ESPLAI DIARI GARBUIX

memòria

curs 2016-2017

Durant el curs 2016-2017 l’Esplai Diari Garbuix
ha comptat amb el finançament i la
col·laboració de:
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1. PRESENTACIÓ
DURANT EL CURS

ESPLAI
DIARI
GARBUIX

150

AULA
DEURES

43

ESPAI
LECTURA

60

APROPA
CULTURA

62

TREBALL
AMB
FAMÍLIES

85

RECURS
DE BEQUES
D’ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

14

PERSONES
VOLUNTÀRIES

29

2016-2017

HEM ATÈS

185
INFANTS,
ADOLESCENTS, JOVES I
LES SEVES FAMÍLIES EN
ELS DIFERENTS
PROJECTES
SOCIOEDUCATIUS.
TENINT EN COMPTE QUE ALGUNS
D’ELLS HAN PARTICIPAT EN MÉS
D’UN PROJECTE.

20 ANYS
TEIXINT
LLIGAMS

253
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2. INTRODUCCIÓ
L’ESPLAI DIARI GARBUIX és un grup
d’esplai que forma part d’Esplais de la Garrotxa
i que va dirigit als infants i joves d’Olot d’edats
compreses entre 6 i 14 anys.

ESPLAIS DE LA GARROTXA és una entitat

PER A QUÈ TREBALLA L’ESPLAI DIARI GARBUIX?

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’ESPLAI DIARI
GARBUIX?

• Per garantir l’arrelament i la inclusió social de
tots els infants i joves de la ciutat.
• Per donar legitimitat i afavorir l’existència de la
diversitat cultural de l’esplai i la ciutat d’Olot.
• Per normalitzar la situació de risc dels infants i
joves que atenem, juntament amb les seves
famílies.
• Per atendre les necessitats acadèmiques i
reforçar
els
continguts
escolars
dels
participants.

AMB QUI TREBALLA L’ESPLAI DIARI GARBUIX?
• Amb Esplais de la Garrotxa per sumar esforços i
treballar horitzontalment l’educació en el lleure.
• Amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa;
fent reunions de seguiment amb les referents
de la gestió del recurs, realitzant reunions amb
els agents implicats del recurs de beques i amb
les educadores d’atenció primària.
• Amb les Escoles i Instituts fent reunions amb els
tutors dels participants per tal de millorar i
saber aspectes educatius que cal reforçar des
de l’esplai.
• Amb les persones voluntàries de l’Espai de
Lectura, Monogràfics amb Joves i d’activitats
conjuntes.

comarcal sense finalitat lucrativa que porta
més de 30 anys educant en el lleure.

• Educar en i per al temps lliure contribuint al
desenvolupament integral de la persona.
• Reforçar els aprenentatges bàsics de l’educació
formal posant èmfasi en les necessitats
individuals.
• Educar en i per a la interculturalitat.
• Aconseguir que el servei sigui un lloc de
referència i acollida tant per als infants i joves
com per a les seves famílies.
• Treballar conjuntament amb els diferents
agents socials que tracten els participants i les
seves famílies.
• Afavorir la dinamització social del Nucli Antic.
• Fomentar l’ús del català en l’àmbit quotidià i
educatiu.

QUIN ÉS L’ENTORN DE L’ESPLAI DIARI GARBUIX?
• L’entorn geogràfic del Nucli Antic. La principal
zona comercial de la ciutat però la que pateix el
major nombre d’habitatges en mal estat de
conservació, fins i tot, sense les més mínimes
condicions d’habitabilitat.
• La major part dels nostres participants és la
població que viu aquests habitatges. Sovint amb
un alt grau de problemàtica social i econòmica.
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3. PARTICIPANTS
Aquest any han participat un total de 150
participants.
Hi ha un total de 9 participants en LLISTA D’ESPERA.
Aquest gruix de participants era major però s’ha reduït
respecte a l’inici de curs ja que hi ha hagut moviment
d’infants que s’han donat de baixa per diversos factors.

El grup d’Esplai Diari Garbuix atén a
infants i joves de tota la ciutat d’Olot i
comarca, essent un espai obert a
tothom.
La franja d’edat dels participants va dels
6 als 14 anys i en funció del curs escolar
s’estableixen cinc grups de participants.

DISTRIBUICIÓ DELS PARTICIPANTS PEL CENTRE D’ESTUDIS

Bosc de la Coma
Garrotxa
Participants
primària

Montsacopa
Joan XXIII
Escola Pia
Cor de Maria

Participants
secundària

Petit Plançó
Castellroc
Sant Roc
Escola Llar
Morrot
Pla de Dalt
Malagrida
Bisaroques
0

5

10

15

20

25

6

DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS PER BARRIS

Nucli Antic
1%
1%
1%

3%

Sant Miquel i Les Tries
Sant Cristòfor i Mas Bernat

1%

Pla de Dalt

9%

3%

36%

Pequín
Sant Ferriol

5%
1%

Sant Roc

3%

Les Fonts
9%

Eixample Malagrida
9%

18%

Eixample Popular
Morrot
Bonavista
Desemparats
Castellfollit de la Roca

PROCEDÈNCIA FAMILIAR DELS PARTICIPANTS

70

Nombre de participants
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4. SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ
REFORÇ
ESCOLAR
OBJECTIUS
• Facilitar l’obtenció d’habilitats i eines de
constància i treball.

• Donar suport psicopedagògic a tots els
infants que presenten dificultats
especials en l’aprenentatge.
• Afavorir
l’adquisició
de
les
competències bàsiques en els deures o
les matèries de més dificultat a través
del reforç específic.
• Millorar
l’èxit
educatiu
dels
aprenentatges bàsics per poder garantir
el ritme ordinari escolar i pal·liar el baix
rendiment escolar.
• Intervenir
en
les
dificultats
d’aprenentatge conjuntament amb els
centres escolars de la ciutat, partint de
les necessitats específiques de cada
alumne/a.

Oferim atenció a les necessitats
individuals de tots els infants i
joves que vénen cada tarda quan
acaben l’escola. Es realitza durant
la franja horària de les 17:30 fins a
les 18:45.
RESULTATS OBTINGUTS
• 90% de tutories realitzades amb els
tutors de primària i secundària.
• Motivació per aprendre i fer les tasques
diàries que se’ls hi encomanen. Però
alguns participants tenen un nivell molt
baix per assolir les competències que
els demana el seu centre.
• Complicació per atendre els diferents
nivells de l’aula i el nombre de
participants.
• Generalment, bona actitud i bon clima
de treball dins les aules.
• Dificultat per l’ús de les noves
tecnologies i dependència per tal de
poder realitzar satisfactòriament els
treballs.
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És un projecte complementari al reforç
escolar del dimecres i el dijous. Es porta a
terme per voluntàries al local d’entitats
Proa16 mentre els alumnes fan deures.
D’aquesta manera es pot incidir de manera
més efectiva en les mancances educatives
individuals ja que disminueix la ràtio
durant aquesta estona.

ESPAI
LECTURA

OBJECTIUS

RESULTATS OBTINGUTS

• Incrementar la motivació
per la lectura.

• 12 voluntàries que setmanalment (6 els
dimecres i 6 els dijous) han acompanyat als
participants. Contribuint a ajudar-los a gaudir de
la lectura i esdevenint un referent lector.

• Millorar
lectora.

la

comprensió

• Facilitar l’accés a
informació i formació.

la

• Incidir
més
significativament en les
mancances educatives.
• Intervenir en les dificultats
d’aprenentatge
conjuntament amb els
centres escolars de la
ciutat, partint de les
necessitats específiques de
cada alumne/a.

• 60 participants beneficiats del programa. 30 el
dimecres i 30 els dijous.
• Ganes i interès per anar a llegir els dimecres i els
dijous.
• Millor intervenció directa i més individualitzada
durant l’estona de deures gràcies a la
descongestió dels participants que eren a llegir.

• Actitud una mica més pacient i resolutiva, amb
els exercicis acadèmics, per acabar entenent què
se’ls demanava.
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AULA
DEURES

OBJECTIUS
• Oferir un espai i un suport adequat per
a fer els deures i treballs escolars.

• Ajudar a adquirir hàbits de treball i
estudi.
• Complementar i reforçar la formació
que reben a l’institut.

És un recurs destinat als i les joves de la
Garrotxa, d’edats compreses entre 12 i 16
anys, que acaben el seu horari lectiu al
migdia. Durant la franja horària de les
15:30 fins a les 17:00 tenen l’opció de
venir a fer deures o estudiar al servei amb
el suport d’una educadora. Es treballa per
fomentar la motivació a l’estudi i per
reforçar els continguts acadèmics dels
estudis secundaris.

RESULTATS OBTINGUTS
•

43
participants
dels
centres
d’educació
secundària
d’Olot
beneficiats d’aquest projecte.

•

Més agilitat per moure’s per la xarxa i
les aules virtuals.

•

Increment de la consciencia de
l’esforç ja que veuen que dóna
resultats positius.

•

Difondre i consolidar l’aula de deures
als diferents centres educatius.

• Lluitar contra les dificultats educatives.
• Fomentar l’interès i les ganes de
treballar i estudiar.

10

5. EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE
L’educació en el lleure és la nostra eina per a transformar i crear
experiències vitals d’èxit. A través de les activitats proposades, els infants i
joves adquireixen valors i hàbits que els enriqueixen com a persones. Les
activitats es duen a terme cada tarda de 18:45 a 20:00.

ACTIVITATS
DESENVOLUPADES

Les activitats són l’eina pedagògica que ens
ajuda a potenciar diferents valors com la
cooperació, el companyerisme i la relació
amb el grup d’iguals. Durant el curs
realitzem diferents tipus de tallers,
gimcanes, jocs grupals, cinema , joc lliure i
sortides.

Tallers
Fomenten la creativitat i
la imaginació i
s’estableix un vincle més
proper amb cada un dels
participants.

Gimcanes
Descoberta de
l’entorn proper i
interacció amb
la gent del Nucli Antic.
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Jocs grupals
Fomenten l’adquisició
de valors a través del joc
i cohesionen el
grup de participants.

Joc lliure
És un espai per facilitar
l’autoorganització del propi
temps de lleure i encamina
la relació amb la resta del grup.

Cinema
S’adquireixen hàbits i
normes bàsiques de
saber estar.
I es fomenta l’esperit crític
al moment del debat posterior.

Sortides
Per garantir la igualtat
d’oportunitats i conèixer
l’entorn de fora la ciutat.
Aquest curs s’ha realitzat la sortida
al Camp Nou i a la piscina.

Activitats i sortides
conjuntes
Per potenciar el sentiment
de pertinença a Esplais de la Garrotxa.
S’ha realitat la Cantada de Nadales i
el Carnaval Infantil.

Assemblea
És un espai de reflexió que duem
a terme cada dia després de l'activitat
de tarda. Ens serveix per fomentar el
pensament crític i adquirir habilitats socials
bàsiques a través de la valoració grupal.
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COLÒNIES
• Les colònies ens permeten dur a terme el nostre projecte pedagògic a un entorn natural
on la intensitat en la convivència i amb el context rural ens ofereixen unes
oportunitats úniques d’aprenentatge.

• Són inclusives i ajuden a la socialització perquè es realitzen en un espai diferent
al quotidià i donen l’oportunitat de conèixer millor les i els companys.
• La diversitat d’edats i la repartició de tasques els fa ser protagonistes i actors de
cada activitat i de cada minut.
• Les entitats de lleure creiem en el valor d’aquestes sortides des de fa molt de temps
perquè és una eina essencial pel creixement personal dels infants i joves. Per aquest
motiu, minimitzem els costos i posem els recursos necessaris per facilitarne l’accés perquè puguin venir el màxim nombre de participants. D’aquesta manera,
les famílies poden pagar el cost simbòlic que se’ls demana ja que elles també
entreveuen el potencial educatiu d’aquesta vivència.

RESULTATS OBTINGUTS
• Vam realitzar les colònies els dies 26,27 i 28 de maig de 2017. Dos nits i tres dies amb
el grup de joves i una nit i dos dies amb la resta de grup d’infants.
• Aquest any han participat a les colònies 61 usuaris; 9 joves i 52 infants.
• Han participat a les colònies el 32,6% més d’infants respecte a l’any passat.
• En part, aquest increment és possible gràcies a les persones voluntàries d’Esplais de
la Garrotxa que ens donen el seu suport en l’organització i l’acompanyament en aquesta
sortida, a la confiança que dipositen les famílies en l’equip educatiu per acompanyar als
seus infants i a la millor estabilitat econòmica familiar.
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MONOGRÀFICS

Són un seguit de formacions que es duen
a terme aproximadament cada tres
divendres. Tenen l’objectiu de despertar
l’interès als joves de l’esplai perquè, a
través de les activitats proposades,
puguin trobar una afició i aprofundir-hi
en un futur i/o durant el seu temps de
lleure.

PRIMER TRIMESTRE
Iniciació a la mitja: Aprendre punts bàsics
amb l’objectiu de realitzar una braga o
bufanda.
Dansa urbana: Iniciació als passos bàsics i
realització de coreografies actuals.
Mural participatiu: Expressió i aprenentatge
de tècniques artístiques per plasmar, de
forma col·laborativa, un mural conjunt visible
a la ciutat.

SEGON TRIMESTRE
Jocs de taula: Potenciar la relació a través de
jocs que ajuden a despertar l’estratègia, la
coordinació, la reflexió i el saber estar.
Scrapbooking: Conèixer noves tècniques de
collage per estimular la imaginació i la
creativitat.
Macramé: Conèixer els punts bàsics per
realitzar un braçalet en aquesta tècnica.
Cuina: Elaborar diferents receptes sense
utilitzar el forn i el microones.

TERCER TRIMESTRE
Teatre: Introduir dinàmiques de joc teatral i
improvisació per convidar a la reflexió.
Taller de reciclatge: Donar utilitat a objectes
quotidians.
Art: Introducció a l’artteràpia gràcies a Altrart
i l’Institut de Cultura de la ciutat. Dins
l’exposició un riu i tres comarques.
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RECURS DE
BEQUES
EXTRAESCOLARS

OBJECTIUS

• Millorar les situacions de
vulnerabilitat
o
problemàtiques
detectades en aquells
infants
atesos
pels
serveis.

Els serveis que poden atorgar aquests ajuts són els
següents; SBAS, Projecte Joves en Risc, Centre
Obert, Espai Larai, Projecte 0-3 i Esplai Diari
Garbuix.

3,5
3
Nombre de participants

• Afavorir la cohesió social
a través de la participació
dels infants a activitats
extraescolar,
d’una
manera normalitzada.

És un projecte destinat a infants i joves de la ciutat
d'Olot que presenten un seguit de característiques
i dificultats socials que podrien pal·liar-se o
minimitzar-se amb la participació a activitats
extraescolars que ofereixen centres educatius o
esportius de la comarca de la Garrotxa.

2,5
2

Nens

1,5

Nenes

1
0,5
0
Futbol

Esplais

Gimnàs

Anglès

RESULTATS OBTINGUTS
• 14 beneficiats d’aquest recurs.
• Els participants mostren unes característiques i dificultats vinculades a la manca de relació amb
el grup d’iguals, a problemes conductuals, a una baixa iniciativa o a la única relació amb nens i
nenes del mateix col·lectiu.
• Ha suposat un procés educatiu pels participants on s’ha facilitat la socialització en espais
normalitzats, garantint una millora en la seva qualitat de vida.
• S’ha establert una bona relació amb les entitats i les famílies ateses, tot i que, el contacte amb
les entitats és minoritari ja que les famílies són més responsables dels pagaments.
• L’anglès és l’activitat més becada. Tres nenes i un nen són els que han demanat beca d’aquesta
activitat.
• El nombre de beneficiats masculins és major que el femení.
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6. ACCÉS A LA CULTURA
És un programa socioeducatiu que
facilita l’accés a la cultura a través de la
participació als espectacles i activitats
que ofereixen diferents equipaments
culturals de Catalunya. El programa està
adreçat a entitats que treballen amb
persones en situació de risc d’exclusió
social, tan des de l’àmbit de prevenció
com de la intervenció directe.

APROPA
CULTURA

RESULTATS OBTINGUTS

OBJECTIUS
• Enfortir les experiències
col·lectius més vulnerables.

vitals

dels

• Apropar les famílies al Teatre Principal
d’Olot.
• Fer realitat el dret a la cultura per a
tothom.

• 62 participants de l’esplai, d’edats
compreses entre els 6 als 14 anys,
beneficiats d’aquest projecte.
• Assistència a una obra de teatre amb 10
famílies de l’esplai.
• Assistència a 4 obres de teatre i un
concert al Teatre Principal d’Olot.
• Poca diversitat d’espectacles juvenils.
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7. GARBUIX D’ESTIU
Quan s’acaba el curs escolar i fins a l’últim dia
juliol l’Esplai Diari Garbuix ofereix l‘oportunitat
poder continuar al servei durant l’estiu per tal
cobrir el màxim de mesos en el que els infants
tenen escola.

de
de
de
no

El Garbuix d’estiu es desenvolupa des de les 8:45 del
matí fins a les 13:15 del migdia de dilluns a dijous i
els divendres de 8:45 del matí fins a les 16:00 de la
tarda, amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys.
I els dimarts a la tarda es realitza amb els joves que
també han participat al Garbuix durant el curs.
Durant aquest període treballem a través de tres
eixos: educació en el lleure, treball amb població de
risc i complementarietat escolar per tal de continuar
enfortint els vincles, treballar rutines, hàbits i
mantenir el contacte amb les famílies.
El Garbuix d’Estiu pretén oferir activitats
extraordinàries que durant el curs no tenim ocasió
de realitzar com el curset de natació i la sortida a la
platja amb joves.

OBJECTIUS
• Enfortir el reforç escolar durant
l’època de vacances ja que és el
moment no lectiu més llarg.
• Donar la possibilitat de millorar o
ampliar els coneixements apresos
durant el curs.
• Continuar el treball amb les famílies
que es realitza durant el curs.
• Fomentar els lligams entre l’Esplai i
la família.
• Aportar
facilitats
perquè
els
participants puguin assistir a una
activitat de lleure durant l’estiu.

• Fomentar els hàbits i les rutines que
els infants han adquirit durant el
curs.

Durant el Garbuix d’Estiu hem atès a un total de 78 participants. Tot i així, hi ha
hagut 5 persones en llista d’espera.

GRUP DE PETITS

GRUP DE GRANS

GRUP DE JOVES

(1r, 2n i 3r)

(4t, 5è i 6è)

(1r ESO i 2n ESO)

30 PARTICIPANTS

30 PARTICIPANTS

18 PARTICIPANTS
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Treballem per potenciar el lleure coma eina per a la inclusió a través de les
activitats desenvolupades.

Taller de samarretes per fomentar el sentiment de pertinença i difusió de l’esplai.

Coneixença de l’entorn i del treball del civisme a través de les sortides i Gimcanes.

Xafarranxo i jocs d’aigua per potenciar la cohesió e grup i la diversió d’estiu.
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Treball d’higiene i saber estar a través dels tallers de cuina i el cinema.

Donar igualtats d’oportunitats i d’inclusió a través d’activitats extres com la platja, el curset de
natació i la piscina . Aquest any també hem realitzat la cloenda dels 20 anys a la platja i a un
parc infantil d’atraccions a Pineda de Mar amb tots els grups de participants.

Activitats desenvolupades amb el grup de joves per fer-los partícips d’activitats d’estiu i
fomentar la motivació, la reflexió i el debat.
19

2. TREBALL AMB POBLACIÓ DE RISC
• Continuar el lligam amb les famílies que es realitza durant el curs.
Prèviament al començament del Garbuix d’estiu i durant el desenvolupament hem
mantingut una interacció amb les famílies per implicar-les al projecte, marcant horaris i
portant el material i l’esmorzar.
• Donar l’oportunitat de participar en una activitat d’estiu.
Degut a diferents situacions socioeconòmiques d’algunes famílies de l’esplai, els hi és
difícil accedir als casals normalitzats de la ciutat. Per tant, durant l’època d’estiu perden
els hàbits quotidians que han adquirit durant el curs. Accedir al Garbuix d’estiu els ajuda
a mantenir una rutina i no tenir tantes hores lliures per estar al carrer.

3. REFORÇ ESCOLAR
Millorar els coneixements apresos durant el curs.

L’estona de reforç s’ha realitzat durant la primera hora del matí on hem observat
que l’atenció i la concentració dels participants és molt elevada i això fa que els
resultats siguin més productius.
És important que durant aquests mesos d’estiu no es perdin els hàbits d’estudi ja
que és una etapa no lectiva molt llarga i durant aquest mes de juliol l’hem reduït.
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8. TREBALL AMB FAMÍLIES
TREBALL
AMB FAMÍLIES
NOVETAT

TALLER DE COSTURA
Aquest any hem començat
un espai de suport a les
famílies de Garbuix que
vulguin aprendre a fer
arranjaments a mà en la
roba d'ús quotidià.
La
finalitat
d'aquest
programa també busca
acostar les famílies al dia a
dia de l’esplai i que sigui
un espai de relació.
Es porta a terme els dijous
al matí per les educadores
de l’esplai
i una
voluntària.

Per atendre i ubicar la realitat dels infants i
joves que atenem, i fer una intervenció més
integral, no podem oblidar les seves
famílies.
És per això que oferim espais de trobada
per acompanyar i orientar les famílies quan
es troben en situacions de fragilitat
intentant cercar i teixir recursos de suport,
establim vincles de relació amb l’entorn i
fem activitats per millorar la vinculació amb
l’esplai.
RESULTATS OBTINGUTS
• Hem atès a 85 famílies. Consolidant el
servei perquè sigui un espai d’acollida i
intervenció en les seves problemàtiques.
• Es van implicar 25 famílies en la preparació
i organització de la festa dels 20 anys de
trajectòria de l’esplai. Realitzant 3 trobades
prèvies i el dinar el dia de la festa.
• Van participar 12 famílies al taller de
costura. Aprenent a cosir a mà per poder
realitzar el nou repte de futur de cosir en
màquina.
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9. PARTICIPACIÓ I COMUNITAT
JUGUEM AL
CARRER

Executem gran part de les activitats de
l’educació en el temps de lleure al carrer
per tal de donar encara més vida als
espais públics i utilitzar-lo com un espai
més de relació.

FEM
BARRI

Realitzem les activitats conjuntes amb les
famílies i fem ús del barri del Nucli Antic
perquè és un espai que articula agents i
incorpora significats de pertinença.
També formem part del PIAM Nucli Antic
per tal de construir una definició de
millora del barri.

CIVISME

A càrrec de l’agent cívica de l’Ajuntament
d’Olot, vam dur a terme un taller de
civisme per tal de poder conèixer més a
fons les normes de convivència i prendre
consciencia de situacions reals a través a
dinàmiques teatrals.

PROJECTEM LA
PAU

Juntament amb altres agents socials, vam
participar a unes activitats organitzades
pel Consell de Cooperació per tal de
donar
veu i informar sobre una realitat
hggggadga
molt propera: la crisi dels refugiats
sirians.
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10. 20 ANYS TEIXINT LLIGAMS
Aquest any l’Esplai Diari Garbuix ha celebrat 20 anys educant en
el lleure i en l’acció social.
A l’any 1997, uns joves voluntaris d’Esplais de la Garrotxa, van
decidir obrir un servei socioeducatiu a la ciutat d’Olot per tal de
garantir l’arrelament i la inclusió social de tots els infants i joves a
través d’activitats lúdiques i de reforç escolar integrat al dia a dia.
Una trajectòria que vam compartir el 6 de maig de 2017 amb tots
els protagonistes que han fet possible aquest recorregut amb el
lema “20 anys teixint lligams”. Una festa on hi va haver una
implicació global de tots i totes les persones que formen part del
projecte i que tenia l’objectiu de donar a conèixer la nostra
trajectòria.

20 anys

creient en
l’educació en el lleure
com eina per reduir
les desigualtats socials
i com a motor de canvi
per
contribuir
al
desenvolupament
integral de la persona
amb l’educació en el
lleure com a eix
principal.

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS
MATÍ
Vam començar la diada amb una xerrada que duia el mateix títol de la festa: 20 anys teixint
lligams. La xerrada va anar a càrrec de diferents participants actuals, exjoves, exeducadores,
famílies i personalitats de l’Ajuntament, Esplais i el CASG que van parlar de l’educació en el lleure
com a eina indispensable per a la inclusió social i la importància que ha tingut i té el servei en els
infants i les seves famílies durant aquests vint anys.
TARDA
Al migdia es va fer un dinar popular, per a tota la gent que ha format part de Garbuix, de couscous amb verdures i cous-cous de pollastre. Un àpat adaptat a totes les cultures que formen part
de l’esplai i organitzat i realitzat per un grup de famílies voluntàries.
Seguidament es van dur a terme una sèrie de jocs i inflables oberts a tota la ciutat i es va acabar
amb l’enlairament de l’icona de Garbuix, un globus vermell gegant ple de desitjos pel futur de
Garbuix.
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... els 20 anys en imatges

Taula rodona amb participants, exparticipants i exeducadors.
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Dinar popular amb totes les famílies.

Activitat de tarda.

25

11. L’EQUIP HUMÀ
EQUIP EDUCATIU
És qui coordina, programa i dinamitza les línies d’actuació de
l’esplai durant tot el curs escolar. A través de les reunions dutes a
terme durant els dimarts i els dijous al matí es generen propostes
d’actuació a les necessitats detectades.
Ens definim com un equip multidisciplinari format per tres
educadores ja que la nostra formació i experiència professional ens
permet fer una atenció de qualitat en diferents àrees.

L’EQUIP

HUMÀ

de
l’Esplai Diari Garbuix està
format per persones
voluntàries,
persones
ateses i un equip
contractat que garanteix
el
funcionament
de
l’entitat.

L’EQUIP EDUCATIU ha
EQUIP GESTOR

Són els representants d’Esplais de la Garrotxa que s’encarreguen de
vetllar pel bon funcionament de l’entitat. Actualment són quatre
persones voluntàries les que formen part d’aquest equip i
gestionen els recursos, les subvencions i el personal administratiu
que fan possible l’activitat i continuïtat de l’Esplai Diari Garbuix,
donen impuls i suport a les iniciatives i nous projectes sorgits, fan
de vincle entre els representats i els monitors d’Esplais de la
Garrotxa i preparen i coordinen activitats conjuntes.

VOLUNTARIAT
Les persones voluntàries són un element imprescindible dins de
Garbuix perquè ens permeten arribar a més persones i realitzar
projectes que sense elles no serien possible. Durant aquest curs 29
persones voluntàries han donat suport a diferents projectes com
els monogràfics amb joves, activitats conjuntes, colònies i l’espai de
lectura.

realitzat FORMACIÓ en
intervenció comunitària
amb joves, reforç escolar,
interpretació del dibuix
infantil
i
educació
emocional per tal de
millorar l’atenció directa.

29 PERSONES
VOLUNTÀRIES
Les

tenen un ferm compromís
cap als infants, joves i les
famílies de Garbuix.
Esplais de la Garrotxa és
una entitat que neix del
voluntariat i gràcies al seu
suport, any rere any,
consolidem i construïm
un projecte sòlid i de
futur.
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12. PROPOSTES DE MILLORA
•

Millorar la comunicació amb els tècnics de SBAS del CASG per tal de poder fer un millor retorn
en alguns casos que hem compartit. Creiem que l’assessorament i la supervisió que es fa és
efectiva si es treballa conjunta i contínuament en el seguiment de les situacions que s’han
presentat.

•

Continuar treballant amb l’Espai Larai i l’Àrea d’Atenció a la Comunitat per tal de crear
processos de millora dels serveis socioeducatius de la ciutat d’Olot. Creiem important
continuar formant part d’aquest procés per tal de poder analitzar i revisar els serveis
socioeducatius.

•

Continuar treballant part d’Esplais de la Garrotxa així com participar de les activitats conjuntes
amb ells.

•

Mantenir la sortida de caps de setmana amb les mateixes possibilitats. Molts nens i nenes no
tenen l’oportunitat d’accedir aquest tipus d’activitats fora del servei i per això és important que
els participants de Garbuix la puguin gaudir.

•

Treballar més amb el voluntariat que ja tenim per tal de poder motivar-los i poder ampliar el
programa lectura els dilluns, ja sigui amb voluntaris d’altres dies o buscant-ne de nous.

•

Continuar treballant amb les famílies per tal de que tinguin un acompanyament en el seu
procés de vida i trobin el Garbuix com un espai de referència i suport. L’oci és una forma
efectiva per implicar-les i fer-les partícips.

•

Augmentar el nombre de beques extraescolars, fent especial èmfasi a les nenes ja que són les
que menys participen d’altres extraescolars. Cal fer un treball de conscienciació amb les
famílies per explicar la importància que té per un infant poder participar d’una activitat
extraescolar amb la resta de nens i nenes de la ciutat.

•

Continuar treballant per tal d’aconseguir més coordinacions amb les escoles, tot i que, aquest
any, hem augmentat cal poder establir més vincle i continuar mantenint les relacions que ja hi
ha establertes amb la resta d’escoles.

•

Donar més a conèixer l’aula de deures entre els instituts, professors i serveis que estan a
l’abast dels joves i augmentar el nombre de participants.

•

Donar a conèixer als joves la xarxa de serveis socioeducatius i d’oci que tenen a la ciutat d’Olot
i comarca.

•

Degut a la demanda que hi ha, i les necessitats educatives que es presenten, creiem important
reduir el nombre de participants ja que la atenció individualitzada que rebrien seria més
efectiva i podríem atendre les necessitats educatives que presenten cada participant.

•

Consolidar la nostra participació com agent actiu del barri i donar veu als infants i joves que
formen part del Nucli Antic i volen opinar i participar del PIAM.
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13. TANCAMENT ECONÒMIC
El tancament econòmic el podeu consultar a la Secretaria d’Esplais de la
Garrotxa.
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