cinquè dia del projecte,
en el qual es treballarà el comiat, com a part del procés de tancar tota
l’experiència compartida.

Activitat : Enfortim el lligam
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
4.3 Formar part activa d’un grup

Descripció i metodologia:
Realitzarem un taller record, per tal que recordin el que han après i treballat en el projecte,
l’experiència viscuda i sobretot els lligams i vincles establerts amb les companyes.
El taller consistirà en fer un clauer de bola marinera, primerament escriurem en un paper petit
una vivència personal, una frase o quelcom que representi l’aprenentatge o la vivència de
l’experiència. Ho faran de forma individual, amb els suports necessaris qui els necessiti.
Un cop escrita, caldrà fer una bola amb el paper i embolicar-lo amb paper de plata, fent una bola
més gran, de la mida d’una canica.
Aleshores embolicaran aquesta bola de paper de plata amb el cordill, fent primer tres voltes sobre
la bola en un sentit, tres voltes més en un altre sentit, i tres voltes més en un tercer sentit. Un
cop fetes totes les voltes s’estreny bé el nus, i en el tros que sobra es fa un “nus del penjat” que
subjecti l’anell de clauer. Per això caldrà seguir i observar l’explicació de les educadores que faran
de manera detallada per poder desenvolupar correctament el record.

Temporització:

Material:
-

Divendres a les 10.30h, durada aproximada: 60
min

Espai: Entorn de l’alberg

-

110 cm de cordill d’escalada d’uns
3mm de gruix per persona
Paper de plata (un quadre de
20x20cm)
Papers
Bolígrafs
Anelles de clauer

Taula 44: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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Activitat : Ho he aconseguit, bingo!
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
1.3 Ser conscient de la necessitat d’inclusió social
Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es realitzarà per tal de dur a terme la valoració de l’estada i els aprenentatges
adquirits en les colònies.
Es basa en jugar al bingo, cada persona tindrà una cartolina on enlloc de números hi haurà ítems
com per exemple: el menjar, el lloc, les educadores, la relació amb les companyes, l’eix temàtic,
l’aprenentatge, les activitats, el temps, etc. On cada persona hi haurà d’escriure una frase
respecte com considera que ha anat cada tema, per exemple: He passat gana, el lloc era massa
petit, no he fet amigues, etc.
Aleshores quan totes hagin acabat d’omplir les caselles de la seva fitxa del bingo començarà el
joc. S’aniran cridant frases relacionades amb el tema com per exemple: Hi havia massa menjar, el
menjar era molt dolent, m’ha faltat menjar una mica més, el lloc era molt bonic, els espais de la
casa m’han agradat molt, m’ha faltat un aixopluc encara més gran a l’exterior de la casa, etc.
Aleshores cada persona haurà de tapar amb un cigró l’ítem que la dinamitzadora digui i coincideixi
o s’assembli amb les frases que ella té a la fitxa.
La persona que primer ompli una línia horitzontal amb cigrons haurà de cridar: línia! I se li donarà
un petit premi el qual serà un record de l’estada. I la primera persona que ompli tota la cartolina
de cigrons perquè hagin cridat totes les seves frases haurà de dir: bingo! I aquesta haurà guanyat
la partida.
Posteriorment es realitzarà una reflexió conjunta, on les participants compartiran les frases que
han escrit, valoraran en quines coincideixen més, que els ha agradat i que no, etc.

Temporització:
Divendres a les 11.30h, durada aproximada: 60
min

Material:
-

Bolígrafs
Cartolines de bingo amb els ítems
Cigrons
Premis

Espai: Pati exterior

Taula 45: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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* Aparició directora. En aquest moment hi haurà una aparició de comiat, la
directora farà el comiat a totes les actrius i actors, tot agraint la feina realitzada
i mostrant el seu orgull.
Seguidament es durà a terme la recollida de l’espai, la realització de les maletes
i la neteja dels espais.

Activitat : Reconeixem-nos
Objectius:
2.1 Conèixer què les defineix
Descripció i metodologia:
Aquesta activitat consistirà en llegir els paperets que cada persona va fer en la dinàmica de dies
anteriors anomenada Qui ets.
En aquest moment tothom escoltant la definició haurà de pensar amb qui creu que es refereix, i
quan tothom tingui clar qui va definir-se així dies anteriors, l’educadora comptarà fins a tres, i a la
de tres totes les participants hauran de senyalar amb els ulls tancats la persona que creuen que
és.
Aleshores podran obrir els ulls i la persona més senyalada afirmar si és o no ella. Així podrem
comprovar si s’han pogut conèixer realment i el grau de vincle establert.

Temporització:

Material:
-

Papers de la dinàmica Qui ets

Divendres a les 17.30h, durada aproximada: 30
min

Espai: Sala de tallers

Taula 46: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : El secret
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
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Descripció i metodologia:
En aquest moment s’exposarà el gran secret que roman guardat en aquest poble.
L’activitat consistirà en fer una rotllana amb totes les participants, i la directora els hi preguntarà
que creuen que és el tresor que tenen amagat, quin és aquest secret que fa aquest poble tant
especial.
Cada persona haurà de sortir al mig del cercle i cridar el que aquesta pensa que és l’essència del
poble, en aquest moment hauran d’estar atentes a la resposta de la directora la qual confirmarà o
negarà si és així. Aquesta respondrà en tot moment: mmmmmh quasi, també ho tenen també,
però no! Aleshores tot el grup dirà: Ohhhh! I aniran al centre a abraçar a la persona del mig, i així
seguidament fins que hagi participat tothom.
Al acabar, la directora les hi dirà: Aquest poble, a més de tot això, és capaç de fer màgia. Ha fet
que per uns dies totes fóssim persones iguals, sense etiquetes i sense prejudicis, plenes de ganes
de viure experiències. Aquest poble, de personetes tant diferents fa molt temps va apreciar la
diversitat com l’experiència més positiva per aprendre, i ara transforma tothom qui el visita amb
aquesta mirada d’igualtat!
Seguidament començarà un breu debat on podran aportar opinions o reflexions finals del que
s’emporten sobre l’experiència i la nova mirada inclusiva.

Temporització:

Material:

Divendres a les 18.30h, durada aproximada: 45
min

Espai: Pati exterior

Taula 47: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

En aquest moment, després del tancament de l’eix, s’acabaran les colònies.
Aleshores es pujarà als autocars i es tornarà cap a Reus.
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8.6

Activitats transversals

Seguidament podeu observar les activitats que es realitzaran de forma
continuada durant tota l’estada, per aquest motiu les anomenarem transversals
ja que les anirem duent a terme al llarg de tot el projecte i en farem el
tancament en l’últim dia.

Activitat : El camí de l’aventura
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
4.2 Formar part activa d’un grup
Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es realitzarà per tal de dur a terme l’avaluació diària de l’aprenentatge des de la
visió de les participants del projecte.
Es repartirà una cartolina gran, bolígrafs i retoladors i consistirà en dibuixar el procés que fa un
camí, fent-ne el reflex del trajecte que estan vivint aquests dies. Cal destacar l’inici i el final, i
repartir l’espai de la cartolina on es desenvoluparà per tal de deixar l’espai suficient per cada dia.
A partir d’aquí, la interpretació de com ha de ser el camí és lliure i han de decidir-ho entre totes
les joves.
Amb el dibuix de cada dia quedarà constància de les etapes que han viscut com a grup, els
moments en que han estat més o menys unides, si s’han format dreceres, si totes anaven cap a la
mateixa direcció, etc. L’important de l’activitat són les idees, les explicacions, i les opinions que
sortiran

de

les

participants

per

tal

d’exposar

la

seva

visió

de

com

ha

anat

el

dia.

Per això les educadores han de vetllar perquè participin totes les joves i poder conèixer com estan
vivint el procés.

Temporització:
Cada dia després de sopar, durada aproximada:
30 min

Material:
-

Cartolina gran
Bolígrafs
Retoladors

Espai: Sala de tallers

Taula 48: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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Activitat : Aconseguir el secret
Objectius:
5.

Implicar-se en l’eix

Descripció i metodologia:
Aquest joc el presentarà “l’ajudant de direcció del rodatge” durant el primer vespre explicant-lo
com l’alternativa per aconseguir conèixer el secret, ja que l’última persona que resti sense ser
eliminada del joc o la que hagi acumulat el major nombre de papers en cas de quedar-ne més
d’una,al final de les colònies se li explicarà el misteri.
Es durà a terme durant totes les colònies, i cada persona pot realitzar els seus moviments en el
moment del dia que vegi més òptims, menys en l’horari de dormir dins les habitacions.
Consisteix en que totes les participants tenen una pastanaga amb la qual podran eliminar a la
resta de jugadores tocant-les-hi la panxa amb la pastanaga com si fos una espassa i li estiguessin
clavant. Es repartirà a cada persona un paper on hi constarà el nom d’una de les altres joves,
aquesta serà la seva víctima i hauran d’aconseguir eliminant-la “clavant-li” la pastanaga a la
panxa sense que cap altre persona les vegi. En aquest moment, la persona eliminada haurà de
donar-li el seu paper on hi consta el nom de la persona que ara es convertirà en la nova futura
víctima de la jugadora.

Temporització:
Durant tota l’estada

Material:
-

Pastanaga
Papers amb els noms

Espai: A qualsevol espai menys al dormitori
durant la nit

Taula 49: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : La bústia dels coneixements
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
1.1 Acceptar les diferències
1.2 Conèixer diferents realitats
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Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es realitzarà de forma lliure, qui tingui ganes de participar-hi, i durant l’estona
lliure que li vingui de gust.
Consistirà en una bústia que romandrà sempre en el mateix punt, al menjador, on es podran
deixar suggeriments, explicacions, experiències, idees, reflexions, propostes, etc. Tot tipus d’idees
que les participants hagin pensat durant el dia i vulguin compartir-ho de manera anònima, o
firmant, amb la resta de companyes.
La bústia s’obrirà cada migdia després de dinar i es compartiran les informacions introduïdes amb
tota la resta de grup, d’aquesta manera es podran enviar i compartir missatges i idees.

Temporització:
S’hi podrà escriure en les hores lliures de forma
individual i se’n farà la lectura cada dia després

Material:
-

Papers
Bolígrafs
Bústia del coneixement

de dinar, durada aproximada: 30 min.

Espai: La bústia estarà situada al menjador

Taula 50: Fitxa de l'activitat a desenvolupar

Activitat : Diari personal
Objectius:
1. Valorar positivament la diversitat
1.1 Acceptar les diferències
1.2 Conèixer diferents realitats
2.2 Valorar positivament les qualitats pròpies
Descripció i metodologia:
Aquesta activitat es desenvoluparà de forma totalment individual i lliure, es podrà dur a terme en
les estones lliures o en la tornada a casa.
Consistirà en una llibreta que se’ls donarà el primer dia on hi haurà preguntes, activitats per
realitzar individualment, enganxines, etc. Per tal de poder expressar la seva experiència i el seu
record en aquesta estada a les colònies.
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Temporització:
A les estones lliures, voluntàriament

Material:
-

Papers
Bolígrafs
Bústia del coneixement

Espai: Lliure

Taula 51: Fitxa de l'activitat a desenvolupar
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8.7 Graella d’activitats
Seguidament podeu observar la graella d’activitats acolorida amb els colors adjudicats a
cada objectiu per tal de mostrar visualment en quin moment es treballa cada aspecte
proposat. Cada color correspon a un objectiu, com podeu comprovar en la pàgina 55
d’aquest treball, i a més les activitats que estan subratllades amb una altre tonalitat és
que reforcen l’objectiu general.
Dia

Dilluns 2

Activitat
1 matí

Dimarts 3

X

10.30h

Dijous 5

Divendres 6

* Aparició
directora
Qui sóc?

Coneixem-nos

Gaudim del cos,
harmonia de
ritmes i deixa’t
endur

Assaig general
Presentació de l’eix

Descobreix-me

Ho he aconseguit,
bingo!
Redescobrim-nos

* Aparició de
comiat de la
directora

La bústia dels
coneixements

Tancament de la
bústia dels
coneixements

Inquietant-nos

Recollida

* Aparició
directora

Reconeixem-nos

* Aparició
directora
Activitat
3 migdia

Presentació de la
bústia dels
coneixements

La bústia dels
coneixements

Què t’agrada a tu?

Creació de l’anunci

15.00h
Activitat
4 tarda

Enfortim el lligam

Excursió en petits
grups

Activitat
2 matí
11.30h

Dimecres 4

* Aparició
directora

La bústia dels
coneixements

* Aparició
directora

16.30h
A la feina!

Florim

L’anunci
Activitat
5 tarda
18.30h

Activitat
6 vespre

Instal·lació

* Aparició
directora

Els pots de les
qualitats

El plaer

El secret

Tranquil·litzant-nos

Tornada

Reunió
d’educadores

Explicació
d’Aconseguir el
secret

I per a tu què és?

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

Confia amb mi

Inventa’t la solució

Estima’t

* Aparició
directora

22.00h
Joc de nit
22.30h
Lectura del pot de
les qualitats
Grups de
serveis

Tasca 1

Tasca 2

Tasca 3

La gala

Tasca 4

Tasca 5

Taula 52:Graella de les activitats que es desenvoluparan acolorida amb el color de l’objectiu que
s’estarà treballant en cada moment

115

9. Temporització
En aquest diagrama de Milestone, el qual “Suposa una millora del diagrama de
Gantt. A les barres horitzontals que representen el temps de què disposam per
realitzar cada una de les tasques s’hi afegeixen creus que identifiquen els punts
de control.” (Oliver, 2002, p. 47)
Podem observar la programació de les accions a realitzar prèvies a les colònies, es
mostren els terminis de cara, principalment, a les participants:

Abril
7

15

22

30

Maig
1

3

5

7

9

11

13

15
Juny
1

5

7

9

11

13

15

X

Difusió

X

Preinscripcions
Selecció

3

de

les

X

participants
Inscripcions
realització

i

X

del

pagament
X

Reunió
informativa

amb

les famílies
Taula 53:Diagrama de Milestone amb l’organització de tasques prèvies de cara a les participants

A més, com acció posterior a les colònies es realitzarà un berenar amb les joves
i les famílies per tal de fer el tancament del projecte on s’explicaran diferents
visions del treball realitzat, una breu explicació de les educadores, una altre
d’una de les joves amb diversitat funcional i la darrera una jove sense.
Amb la visualització del reportatge realitzat i un passi de fotografies de les
colònies. També serà l’espai on es desenvoluparà una enquesta de valoració.
Se’n farà una entrega personal, com a record visual amb un suport de cd i la
donació d’un diploma de participació.
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9.1

Horari base

Aquest és l’horari base de les tasques i els moments, que es seguirà durant cada
dia de la realització de l’estada.

HORARI

DESCRIPCIÓ

OBSERVACIONS

8.30h

Despertar-se

Cada dia sonarà una cançó diferent

9.00h

Esmorzar

Servei de taula, el serviran

9.30h

Serveis / Dutxes/ Hora lliure

Serveis de taula, d’olles (del dia anterior)
i neteja, i dutxes el grup de cuina. Al
acabar, hora lliure

10.30h

Activitat Matí 1

11.30h

Activitat Matí 2

12.30h

Serveis / Hora lliure / Dutxes

Servei de cuina, i dutxes el grup de
neteja. La resta i aquests al acabar, hora
lliure

14.00h

Dinar

Servei de taula

15.00h

Lectura bústia dels coneixements

Activitat: La bústia dels coneixements

15.30h

Serveis / Hora lliure / Dutxes

Serveis de taula, d’olles i neteja, i dutxes
el grup de taula al acabar. Cuina i la
resta al acabar, hora lliure

16.30h

Activitat tarda 1

18.00h

Berenar

18.30h

Activitat tarda 2

20.00h

Serveis / Hora lliure / Dutxes

Servei de taula

Serveis de cuina i neteja de l’espai, i
dutxes el grup d’olles. Taula i la resta al
acabar, hora lliure

21.00h

Sopar

Servei de taula

22.00h

Valoració diària

Activitat: El camí de l’aventura

22.30h

Joc de nit

23.30h

Hora lliure

24.00h

A dormir!

Taula 54: Horari base de cada dia de l’estada de les colònies

9.2

Planning general

Seguidament

veiem

el

planning

general

de

l’estada,

on

hi

trobem

la

temporalització general de les colònies:
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Dia
Activitat
1 matí

Dilluns 2

Dimarts 3
* Aparició
directora

10.30h

Dimecres 4

11.30h

Excursió en petits
grups

Gaudim del cos,
harmonia de
ritmes i deixa’t
endur

Enfortim el lligam

Assaig general

Redescobrim-nos

Ho he aconseguit,
bingo!

Presentació de
l’eix
* Aparició
directora

Activitat
3 migdia
15.00h
Activitat
4 tarda

* Aparició de
comiat de la
directora

Descobreix-me

Presentació de la
bústia dels
coneixements

La bústia dels
coneixements

Què t’agrada a
tu?

Creació de
l’anunci

16.30h
A la feina!

Divendres 6

Qui sóc?
Coneixem-nos

Activitat
2 matí

Dijous 5
* Aparició
directora

La bústia dels
coneixements

La bústia dels
coneixements

Tancament de la
bústia dels
coneixements

Inquietant-nos

Recollida

* Aparició
directora

Reconeixem-nos

* Aparició
directora
Florim

L’anunci
Activitat
5 tarda
18.30h

Activitat
6 vespre
22.00h
Joc de
nit

Instal·lació

* Aparició
directora

El plaer

El secret

Tranquil·litzantnos

Tornada

Reunió
d’educadores

Explicació
d’Aconseguir el
secret

I per a tu què és?

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

El camí de
l’aventura

Confia amb mi

Inventa’t la
solució

Estima’t

* Aparició
directora

22.30h

Eix
temàtic

Els pots de les
qualitats

Lectura del pot de
les qualitats

La gala

Presentació de la
directora de
l’anunci, proves i
creació de grups.

Preparació dels
anuncis per petits
grups

La directora
assegura que
encara no estan
preparades ja que
els falta seguretat
i esperit.

Gravació i gala
final amb mostra
dels anuncis,

Descobriment del
secret

Coneixença

Autonomia

Autoestima

Sexualitat

Comiat

Blocs

Taula 55:Planning general de les activitats, el procés de l’eix temàtic i el bloc en que pertany cada
dia
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10.

Recursos

Seguidament podem trobar les graelles on hi ha representats els recursos
utilitzats per dur a terme tot el desenvolupament del projecte, tant els materials,
com els tècnics, com la infraestructura, els humans i finalment el pressupost.
Els recursos materials són els recursos els quals es poden utilitzar per dur a terme
altres materials. Podem observar-hi els recursos fungibles que són aquells que
amb el seu ús es van consumint i s’acaben.

Recursos materials: Fungibles
Tipus de material

Quantitat

Tipus de material

Quantitat

Tisores

25

Pega

25

Cartolines

10

Bolígrafs

40

Llapis colors

5 caixes

Maquinetes

10

Llapis

5 caixes

Paper de cel·lofana

3 paquets

Gomes de esborrar

25

Paper de seda

3 paquets

Retoladors de colors

6 caixes

Fulls Dina-4

4 paquets de 100

Pintura

10 pots

Paper de diari

20 diaris

Pinzells

25

Paper d’envelar

1 rotllo

Ceres de colors

4 caixes

Paper Pinotxo

3 paquets

Cigrons secs

1 paquet

Cordill d’escalada de 3mm de

2.750 cm

gruix
Objectes per fer de premis del
bingo
Pots de vidre, reciclats

2

Paper de plata

50

Anelles de clauer

25

Objectes a l’atzar per l’activitat

20

Bafarada de I m’agradaria
que...

25

Cartolines de bingo amb els
ítems
Lots

1

Espelmes

25

4

Ampolles

10

Llums de lava

10

Flocs de purpurina

4 paquets

Perfums de diferents olors

10

Plantes aromàtiques

5

Taps d’ampolles

100

Pilotes amb relleus

10

Raspalls

10

Plomes de plàstic

3 paquets

Gel

1 bossa

Globus

4 paquets

Arròs

1 kg

Fulles seques

Vàries

Campana

1

Llaminadures

2 paquets

de l’autonomia

2 paquets

Taula 56: Recursos materials fungibles i les quantitats necessàries
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I també podem observar-hi els recursos no fungibles els quals en canvi per molt
que els utilitzis no es consumeixen i per tant no s’acabaran si no es trenquen.

Recursos materials: No fungibles
Tipus de material

Quantitat

Tipus de material

Quantitat

Ordinador

2

xiulets

5

Radiocasset

1

CDs amb música

15

Jocs de taula

5

Cadires

30

Projector

1

Taules

10

Pantalla

1

Altaveus portàtils

5

Càmera de vídeo

5

Miralls

20

Disfresses

Vàries

Safates per posar-hi aigua

4

Urna per a les votacions
1
Altaveus grans
d’anuncis
Taula 57: Recursos materials fungibles i les quantitats necessàries

1

El material de la cuina no està inclòs ja que forma part de la instal·lació juvenil i
aquesta en cedeix l’ús.
Els recursos tècnics són aquells que precisen d’una formació, un assessorament o
informacions generades per altres persones.
Recursos tècnics
- Formació en atenció a les persones amb diversitat funcional
- Formació en tècniques audiovisuals
- Assessorament amb Aspercamp
- Assessorament amb Down Tarragona
- Assessorament amb CEE Alba
Taula 58: Recursos tècnics necessaris

Els recursos d’infraestructura i equipament tenen en compte els espais i el
material disponible.
Recursos d’infraestructura i equipament
- Casa de colònies
- Dues habitacions de sis persones, dues habitacions de quatre persones, i una habitació de dotze
persones
- Menjador
- Sala de tallers
- Cuina
- Aixopluc
- Espai de bosc, exterior de la casa
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Taula 59: Recursos d’infraestructura i equipament necessaris

Els recursos humans són la quantitat de persones necessàries, les capacitats o
formacions requerides per aquestes degut a les funcions que tindran.

Recursos humans
- 5 educadores socials
- Personal de manteniment
- Propietaris de la instal·lació juvenil
Taula 60: Recursos humans necessaris

10.1 Pressupost
El pressupost és el balanç econòmic entre els ingressos i les despeses del
projecte. Per aquest motiu, seguidament podem observar el pressupost on les
dades que hi consta.
Per la banda dels ingressos, cada participant realitzarà una aportació de 250
euros, les quals si segueixen els criteris establerts per Serveis Socials podran
optar a obtenir una beca. El preu de la beca serà en funció de les persones que
la sol·licitin, les quals es repartiran una quantitat de 1000 euros.
La resta d’ingressos són la subvenció rebuda pel projecte per part de
l’ajuntament de la ciutat, i la subvenció dedicada per la Generalitat de Catalunya
per tal de promocionar el projecte intentant-ne exportar la implantació en altres
ciutats.
Les empreses patrocinadores també han fet una bona participació, els quals han
participat generant descomptes en la compra dels seus productes.
Per la part de les despeses, el personal és la suma dels sous de totes les
persones que intervenen en el projecte, primerament les educadores socials les
quals segons el conveni cobren 1459,34 euros mensuals, per tant aquesta
quantitat dividida entre les 200 hores mensuals treballades dóna un 7,30
euros/hora els quals els hem multiplicat per les 120 hores treballades, amb el
plus de nocturnitat el qual suposa un augment del 25 %, genera un sou de 1095
per l’estada. El sou del personal de manteniment i dels responsables de la
instal·lació van inclosos en el preu de l’allotjament.
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El material és la suma de la demanda realitzada; el menjar ha estat calculat
comptant 7 euros per persona/dia; el transport és el preu exacte del lloguer de
l’autocar; l’allotjament són 12,50 euros per persona/dia; l’assegurança seran
310 euros de responsabilitat civil i 3,00 euros per persona assegurada; la
formació de les professionals ha suposat 60 euros per persona; l’assessorament
de les professionals no ha suposat cap cost pel qual cal mostrar l’agraïment a les
activitats participants; les fotocòpies de les fitxes d’algunes activitats han tingut
un cost de 23,50 euros; la composició de la farmaciola, els estris i utensilis
necessaris ha suposat 32,65 euros; les despeses extraordinàries suposen 25
euros per cada participant per fer-ne ús en cas d’emergència o alguna situació
no prevista; el lloguer de l’automòbil ha suposat 437,25 euros per tal de poder
garantir qualsevol desplaçament necessari; de benzina s’espera consumir-ne un
màxim de 100 euros.

INGRESSOS
Aportació usuaris
Subvenció de l’ajuntament de
Reus
Subvenció de la generalitat
Subvencions per beques per a
joves
Patrocinadors

INGRESSOS TOTALS:

IMPORT
250
2500

DESPESES
Personal
Material fungible

IMPORT
5475
280

2800
1000

Menjar

875
887,22

558,12

Allotjament
1562,5
Assegurança
385
Formació de les professionals
300
Assesorament de les professionals 0
Beques per a joves
1000
Fotocòpies
23,50
Farmaciola
32,65

11.858,12

Transport

Despeses extraordinàries

500

Lloguer d’un automòbil

437,25

Benzina

100

DESPESES TOTALS:

11.858,12

Taula 61:Pressupost del projecte

10.2 Material de les participants
En la següent graella trobarem el material recomanat com a necessari perquè
portin les participants de la seva llar per tal de realitzar l’estada.
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Motxilla gra
Sac
Lot amb piles
1 tovalló de roba
1 tovallola de bany
Pasta de dents/raspall de dents/pinta
Tovallola mans /sabó pel cos i pel cabell (tamany
petit)
Ús personal (compreses, desodorant..)
Capelina
Cangur anorac
Botes de muntanya
1 sabates esportives
Bossa de tela per la roba bruta
Cantimplora
Roba d’abric
5 mudes
Roba interior de recanvi
Motxilla d’atac
Anorac
Gorra
Crema solar

Taula 62: Material necessari a dur les participants

Estarà prohibit l’ús i la pertinença del mòbil, degut a que s’ha apostat per crear
un espai de desconnexió de les xarxes socials i la connexió amb l’entorn. Però es
facilitarà el telèfon fix de l’alberg en qualsevol hora lliure per realitzar trucades,
així com les famílies podran realitzar-ne també els vespres de 20h a 21h, quan
hi haurà una educadora pendent per respondre i informar de les peculiaritats de
cada jove.

10.3 Menú
Seguidament veiem la graella on s’introduiran els àpats a realitzar cada dia, el
qual el faran, participant activament en la realització del menú, les joves el
primer dia. El paper de l’educadora serà assegurar que tinguin en compte el fet
de que sigui saludable, i aconsellar-los.
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ÀPATS/

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

DIES
Esmorzar

Menjar

portat

de casa
Dinar

Menjar

portat

de casa
Berenar

SOPAR
Taula 63: Graella on s’omplirà el menú elegit per les participants

10.4 Transport
En la següent graella podem observar els transports que es realitzaran durant
l’estada de les colònies, juntament amb les dades d’interès.

DATA

RECORREGUT

HORARI

MITJÀ

DE

TELÈFON

TRANSPORT

PREU
Total

02/07

Reus- casa de colònies

9.30h

Autobús

625367491

443,61

06/07

Casa de colònies- Reus

17h

Autobús

625367491

443,61

Taula 64: Transports i dades d’interès utilitzats durant l’estada

10.5 Normativa
Tal i com hem conegut en l’apartat 3.4 d’aquest treball, cal tenir en compte de
cada participant: l’autorització personal, una fitxa mèdica, una autorització de
transport privat en cas d’accident i una autorització de drets d’imatge, a realitzar
per part de les famílies de les joves per tal de cedir-ne el consentiment.
Així com les notificacions a realitzar a la Generalitat de Catalunya, per tant la
Notificació registrada per la Secretaria General de Joventut i els permisos
corresponents, que seran el Permís de terreny de la instal·lació juvenil, la
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Comunicació d’estada realitzada per escrit a l’ajuntament, el Pla d’emergència i les
titulacions de monitores i directores de lleure de les professionals.
En l’apartat 21.7 dels annexos podeu trobar-hi també algunes recomanacions en
aspectes mediambientals i en temes inclusius necessaris a tenir en compte per
garantir una bona adaptabilitat a les persones que ho necessitin.
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11.

Avaluació

En aquest apartat hi trobarem les avaluacions que es duran a terme durant la
realització del projecte per tal de contemplar quin és el progrés dels factors. Es
valorarà el procés que segueixen el compliment dels objectius, es tindran en
compte diferents aspectes respecte les participants i el treball en equip entre les
professionals.
Aquestes avaluacions serviran en cas de futures implementacions, per tal de
poder tenir en compte aspectes que no han funcionat, poder contemplar més
variables de cara a l’aplicació de les activitats, canviar alguna tècnica si es valora
negativament, conèixer-ne la utilitat, valorar el grau d’assoliment del projecte,
contemplar-ne el seguiment pedagògic que s’ha realitzat, etc.
L’avaluació es durà a terme de dues formes, des de la visió de les joves, i des de
la mirada de les educadores. A continuació podreu observar-ne les tècniques i
els recursos utilitzats en cada cas per tal de garantir-ne un veritable anàlisi tant
quantitatiu com qualitatiu.

11.1

Valoracions amb les joves

Les valoracions que es realitzaran diàriament amb el grup de joves es duran a
terme de dues formes, la individual serà un diari personal en una llibreta que
se’ls donarà el primer dia on hi haurà preguntes, activitats per realitzar
personalment, enganxines, etc. Per tal de poder expressar la seva experiència i
el seu record en aquesta estada a les colònies. Cada persona la desenvoluparà
voluntàriament en les seves estones lliures de forma totalment lliure.
La valoració diària i grupal es realitzarà cada vespre, just després de sopar, on
s’avaluarà com ha funcionat el dia mitjançant un camí que crearan cada dia
respecte com estant avançant com a grup. En aquest camí hi marcaran els
objectius i el procés que aquests estan seguint, tal i com heu pogut llegir en les
activitats transversals. Les usuàries doncs podran proposar aspectes a millorar,
propostes d’activitats o d’accions que els agradaria realitzar, per tal d’implicar-
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les en el procés del projecte i per tal de tenir-ne les idees en compte en el
moment de preparar la següent implementació del projecte.
A més, l’últim dia es durà a terme una valoració global dels diferents aspectes
tractats durant les colònies, mitjançant una activitat de forma global, tal i com
està expressada en l’apartat d’activitats.
Finalment, el dia del berenar, la setmana següent de tornar, les participants i les
seves famílies realitzaran una enquesta de satisfacció del projecte, on un dels
apartats més importants serà la proposta de millores, tal i com podeu
contemplar en l’apartat 21.6 dels annexos del treball.

11.2

Valoracions amb l’equip

L’avaluació del procés es realitzarà mitjançant les valoracions que s’hauran fet
per part de les educadores cada nit, després d’acabar el joc de nit, quan els
joves ja hagin anat a dormir. Es realitzaran reunions de valoració del
funcionament del dia d’avui i de previsió del dia de demà, on l’ordre del dia serà
el següent:

Reunió diària d’educadores

Dia:

Ordre del dia

1.

La dinàmica del dia

2.

L’ajustament a l’horari previst

3.

Les tasques programades

4.

El desenvolupament de les activitats

5.

Motivació i implicació de les joves

6.

Les relacions: joves-joves, joves-educadores, educadores-educadores

7.

Programació del dia següent

8.

Previsió meteorològica

9.

Altres

10. Propostes

Taula 65: Ordre del dia de les reunions que les educadores faran cada nit
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També s’omplirà aquesta graella cada dia per veure l’evolució en els objectius
marcats,

i

en

diferents

aspectes

que

s’han

considerats

importants

de

contemplar.
Dilluns 2

Dimarts 3

Dimecres 4

Dijous 5

Valoracions:

1: Gens
2: Una mica
3: Bastant

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4: Molt

Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
Objectiu 4
La

qualitat

relació

de

entre

la
les

professionals
Com (de còmodes)
s’estan sentint les
joves com a grup
Repartiment

de

tasques

les

entre

professionals
Participació de les
joves en el dia a
dia
Estem

seguint

la

planificació
Estem gaudint de
l’experiència

les

professionals
Estan gaudint

de

l’experiència

les

joves
Grau d’adaptabilitat
de les activitats a
la realitat del grup
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4

Objectiu

de

les

educadores 1
Objectiu

de

les

educadores 2
Objectiu

de

les

educadores 3
Taula 66: Graella de valoració a realitzar per part de les educadores

L’avaluació del producte es farà mitjançant una valoració final, la qual es
realitzarà l’últim dia, un cop ja retornats a Reus, al casal jove de la Palma. En
aquesta última reunió, l’ordre del dia serà l’exposat a continuació:

Reunió final d’educadores

Dia:

Ordre del dia

6.

Compliment dels objectius

7.

Valoració dels canvis produïts

8.

Desenvolupament de les activitats

9.

L’ambientació

10. Les relacions: joves-joves, joves-educadores, educadores-educadores
11. Els horaris
12. L’alimentació
13. La instal·lació
14. Experiència personal
15. Altres punts a destacar
16. Propostes de millora

Taula 67: Ordre del dia de la reunió de valoració final de les educadores

També s’omplirà, en l’avaluació final, contemplant l’evolució que han fet els
objectius durant cada dia, aquesta graella segons el grau d’assoliment dels
objectius proposats. Respecte els objectius per a les joves:
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1:

2:

3: Regular

Gens

Una mica

4:

5:

Bastant

Molt

Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
Objectiu 4
Taula 68: Graella per avaluar el compliment dels objectius de les participants

A continuació trobem la graella amb els indicadors per avaluar cada objectiu per
tal de mesurar el grau d’assoliment, on s’ha d’omplir un percentatge en cada
casella segons l’avenç que s’ha fet respecte aquest tema:

Indicadors

Si

No

Si reconeixen les diferencies sense generar barreres
Si s’expressen lliurement i es coneixen entre elles
Si en les reflexions i valoracions finals contemplen aquest
aspecte
Si aconsegueixen crear una definició profunda i reflexiva en
el Qui sóc
Si són capaces de reconèixer-les en el Florim
Si

reconeixen

els

missatges

enviats

per

la

resta

de

participants en El pot de les qualitats
Si s’expressen corporalment en les tècniques de relaxació
Si generen més de 5 papers amb inquietuds personals
Si la reflexió posterior de la fantasia guiada és productiva
Si els grups de servei funcionen autònomament
Si valoren positivament assolir-la
Si participen activament en el grup
Si en surt un anunci
Si l’anunci tracta correctament la temàtica concreta
Si s’expressen en comoditat en el petit grup
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Respecte els objectius de les professionals:

1:

2:

Gens

Una mica

3: Regular

4:

5:

Bastant

Molt

Objectiu 1
Objectiu 2
Objectiu 3
Taula 69: Graella per avaluar el compliment dels objectius de les

Respecte els objectius de les professionals també trobem la graella amb els
indicadors per avaluar cada objectiu i mesurar el grau d’assoliment, on s’ha
d’omplir un percentatge en cada casella segons l’avenç que s’ha fet respecte
aquest tema:

Indicadors

Si

No

Si hi ha hagut respecte
Si han funcionat els jocs programats per aquest tema
Si han establert petits grups perquè això fos possible
Si les participants s’han sentit còmodes i segures amb les educadores
Si han pogut garantir l’ajuda necessària
Si les educadores hi eren quan els hi ha calgut a les participants
Si en els espais de debat s’ha donat peu a la reflexió
Si en el discurs s’ha reforçat aquesta idea
Si s’ha adaptat en tot moment les activitats per totes les participants
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BLOC III: MARC CONCLUS

BLOC III : MARC CONCLUSIU
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12.

Conclusions en el marc teòric

Entorn de la realització del marc legal, he observat en la llei de referència
respecte a les activitats de lleure, en el Decret 267/2016, de 5 de juliol, del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en
el lleure en les quals participen menors de 18 anys. DOGC núm. 7157 de
07.07.2016, en l’apartat respecte les ràtios de les professionals que no
garanteixen més títols en presència de persones amb diversitat funcional.
Conviden a valorar per part de les professionals de l’activitat la necessitat
d’augmentar-ne la plantilla de monitores i poder oferir-li algun suport. Per tant,
és possible que en algun cas no es valori com una necessitat i per tal alguna
persona amb aquestes necessitats educatives específiques o especials, hagi de
rebre la mateixa atenció que la resta, quan és molt provable que aquest fet aïlli
la possibilitat de la seva inclusió en la realització de les activitats.
També en la Llei 13/2014, del 30 d'octubre d'Accessibilitat, les mesures
proposades he considerat que no són suficients per garantir la inclusió social, i
que calen més consideracions respecte els infants i joves amb diversitat
funcional que vulguin, i tenen el dret, de realitzar activitats de lleure.
Ja que contemplen la possibilitat d’augmentar la ràtio de les professionals i
establir-ne suports, així com haver de garantir progressivament les condicions
d'accessibilitat suficients en la comunicació perquè les persones amb discapacitat
física, sensorial o intel·lectual puguin comprendre-les, gaudir-ne i participar-hi,
si escau.
M’ha semblat molt interessant també conèixer millor com es regula el món del
lleure, ja que tot i contribuir en aquest des de fa molt temps, hi havia
normatives que desconeixia. Penso que és important regular aspectes que
puguin aportar seguretat o garantir una qualitat pedagògica, s’ha de mantenint
les inspeccions i els controls necessaris per garantir que funcionen les activitats,
però sent flexibles per tal de poder entendre els objectius i la metodologia que hi
ha darrere de cada entitat.
L’apartat que m’ha semblat més interessant de realitzar ha estat el fet de
conèixer l’evolució del context històric entorn a la percepció que tenien respecte
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les persones amb diversitat funcional, els canvis que hi han hagut en
l’enfocament que s’ha realitzat respecte aquestes i sobretot l’evolució en la
intervenció. Penso que encara hi ha aspectes a millorar però el punt en que ens
trobem ara de donar plena atenció a la persona contemplant-la com a ésser
individual amb les característiques que l’acompanyen és un gran pas per a la
comprensió i el treball que es pugui fer d’acompanyament i suport per garantir
una vida de qualitat i digne.
També m’ha agradat llegir llibres escrits des de la pròpia primera persona, on
l’autora exposava experiències personals viscudes com a persona amb diversitat
funcional, així com fragments o opinions auto descriptius, narrant experiències
viscudes, etc. Penso que és molt important poder empatitzar amb elles,
entendre la importància de canviar el nostre tracte cap a aquestes, de
considerar-les iguals –perquè ho són-. Conjuntament amb l’experiència viscuda
durant la realització de les meves pràctiques II, les quals les vaig realitzar amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, em reafirmo des de la vivència
en l’acompanyament d’aquestes en la importància d’aquest fet. És una
necessitat social, per part de tota la societat, canviar la mirada i conèixer la
persona més enllà de les seves aparents limitacions.
En referència a la realització del marc teòric m’agradaria destacar, donant-hi
especial atenció a un fet que em va sorprendre en consultar material bibliogràfic
sobre l’àmbit de la discapacitat. Sobretot en la recerca de la informació entorn al
tema de la sexualitat, ja que hi ha una infantilització molt elevada de les
persones, no considerant com a necessari l’aprenentatge de certs aspectes de la
sexualitat, o conceptes simples com podrien ser l’orgasme, el plaer o l’acte
sexual, que recomanava no tractar amb aquest vocabulari i dir altres paraules.

Em va sorprendre molt ja que em sembla essencial treballar aquests conceptes,
explicant-los i adaptant-ne les descripcions per procurar que s’entengui, però
òbviament que al parlar de sexualitat cal parlar de plaer. Amagar-ho em sembla
negar aquest dret o el fet de conèixer-lo, quan els professionals hauríem de ser
facilitadors de l’aprenentatge i no pas obstaculitzadores al no estar informant de
la realitat i permetre que s’adquireixin idees errònies.
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Sobretot em va destacar perquè era un manual d’educació sexual per a persones
amb discapacitat, la qual considero que és molt necessària. Per tant, es suposa
que ja estaven sensibilitzats amb el tema i representa que vetllaven per garantir
més coneixements sobre aquest tema. Cal comentar també que havia estat
editat al 2008, i ja en fa deu anys, considero que aquests terme bàsics ja
haurien d’estar-hi inclosos. També destaco el poc tractament entorn a la
diversitat sexual, ja que en algunes ocasions he llegit entorn a l’homosexualitat,
però a banda de que en feia una explicació com un fet existent i llunyà, no
aprofundia cap a altres orientacions sexuals, ni identitats de gènere ni idearis
que les persones amb diversitat funcional també podrien sentir.
També parlant de sexualitat he llegit idees de la figura i el paper de la dona,
amb diferència a la de l’home, que m’ha esgarrifat. Concretament en un llibre de
fa uns vint-i-cinc anys, però també volent seguir-ne la recerca m’han mancat
més referents actuals sobre el tema.
Vull especificar que en el meu projecte tampoc he realitzat un treball profund
entorn a la sexualitat i molt menys d’educació sexual, degut a que per la
contextualització i el temps a dedicar-hi, per aquest fet vaig decidir tractar el
plaer, donant una altre visió més enllà de la penetració.
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13.

Conclusions en el marc pràctic

Primerament voldria destacar que considero que programar unes colònies per
persones amb diversitat funcional i sense no és la metodologia més òptima
segons les meves idees, però he considerat que si que és la necessària per tal
de començar el canvi en incloure les persones amb diversitat funcional a
qualsevol tipus d’activitat.
En la resta d’ofertes d’oci no està particularment exclosa la participació
d’aquestes, però usualment no estan adaptades o preparades per part dels
recursos dels professionals per la inclusió de totes les participants que
conformen la realitat de la nostra ciutat, i societat. No es veta la seva
participació però tampoc se’n facilita la seva incorporació, i aquest fet genera
que se’n sentin excloses, que creguin que no hi ha lloc per elles, tal i com em va
reafirmar Requena, el cap del Consell municipal de persones amb discapacitat de
l’Ajuntament de Reus, en l’entrevista.
El projecte està ideat com si l’impulses aquesta comissió però treballaria amb
l’esperança i l’esforç per poder acabar oferint aquest servei des de La Palma
Jove de Reus, com un recurs més per als joves de la ciutat. Que el subtítol del
projecte no hagués d’incloure que són unes colònies inclusives per joves amb i
sense diversitat funcional, sinó que tota la oferta de l’administració pública
estigues fos inclusiva i preparada per poder adaptar-ne els seus continguts a les
necessitats reals de les participants. Per la qual cosa caldria augmentar-ne les
professionals, i la formació d’aquestes, per poder garantir els suports, siguin o
no necessaris en cada cas.
A més, volia comentar que la fase d’escollir quina havia de ser la població diana
va ser de les que més dedicació em va comportar en el procés. Vaig acabar
decidint que si les colònies buscaven ser un espai d’inclusió real no podia limitar
les persones que volguessin participar-hi, després de moltes discussions internes
entorn la necessitat d’establir uns barems, seguir alguna classificació, etc. Però
després de totes les opinions que havia conegut en la realització del marc teòric,
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fer-ho hagués sigut molt limitador i hagués sigut totalment incoherent amb el
meu objectiu principal, la inclusió social.
Aleshores vaig optar per demanar un grau mínim d’autonomia, el qual no estaria
fixat amb cap barem, sinó que es decidiria conjuntament entre la família i les
professionals. En el moment de la preinscripció es realitzaria aquesta enquesta
per tal de que la família pugui conèixer més detalls dels projecte i considerar-ne
la viabilitat. Per tal de poder garantir-ne els suports necessaris i per conèixer
més sobre la realitat de cada futur participant. Evidentment aquestes entrevistes
les podria sol·licitar qualsevol família, encara que sembli que sigui exclusivament
per les famílies de les joves amb diversitat funcional, tota jove té les seves
peculiaritats i característiques a destacar, les quals poden ser de gran utilitat per
conèixer-les millor abans de la creació del vincle.
Penso

que

és

un

projecte

molt

positiu

en

termes

d’autonomia

i

el

desenvolupament d’aquesta en cada jove, ja que es generen espais de llibertat
on elles poden escollir davant de situacions quotidianes, com també en el procés
de la creació del grup on cadascú assumeix un rol i podrà aprendre la
responsabilitat de ser un suport i significar un recolzament per les persones que
l’envolten. Assumeixen responsabilitat amb les seves decisions, i valoro com
essencial aquest fet per tal de considerar-se persones capaces, per escollir,
equivocar-se i aprendre dels erros, però sobretot responsabilitzar-se’n.
L’esperit crític em sembla un valor bàsic, i en el projecte explícitament es
transmet. Així com la necessitat de prendre consciència sobre la importància de
la inclusió social, de la qual se n’espera que les joves puguin transmetre aquests
valors d’igualtat al seu entorn un cop retornades a la seva realitat. Que
qüestionin també a les seves companyes sobre els prejudicis cap a les persones
amb diversitat funcional i que contribueixin en l’acceptació necessària per
generar cohesió social.
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14.

Conclusions i reflexions finals

Valoro molt positivament l’aprenentatge vivencial que s’espera per part de les
joves participants. Penso que és un bon espai on compartir i aprendre, on
conèixer i trencar idees preconcebudes, on entendre i acceptar la realitat tal com
és, encara que la societat ens hagi educat deixant-la de banda.
Les joves amb diversitat funcional podran trobar un espai d’inclusió real amb
joves del seu grup d’iguals amb qui sovint no coincideixen en gaires entorns.
Crear vincles i relacions que es podran mantenir més enllà del projecte.
L’ajuda mútua que es produirà entre les companyes crearà beneficis per les dues
bandes, poder comptar amb els suports necessaris dins del grup d’iguals, no
deprendre de l’acompanyament d’un adult sinó que ser capaces de ser
autònomes amb el propi recolzament és una experiència molt interessant en
aquesta etapa de creació de la pròpia identitat i referencial en els seus valors.

Vull deixar constància que sóc plenament conscient que la diversitat funcional és
un concepte molt ampli i les opcions de les necessitats de cada persona que
volgués participar en el projecte són totalment infinites i impredictibles.
Per aquest fet, la programació no pot garantir una plena comprensió i
adaptabilitat per cadascuna de les futures possibles joves i les característiques
que l’acompanyen. Per això, durant el projecte, he reforçat la idea de la
importància de les professionals d’adaptar-se en tot moment per tal de poder
garantir una inclusió en qualsevol de les accions dutes a terme per part de totes
les persones que hi contribueixin. Trobant-ne la funció des de la que pugui
involucrar-se en l’activitat que es realitza o reprogramant l’activitat si no hi ha
cap possibilitat de poder incloure la persona en aquesta.
També volia afegir que m’ha servit molt la meva experiència durant el pràcticum
II ja que comparava i imaginava les usuàries duent a terme les activitats que
proposava, i aquest fet m’ajudava a encaminar-les. Algunes de les proposades
vaig dur-les a terme al centre, i el fet de que funcionessin plenament em van
ajudar a decidir proposar-les per a la implementació del projecte. Malgrat la
diferència d’edats, ja que a les pràctiques vaig realitzar les activitats en
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persones de 18 a 50 anys, però l’essència del desenvolupament penso que es
podria compartir.

Finalment afegir que estic plenament orgullosa d’acabar aquesta etapa amb la
realització d’aquest treball. Per mi ha suposat tancar molts processos, poder
posar nom i entendre vivències viscudes en el meu passat, entendre perquè sóc
qui sóc i poder agrair totes les experiències en entorns on he pogut aprendre
tant de la diversitat.
Carrego la motxilla amb molts aprenentatges, però el més important és saber
veure la vida des de la senzillesa, amb el cor obert, les ganes de comprendre,
l’esperit aventurer, el qüestionar-se les coses, el sentir i l’actuar segons el que
creus. La coherència canviarà el món.
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Annexos
16.

Valoració del perfil
1

2

3

4

5

Observacions

Expressió oral
Capacitat d’escriptura
Expressió escrita
Capacitat lectora
Mobilitat
Gestió emocional
Psicomotricitat fina
Nivell d’autonomia
Nivell de comprensió
Capacitat d’atenció
Motivació
Aspectes a destacar:

17.

Carta de presentació
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NOM

CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON:

CARTA DE PRESENTACIÓ PER PARTICIPAR A LES
COLÒNIES INCLUSIVES
Estimada possible participant, t’agraïm de tot cor la teva predisposició
per participar en el projecte. Ens agradaria conèixer-te una mica millor,
és per això que ens agradria que ens responguessis les següents
preguntes:

QUINA ÉS LA TEVA MOTIVACIÓ PERSONAL PER
PARTICIPAR A LES COLÒNIES?:

EDAT:

TEMES QUE
T’INTERESSIN I QUE
T’AGRAGRADARIA
TRACTAR DURANT LES
COLÒNIES:

QUÈ T’HA FET ESCOLLIR AQUEST PROJECTE?:

-

QUINA ÉS LA TEVA RELACIÓ AMB LA
DIVERSITAT?:

-
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18.

Cartell de promoció de les colònies
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19. Activitats
19.1 Escenes d’Estima’t

Joc de nit: Estima’t
Escenes a representar:
3 voluntàries: Avui estrenes un vestit que t’has comprat nou i t’encanta. Però notes que pel carrer
tothom et mira i et qüestiones si has fet bé en posar-te’l. Quan arribes al bar et trobes a la teva millor
amiga la qual només arribar et diu: On vas així? I aquesta elegància? Aleshores la cambrera contesta:
M’encanta

com

de

guapa

vas

avui!

Continueu

l’escena

com

vosaltres

vulgueu.

- Vas passejant pel carrer tranquil·lament i notes que tothom et mira, tu avui no estrenes cap vestit
nou, només vas amb cadira de rodes però ets totalment conscient de les mirades de la gent. Com et
sents? Reflexioneu.
2 voluntàries: Ahir el teu pare et va dir que no et casarien mai i estàs preocupada. No saps ni si et vols
casar i ell ja ho veu com una cosa negativa. Li expliques a la teva parella que no t’imagines vivint amb
algú tants anys fins a casar-se, i ella et contesta: I nosaltres? Tu ets jove i et sents més lliure que mai, i
no

saps

com

reaccionar.

Continueu

l’escena

com

vosaltres

vulgueu.

- Ahir, com tants altres dies et van dir que això tu no ho podries fer mai. Tampoc és que sigui el
somni de la teva vida però tens ganes de demostrar-li que si vols, pots fer-ho, però estàs cansada de
que mai confiïn en tu. Com et sents? Reflexioneu.
5 voluntàries: Demà és un dels dies més importants per la teva vida, has de fer alguna cosa que portes
molt temps esperant i estàs molt il·lusionada. Vols concentrar-te, descansar i preparar-te. Només tens
ganes d’estar tu sola per preparar-te tot i que t’hagués agradat rebre més suport per part de les teves
amigues i família ja que sembla que ningú veu la importància d’aquest fet. Et truquen les amigues
perquè surtis de festa i la mare per si pots anar a cuidar a l’avi que no es troba massa fi que ella vol
anar

al

cinema.

Com

reacciones?

Continueu

l’escena

com

vosaltres

vulgueu.

- Demà és un dia important com tots, el que passa és que com tots mai donen prou importància a
les coses que a tu sí que t’interessen o t’importen. Sempre hi ha alguna cosa millor a fer. Com et sents?
Reflexioneu.
2 voluntàries: Et despertes i vas al wc, et rentes la cara i al mirar-te al mirall et veus molt diferent. Qui
ets tu i que has fet amb mi? Li preguntes. Aleshores truques a algun amic o amiga teva i li dius el que
t’ha passat. M’han canviat i ara sóc perfecte! I comences a explicar-li totes les coses que ara tens
boniques i abans no t’agradaven. Ve la teva amiga i et diu que et veu com sempre, i reflexioneu de què
deu

haver

passat.

Continueu

l’escena

com

vosaltres

vulgueu.

- Et despertes, et mires al mirall i aquest et mostra qui ets des de què vas tenir aquell maleït
accident que t’ha canviat la vida per complert. Com et sents? Reflexioneu.
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19.2 Fantasia guiada d’El plaer

Activitat : El plaer
Hi havia una vegada una noia que no era feliç. Un dia es va despertar i va decidir que volia canviar
per complet la seva vida. Buscaria totes les coses que la molestaven, tota la gent que no li agradava i
els llocs que no li semblaven bonics i els hi diria adéu per sempre.
Va començar a caminar molt decidida, fins que va arribar a casa de la seva ex parella i li va dir:
-Hola vinc a esborrar-te de la meva vida. Vull ser feliç i omplir-me la vida de coses que em facin
gaudir, que m’ericin la pell, que em remoguin l’estomac, que m’apassionin, i sobretot, que em facin
sentir plaer.
Va marxar, i va segur molt decidida fins a trobar la seva mestra de quan era petita i va dir-li:
-Hola vinc a esborrar-te de la meva vida. Vull ser feliç i omplir-me la vida de coses que em facin
gaudir, que m’ericin la pell, que em remoguin l’estomac, que m’apassionin, i sobretot, que em facin
sentir plaer.
Seguidament, i sense pensar-ho ni un minut, va travessar el seu poble fins que va arribar a un gat
que sempre l’esgarrapava, i li digué:
-Hola vinc a esborrar-te de la meva vida. Vull ser feliç i omplir-me la vida de coses que em facin
gaudir, que m’ericin la pell, que em remoguin l’estomac, que m’apassionin, i sobretot, que em facin
sentir plaer.
Aleshores va seguir el seu rumb fins a una amiga d’aquelles que semblen molt importants fins que et
fan alguna mala jugada d’aquelles que no es superen. I li va dir:
-Hola vinc a esborrar-te de la meva vida. Vull ser feliç i omplir-me la vida de coses que em facin
gaudir, que m’ericin la pell, que em remoguin l’estomac, que m’apassionin, i sobretot, que em facin
sentir plaer.
I finalment va anar a poc a poc fins al riu. S’hi va asseure, i es va mirar a l’aigua. Semblava una mica
penedida... Aleshores a poc a poc, van anar arribant totes les persones a qui havia visitat.
L’ex parella va dir-li, que mai havia sentit tant plaer com quan passava les nits amb ella; la mestra va
expressar-li que quan era petita l’escoltava amb una passió que ajudava a fer-li sentir plaer de la
feina ben feta; el gat no va dir gaire cosa, però va apropar-se a ella fins que aquesta va acariciar-lo i
ell va començar a “ronronejar”; l’amiga va mirar-se-la als ulls i va dir-li que enyora les madalenes
que cuinaven plegades, que mai més ha tornat a sentir tant plaer menjant-ne.
En aquest moment esclata a plorar i mirant-se el reflex al riu es diu:
-Hola vinc a esborrar-te de la meva vida. Vull ser feliç i omplir-me la vida de coses que em facin
gaudir, que m’ericin la pell, que em remoguin l’estomac, que m’apassionin, i sobretot, que em facin
sentir plaer.
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19.3 Flor de Florim

20.

Diploma de participació
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21.

Valoració final per part de les famílies i les participants

VALORACIÓ FINAL
PER A LES PARTICIPANTS
1: Gens

2: Una mica

3: Regular

4: Bastant

5: Molt

M’he sentit còmode en el grup
M’he sentit respectada
He participat en les activitats
He gaudit de l’experiència
Grau

d’adaptabilitat

de

les

activitats a la les capacitats
personals
M’ha agradat l’experiència

Quines coses canviaries? Com t’hagués agradat que fos?:
-

-

-
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VALORACIÓ FINAL
PER A LES FAMÍLIES

1: Gens

2:Una mica

3: Regular

4: Bastant

5: Molt

La jove ha tornat satisfeta de
l’experiència
He notat en la jove un canvi
positiu
Em sembla correcte el preu
Em sembla correcte la quantitat
de dies
M’ha agradat el tracte rebut
La

informació

ha

estat

l’adequada
Propostes de millora per a una millor experiència:
-

-

-

-
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22.

Recomanacions

En la següent graella podem veure unes recomanacions pel desenvolupament de
l’estada vetllant pel medi ambient.

A L’HORA DE...

TINDREM EN COMPTE...

COMPRAR

El tipus i la quantitat d’envasos i embolcalls

Responsabilitzant-

En el cas del sabó per la roba, portar-ne de comunitari i que sigui de

nos

del

nostre pastilla (natural)

consum

No utilitzar bosses de plàstic
Procedència dels materials i aliments

FER LA MOTXILLA

Portar mocadors de roba
Portar bosses de roba per a la roba bruta
Embolicar els entrepans amb paper

CUINAR I MENJAR

Destinar espais per seleccionar els residus
Utilitzar draps de roba
No utilitzar paper d’alumini
Utilització tovallons de roba
Fer activitats que no malmetin ni distorsionin el medi

FER ACTIVITATS

Fer activitats de coneixement del medi i/o de les problemàtiques que
l’afecten
Reutilitzar material de tot tipus
Utilitzar materials naturals
Gestionar correctament residus especials com pintures, coles....
Deixalles

PER L’ENTORN

Espai per llençar la matèria orgànica

Taula 70: Recomanacions pel medi ambient (Escoltes Catalans, 2018)

En la següent graella podem veure unes recomanacions pel desenvolupament de
l’estada vetllant pel benestar de les participants. Són consells o aspectes a tenir
en compte en les activitats quotidianes de la Guia trenquem barreres, (2016) del
Consell de la joventut de Barcelona:

Si cal portar equipatges o motxilles i la persona amb diversitat funcional ho necessita, oferiu
ajuda.
Les persones amb diversitat funcional poden necessitar ajuda o indicacions per anar al lavabo.
Una persona cega total agrairà indicacions d’on està el và- ter, el rentamans, etc. Una persona
amb cadira de rodes pot necessitar ajuda física.
Si veieu un gos pigall o d’assistència acompanyant a una persona discapa- citada visual no se
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l’ha de distreure, està treballant! Ha rebut una educació específica i podrà entrar a tot arreu on
aneu.
A l’hora de menjar, tingueu en compte que les persones amb paràlisi poden tenir espasmes. En
aquest sentit, no poden seure a terra (ja que se’ls pot caure el plat) i si mengen soles és
complicat utilitzar coberts de plàstic, ja que els poden trencar fàcilment.
En un àpat col·lectiu, reserveu un espai buit a taula per a la cadira de rodes i eviteu que estigui
en un espai diferenciat. En cas que no estigui previst entaular-se, el millor seria acompanyar a
les persones on hi ha els diferents plats, i que la persona que ho necessiti pugui comptar amb
algú que li porti o doni alguns productes o que senzillament li indiqui què hi ha. Molts cops una
solució pot ser disposar de plats individuals amb una mica de tot! En alguns casos es pot
necessitar algú que doni de menjar.
En el cas de persones amb una menor capacitat visual, la il·luminació hi juga un paper molt i
important! Un espai ben il·luminat i amb contrast de colors les permetrà orientar-se millor i
conèixer més fàcilment les persones amb les que parla.
És important treballar la cohesió de grup. Encara que hi hagi només una per- sona amb
diversitat funcional, és millor adaptar les formes i dinàmiques de tot el grup i no marginar o fer
quelcom especial per a aquesta persona.
Taula 71: Aspectes a tenir en compte en les activitats quotidianes de la Guia trenquem barreres
(2016) del Consell de la joventut de Barcelona
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