ESPLAI DIARI GARBUIX

memòria

curs 2017-2018

Durant el curs 2017-2018 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

35

ESPAI
LECTURA

60

APROPA
CULTURA

75

TREBALL
AMB
FAMÍLIES

64

RECURS
DE BEQUES
D’ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

22

PERSONES
VOLUNTÀRIES

31

2017-2018

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.

TOTS SOM
GARBUIX

224
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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.

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.

Hi ha un total de 8 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 motius.

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

Morrot
Petit Plançó
Castellroc
Escola Llar
Verntallat
Participants
primària

Pla de Dalt
Sant Roc
Malagrida
Bisaroques

Participants
secundària

Escola Pia
Cor de Maria
Joan XXIII
Montsacopa
Garrotxa
Bosc de la Coma
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DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS PER BARRIS

Vivendes Garrotxa
Sant Miquel-Les Tries
1%
3%

6%

1%
4%

Nucli Antic

3%
26%

6%

Sant Esteve d'en Bas
Pequín

8%

Sant Roc
5%

Sant Cristófor i Mas Bernat
36%

1%

Morrot
Pla de Dalt
Sant Francesc
Sant Ferriol
Eixample Popular

PROCEDÈNCIA FAMILIAR DELS PARTICIPANTS

70

Nombre de participants
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4. SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ
REFORÇ
ESCOLAR
OBJECTIUS

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

• Donar suport psicopedagògic a tots els
infants que presenten dificultats
especials en l’aprenentatge.

• 80% de tutories realitzades amb els
tutors de primària i secundària. El 20%
restant són alumnes que assisteixen a
dues escoles concertades, Escola Pia i
Cor de Maria, a la primera escola hem
fet alguna tutoria i a la segona cap.

• Afavorir
l’adquisició
de
les
competències bàsiques en els deures o
les matèries de més dificultat a través
del reforç específic.

• Motivació per aprendre i fer les tasques
diàries que se’ls hi encomanen. Tot i
que, en alguns casos, no porten els
deures adaptats al nivell que tenen.

• Millorar
l’èxit
educatiu
dels
aprenentatges bàsics per poder garantir
el ritme ordinari escolar i pal·liar el baix
rendiment escolar.

• Complicació per atendre els diferents
nivells de l’aula i el nombre de
participants.

• Facilitar l’obtenció d’habilitats i eines de
constància i treball.

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

• Generalment, bona actitud i bon clima
de treball dins les aules.
• Dificultat per l’ús de les noves
tecnologies i necessitat d’un suport
molt individualitzat per a la realització
de 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
Proa, 16 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.
• 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.

• 15 voluntàries que setmanalment (9 els
dimecres i 6 els dijous) han acompanyat als
participants. Contribuint a ajudar-los a gaudir de
la lectura i esdevenint un referent lector.
• 60 participants beneficiats del programa. 30 del
grup de dimecres de 1r i 2n primària i 30 del
grup de dijous de 3r i 4t de primària.
• 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.
• Millora qualitativa pel que fa els alumnes que fa
temps que participen d’aquest projecte. Poden
resoldre més fàcilment les tasques escolars.
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AULA
DEURES

OBJECTIUS

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

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
•

35
participants
dels
centres
d’educació
secundària
d’Olot
beneficiats
d’aquest
projecte.
Diàriament hi assisteixen uns 7-8
participants.

•

Més agilitat per moure’s per la xarxa i
les aules virtuals, molts d’ells ja no
necessiten ajuda.

•

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

•

Durant el final del tercer trimestre hi
ha hagut baixa assistència a causa de
la pluja, el ramadà i les poques ganes
de fer l’últim esforç.

•

Millora en la relació de confiança
entre participant i educadora.

• Ajudar a adquirir hàbits de treball i
estudi.
• Complementar i reforçar la formació
que reben a l’institut.
• Lluitar contra les dificultats educatives.
• Fomentar l’interès i les ganes de
treballar i estudiar.
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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.

Cuina
Elaborar diferents receptes
de cuina i treballar hàbits
d’higiene, d’ordre i adquirir la
noció de “procés” per arribar
a assolir una fita.
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Jocs grupals
Fomenten l’adquisició
de valors a través del joc
i cohesió en 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, circ 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 1, 2 i 3 de juny de 2018. 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 60 usuaris; 7 joves i 53 infants.
• Han participat a les colònies el 40% d’infants i joves que participen de l’esplai. El 60%
restant no han participat de les colònies perquè ha coincidit en el període de Ramadà,
per motius econòmics o perquè no tenen interès en participar-hi.
• 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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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.

RECURS DE
BEQUES
EXTRAESCOLARS
OBJECTIUS

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

9
8
Nombre de participants

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

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.

7
6
5
4

Nenes

3

Nens

2
1
0
Futbol

Anglès

Esplais

Taekwondo

Activitat extraescolar

RESULTATS OBTINGUTS
• 22 beneficiats d’aquest recurs. D’aquestes 22 beques, en queden tres pendents de pagament
per part de la família.
• 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. Només hem
tingut contacte amb les entitats esportives.
• L’anglès és l’activitat més becada. Sis nenes i tres nens són els que han demanat beca
d’aquesta activitat.
• El nombre de beneficiats masculins (63%) és major que el femení (37%).
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6. ACCÉS A LA CULTURA
OBJECTIUS

APROPA
CULTURA

• Enfortir les experiències vitals dels col·lectius més
vulnerables.
• Apropar les famílies al Teatre Principal d’Olot i
enfortir el vincle entre pares i fills
• Fer realitat el dret a la cultura per a tothom.

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.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL CIRC A
GIRONA

RESULTATS OBTINGUTS
• 50 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 amb 25
participants.
• Assistència a 6 obres de teatre i un
concert de percussió corporal a la Sala
El Torín d’Olot.

RESULTATS OBTINGUTS
Gràcies a una donació privada, els 30 joves de garbuix
han pogut gaudir de l’espectacle de circ Elefant d’Or
que es fa a Girona durant els mes de febrer.
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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.
Geocaching: Iniciació en aquest joc a l’aire lliure
on el seu objectiu és la recerca de tresors dins la
ciutat d’Olot amb l’ajuda de dispositius de GPS.
Mural participatiu: Expressió i aprenentatge de
tècniques artístiques per plasmar, de forma
col·laborativa, un mural conjunt visible a la
ciutat.

SEGON TRIMESTRE
Escape room: Iniciar-los en el món de
l’escape room on el treball en equip, l’enginy
i la diversió en són els protagonistes.
Dinàmiques
de
grup:
Potenciar
l’autoconeixent
i
l’autoestima
dels
participants a través de dinàmiques de grup.
Macramé: Conèixer els principals nusos
bàsics d’aquesta tècnica per poder realitzar
diferents complements.

TERCER TRIMESTRE
Fotografia: Aprendre l’ús d’una càmera, les
possibilitats que genera i l’ús de programes de
retoc d’imatges.
Art: Desenvolupar les arts plàstiques mitjançant
noves tècniques de pintura i així despertar la seva
creativitat.
Escalada: Donar a conèixer un esport no recurrent
on predominen la tècnica, la coordinació i la
col·laboració entre el grup.
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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 76 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

16 PARTICIPANTS
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Treballem per potenciar el lleure com a 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 de 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.

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
FESTA SOM
GARBUIX
ORGANITZACIÓ
Aquest any l’organització
de la festa ha estat un
treball conjunt amb les
famílies.
Després de
diverses
reunions
de
coordinació
amb
les
famílies, es va acordar que
les famílies s’ocupaven del
dinar i les educadores de
la tarda de lleure, amb el
suport de les famílies.

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 i el
seu dia a dia.
• Es van implicar 15 famílies en la preparació
i organització de la festa de l’esplai.
Realitzant 3 trobades prèvies i el dinar el dia
de la festa.
• Durant la festa 43 famílies van portar plats
cuinats pel dinar i 20 es van oferir amb la
col·laboració dels jocs però a causa del
temps vam haver de girar els horaris i moltes
no van poder assistir.
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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 i
a les places del barri per tal de donar
encara més vida als espais públics i
utilitzar-lo com un espai més de relació.

ENTREGA
DE MEDALLES

A principis de curs, alguns participants
van rebre el reconeixement per part del
Club de Natació de Castellfollit de la
Roca, per tal de haver competit en el
Campionat de natació “Challenge David
Moner” en nom d’ells.

LOS CUENTOS
DE NINOTS

La Residència Faber d’Olot ens va posar
en contacte amb la Fundació El Milà per
presentar-nos el projecte “Los Cuentos
de Ninots”, un projecte educatiu dirigit a
la infància que busca fomentar la
reflexió i l’empoderament pel que fa a
les problemàtiques socioambientals que
vivim a la ciutat. Vam realitzar un taller i
es va lliurar un llibre a cada un dels
participants.

VISITA REIS DEL
CARNAVAL D’OLOT

Aquest curs, a través del CIT i la
Carnavalesca de Castelllfollit i Olot, els
reis del carnaval d’Olot van venir a
conèixer l’esplai. Vam fer un intercanvi de
preguntes i ho vam acabar amb una gran
festa.
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10. L’EQUIP HUMÀ
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.

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 EDUCATIU ha realitzat FORMACIÓ en interpretació del dibuix, mediació i resolució
de conflictes, primers auxilis, la dislèxia,
tècniques medi- ambientals, acompanyament
d’infants i adolescents en les pèrdues i sobre estratègies per educar en el reforç escolar, drets
dels infants i situacions administratives i documentació de les i dels ciutadans estrangers.

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.

23

11. 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 31 persones voluntàries han donat suport a diferents
activitats.
VOLUNTARIS SETMANALS
El voluntariat és una peça clau pel funcionament de l’Espai de
Lectura, que, gràcies a la voluntat de 15 persones que cada
setmana destinen part del seu temps lliure a donar un suport
educatiu a la lectura dels nens i nenes de 1r a 4t de primària,
contribueixen en el seu aprenentatge. Sense elles no seria
possible.
COL·LABORACIONS
Durant tot l’any comptem amb l’ajuda i suport de col·laboracions
que ens ajuden a poder tirar endavant les activitats que
plantegem i a assolir nous reptes. És el cas d’en Xevi i la Tània del
Forn Santa Magdalena que sempre que ho necessitem ens ajuden
pels tallers de cuina, l’activitat que més agrada als infants i joves
de l’esplai. O a les persones que ens donen suport per a la
realització dels monogràfics, una peça clau per poder oferir un
ventall d’activitats diferents pels joves.
VOLUNTARIAT ESPORÀDIC
I per últim, tenim un grup de voluntaris, que esporàdicament,
però no menys important, ens donen suport a activitats extres
com la Cantada de Nadales, el Carnaval Infantil, les colònies,
entre d’altres. Sense elles, no arribaríem a poder oferir aquestes
activitats a un gran nombre elevat d’infants com el que oferim
ara.
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12. PROPOSTES DE MILLORA
PROCÉS DE MILLORA

El juny del 2017 vam començar un procés de millora dels serveis socioeducatius que hi ha a
la ciutat d’Olot conjuntament amb les educadores del Larai i amb tècniques del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa.
Durant tot aquest temps s’ha fet un treball per tal de plasmar en el projecte les necessitats
reals dels usuaris. Seran canvis que s’aniran implementant paulatinament i s’iniciaran al
setembre del curs 2018-2019.
A l’inici del curs que ve es presentarà el projecte del nou Garbuix. Aquest curs tanquem una
etapa per obrir-ne una altra amb molta il·lusió i ganes.
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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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