ESPLAI DIARI GARBUIX

memòria

curs 2018-2019

Durant el curs 2018-2019 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
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AULA
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45

TREBALL
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54
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DE BEQUES
D’ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
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2018-2019

HEM ATÈS

136
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.

PERSONES
VOLUNTÀRIES

TOTS SOM
GARBUIX

30

134
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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 16 anys.

ESPLAIS DE LA GARROTXA és una entitat

QUÈ ÉS L’ESPLAI DIARI GARBUIX?

COM ES DEFINEIX ESPLAIS DE LA GARROTXA?

• És un servei preventiu i educatiu, fora de
l’horari escolar.
• La seva metodologia és l’educació en el lleure.
• Es basa en l’acompanyament, el vincle i la
confiança.
• Va destinat a infants i joves que viuen en
contextos de vulnerabilitat i que necessiten un
acompanyament i suport en el seu procés de
desenvolupament personal, en la relació amb
els altres i el seu entorn social. Així com també,
en el seu procés d’aprenentatge acadèmic.

• Esplais de la Garrotxa es defineix com una
entitat sense finalitat lucrativa basada en el
voluntariat i que contribueix en l’educació de
les persones sense cap discriminació, a través
de la intervenció en les relacions interpersonals
que s’estableixin, a l’esplai en un marc de
convivència, solidaritat, cooperació i respecte
als altres i a un mateix.
• Actualment, l’entitat compta amb tres grups
d’esplai que atenen un centenar d’infants i
joves durant el cap de setmana i un esplai diari
que atén 96 infants i joves, l’Esplai Diari
Garbuix.

EL TREBALL EN XARXA
• Amb Esplais de la Garrotxa, per fer un
seguiment del projecte i per activitats conjuntes
amb la resta de grups d’esplai.
• Amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i
l’Espai Larai, en la millora dels serveis
socioeducatius de la ciutat i treballant per un
mateix model de servei; i en el seguiment
d’alguns casos familiars.
• Amb les escoles i instituts, per fer un seguiment
educatiu i pedagògic de cada un dels
participants i establint objectius comuns per la
millora integral de l’infant o jove.
• Amb els voluntaris dels diferents projectes que
fa l’esplai per tal de fer un seguiment i
avaluació de cada un d’ells.

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

L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
• És el nostre marc d’intervenció, l’essència, la
clau, la base de tot el treball que realitzem.
• L’entenem com un procés d’aprenentatge
transformador de la persona i del seu entorn,
garantint així la igualtat d’oportunitats.
• La intervenció en basa en el joc, la diversió, les
vivències personals, la experimentació i el sentit
de l’humor.
• El valors indispensables i essencials són: el
respecte, l’autoestima i el companyerisme.
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3. PARTICIPANTS
Aquest any han participat un total de 96
participants.
Hi ha un total de 40 participants en LLISTA
D’ESPERA. Aquest gruix de participants és major
respecte l’any anterior per la baixada de ràtios, però hem
augmentat l’atenció més individualitzada, per tant, la
qualitat del servei.

La franja d’edat dels participants va dels
6 als 15 anys i en funció del curs escolar
s’estableixen
quatre
grups
de
participants repartits en els diferents
dies de la setmana, exceptuant els
dimecres que els dediquem al projecte
trampolí.

DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS PEL CENTRE D’ESTUDIS
Bosc de la Coma
Garrotxa
Montsacopa
Cor de Maria
Escola Pia

Primària

Petit Plançó
Castellroc
Escola Llar

Secundària

Morrot
Pla de Dalt
Sant Roc

Malagrida
Bisaroques
0

5

10

15

Veient el gràfic ens adonem que les tres escoles de primària d’on venen més participants són el
Morrot, el Pla de Dalt i el Bisaroques. Aquestes tres escoles són any rere any les que encapçalen
la llista. En quant les escoles de secundària la distribució està bastant repartida entre INS
Montsacopa, Cor de Maria i INS Garrotxa.
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DISTRIBUCIÓ DELS PARTICIPANTS PER BARRIS
Com podem observar
en el gràfic la gran
majoria
de
participants viuen al
Nucli Antic (41%) i a
Sant Miquel i les Tries
(23%), però gairebé
un 40% també venen
d’altres punts de la
ciutat d’Olot. Això
constata que som un
servei arrelat a la
ciutat i no a un barri
en concret, la nostra
trajectòria educativa
ha fet que moltes
famílies es sentin
lligades
al
servei
encara que visquin
més lluny de l’esplai.

2% 2%
3%

4%

4%

41%

12%

9%

23%

Nucli Antic
Pla de Dalt
Eixample Malagrida
Sant Roc
Hostal del Sol

Sant Miquel i les Tries
Morrot
Sant Cristòfol i Mas Bernat
Pequín

PROCEDÈNCIA FAMILIAR DELS PARTICIPANTS

Nombre de participants

35
30

33
28

25
20

11

15
10
5

2

2

4

2

1

1

1

1

1

4

4
1

0

En aquest gràfic veiem que dels 96 participants de l’esplai, uns 33 la seva família és d’origen gambià i
uns 28 d’origen marroquí. La resta de procedències són poc simbòliques ja que es comptabilitzen tots
els germans/es de l’esplai. El que sí hem anat veient és l’augment de famílies mixtes.
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4. SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ
SUPORT
ACADÈMIC

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
REFORÇ ESCOLAR
Espai on els infants i joves realitzen les
tasques encomanades des dels centres
educatius amb el suport d’una educadora.
Es reparteixen vuit participants per aula,
per tant l’atenció és més directa
i
individualitzada. Aquesta atenció es
complementa amb la informació que
recollim de les tutories amb les escoles.

JOCS MANIPULATIUS
A través de jocs i material específic, els
infants
aprenen diferents habilitats
acadèmiques.

ESPAI DE LECTURA
Espai on es treballa la motivació per la
lectura i la comprensió lectora amb el
suport de persones voluntàries. Aquest
suport hi participen els mitjans i els petits.

• 70,8% de tutories realitzades amb els
centres educatius de primària i
secundària. 29,2 % restant pertanyen a
l’Escola Llar, el Pla de Dalt, l’Escola Pia, el
Bosc de la Coma, el Montsacopa i l’IES
Garrotxa, on no s’han pogut fer totes les
tutories satisfactòriament.
• Tot i els canvis metodològics que es
plantegen les escoles respecte als deures,
la majoria dels participants continuen
portant tasques escolars.
• El joc manipulatiu ha estat ben rebut tan
pels participants com per les educadores.
• Ens costa poder identificar els nivells dels
participants a través del joc.
• Gràcies a l’espai de lectura, els participants
han augmentat la seva motivació i
comprensió lectora.
• Aquest any, hem tingut 9 voluntaris cada
dia i llista d’espera .
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AULA
DEURES

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.

RESULTATS OBTINGUTS
•

40
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.

L’aula de deures és un recurs que ja fa sis
anys que funciona.
Es treballa per fomentar la motivació a
l’estudi i per reforçar els continguts
acadèmics dels estudis secundaris. La
atenció per part de les educadores és
individualitzada i adaptada a cada
participant.
Aquest suport també compta amb
material informàtic com ordinadors i
impressores per tal de poder fer bé totes
les tasques encomanades.

Cada aula té diferents matèries assignades,
així doncs, quan el jove arriba a l’esplai,
segons l’assignatura que hagi de fer, es
col·loca a una aula o altra.
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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, l’autoestima 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.
Es realitza un taller per trimestre.

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.

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.

Sortides
Les sortides que hem realitzat
durant l’any ha estat anar a veure
un partit del FC Barcelona el dia de la
Diada del Soci Solidari.
Hi van participar 40 infants i joves.
La última setmana del curs fem la cloenda,
consisteix en anar amb cada grup a
la piscina de la casa de colònies
Mas Pinadella.
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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 un buff o bufanda.
Relaxació: Aprendre diferents tècniques de
relaxació tan individuals com col·lectives.
Cuina: Fomentar l’autonomia i la higiene dels
participants a través de tallers de cuina escollits
per ells mateixos.

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.
Scrapbooking: Potenciar la creativitat i la
imaginació a través de les tècniques de
l’scrapbooking.
Pintura: Fomentar la creativitat i la
imaginació, creant quadres per l’esplai.

TERCER TRIMESTRE
El tercer trimestre, per falta de dies de programació els joves, van preferir fer altres
activitats de lleure.
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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 perquè és una eina essencial
pel creixement personal dels infants i joves. Per aquest motiu, minimitzem els costos
i posem els recursos necessaris per facilitar-ne l’accés perquè puguin venir el
màxim 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 31, 1 i 2 de juny de 2019. 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; 16 joves i 45 infants.
• Han participat a les colònies el 63,5% d’infants i joves que participen de l’esplai,
percentatge molt elevat i molt satisfactori, resultat del vincle entre les famílies i l’equip
educatiu. La resta de participants no han vingut perquè ha coincidit en el període de
Ramadà, per motius econòmics o perquè no tenen interès en participar-hi.
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ACTIVITATS CONJUNTES
• El fet de pertànyer a una entitat d’Educació en el lleure, aporta un valor especial a l’esplai
diari i el diferencia d’altres serveis socioeducatius.
• Els infants i joves que participen de les activitats conjuntes creen vincles amb altres
participants d’altres grups d'esplai, que normalment no es relacionen.
• Durant l’any hem realitzat tres activitats conjuntes: la Cantada de Nadales, El Carnestoltes
Infantil i la Cloenda d’Esplais. Les tres activitats s’han realitzat al centre de la ciutat per tal
de fer més visible la tasques educativa que realitzen els espais de lleure.
• Algunes d’aquestes activitats hem necessitat ajuda de monitors voluntaris ja que portem
un gran nombre de participants. Gràcies a ells hi podem participar.

RESULTATS OBTINGUTS

Cantada de Nadales
47 participants

Carnestoltes Infantil
56 participants

Cloenda d’Esplais
20 participants
(participació molt baixa a causa de
l’inici del Ramadà)
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11. EL TRAMPOLÍ
El projecte Trampolí és un treball conjunt entre l’Institut Municipal d’Esports, l’Escola
Municipal d’Expressió i l’Institut Municipal d’Expressió de la ciutat d’Olot.
És una activitat on els infants fan tastets de diferents disciplines i, el següent any, es
treballa conjuntament amb les famílies per poder fer una beca i que assisteixin a
extraescolars normalitzades.
DADES
• El 62,5 % del participants han gaudit del
Projecte Trampolí.
• El 48 % fan activitats extraescolars fora del
servei.
• Dels participants que fan activitats
extrascolars, el 59% fan la beca al servei.

RESULTATS OBTINGUTS
•

El nombre de participants ha
estat elevat. Els joves 21 i els
nens i nenes de primària 32.

•

Les educadores i els monitors
hem treballat conjuntament per
anar adaptant les sessions a les
necessitats dels participants.

•

Han participat 27 nens i nenes
dividits
en
els
diferents
trimestres i per edats.

•

Els participants i les seves
famílies valoren positivament
tenir accés a la música ja que
molts d’ells no hi tenen accés.

•

El nombre de participants de
teatre ha estat de 3 joves i de
expressió artístiques 4 nens de
1r i 2n de primària. Han assistit
tot el curs.

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Les sessions tenen una durada d’una hora on es
treballen habilitats físiques i esportives a través
de la pràctica de diferents esports o jocs. A més,
treballem hàbits d’higiene personal a través de
les dutxes.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Els participants fan una sessió tots junts de 40
minuts de llenguatge musical on aprenen a
cantar,
treballen el ritme i aprenen un
llenguatge nou. Després fan 20 minuts
d’especialització de diferents instruments.

INSTITUT MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ
Els joves fan sessions de teatre on es treballa
l’autoestima, la socialització i el vincle.
Els de primària aprenen a dibuixar, modelar,
construir, a través de diferents projectes
artístics.
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RECURS DE
BEQUES
EXTRAESCOLARS

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.
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.

Aquest recurs pretén afavorir
la cohesió social a través de
la participació dels infants a
activitats extraescolar, d’una
manera normalitzada.
i
poder
millorar
les
situacions de vulnerabilitat o
problemàtiques detectades
en aquells infants atesos pels
serveis.

Nombre de participants

6
5
4
3

Nenes
Nens

2
1
0

RESULTATS OBTINGUTS
• 26 beneficiats d’aquest recurs, totes elles s’han tancat amb els pagaments al dia. A més a més hi
ha 6 beques més que no s’han acabat de dur a terme per falta d’implicació de les famílies.

• 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, aquest curs el
contacte amb les entitats ha sigut gairebé nul, ja que les famílies són les que tenen la relació
directe amb les entitats.
• L’anglès és l’activitat més becada. Cinc nenes i quatre nens són els que han demanat beca
d’aquesta activitat.
• Per primer cop després de tants anys hem invertit el nombre de beneficiaris masculins i
femenins., amb 14 nenes i 12 nens. Any rere any hem pogut anant incidint amb la importància de
que tant nens i nenes facin una activitat extraescolar de lleure.
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6. PARTICIPACIÓ

APROPA
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

RESULTATS OBTINGUTS

d’exclusió social, tan des de l’àmbit de

• 48 participants de l’esplai (50%),
d’edats compreses entre els 6 als 15
anys, beneficiats d’aquest projecte.

prevenció com de la intervenció directe.
Ja fa anys que gaudim del projecte Apropa
Cultura. És una gran experiència tan pels

participants com a les seves famílies per
tal d’acostar-los a les activitats culturals
que es fan a la ciutat d’Olot.
A

través

d’aquesta

activitat,

• Assistència a una obra de teatre amb
participants de l’esplai i les seves
famílies,

• Assistència a 5 obres de teatre al
Teatre Principal d’Olot.

també

treballem l’enfortiment dels vincles amb
les famílies.
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7. GARBUIX D’ESTIU
Quan s’acaba el curs escolar i fins l’últim dia de juliol
l’Esplai Diari Garbuix ofereix l‘oportunitat de poder
continuar al servei durant l’estiu per tal de cobrir el
màxim de mesos en el que els infants no tenen
escola.
El Garbuix d’estiu es desenvolupa des de les 8:45 del
matí fins a les 13:00 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 15 anys.
Els joves participen els dimarts a la tarda i dos
matins a fer suport acadèmic i a la preparació de la
seva actuació en la festa cultural africana
organitzada per Sagoe Olot.
Durant aquest període es treballen tres eixos:
l’autoestima, els lligams i el reforç escolar per no
perdre el fil acadèmic que s’ha fet durant tot el curs.
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

Durant el Garbuix d’Estiu hem atès a un total de 67 participants entre els tres grups

GRUP DE PETITS

GRUP DE GRANS

GRUP DE JOVES

(1r, 2n i 3r)

(4t, 5è i 6è)

( ESO)

24 PARTICIPANTS

28 PARTICIPANTS

15 PARTICIPANTS
18

EIXOS DE TREBALL

Els tres eixos que hem treballat aquest estiu són l’autoestima, els lligams i el reforç escolar.
Són tres eixos que es treballen de manera transversal a totes les activitats que plantegem
sense oblidar-nos de la diversió i les possibilitats que ens aporta l’estiu per a treballar altres
aspectes que durant l’hivern no podem.
L‘autoestima és un eix que s’ha acabat treballant diàriament a l’esplai sense necessitat de
programar una activitat específica amb el grup de petits i grans. Ja sigui a l’hora de fer el
reforç escolar, on els participants realitzen activitats que els hi són difícils, i per tant, alguns
necessiten que els reforcem positivament amb tot el que els hi és més complicat; o a la
piscina, ja que, el simple fet d’haver d’exposar el seu propi cos amb banyador davant de
tots, o d’haver de superar els reptes que plantegem durant el curset de natació, també
necessiten aquest reforç positiu. Amb el grup de joves, el fet de implicar-los en l’estona de
deures i lectura amb els petits, s’ha pogut treballar l’autoestima, ja que s’han sentit que
tenien una responsabilitat i que podien ajudar a altres nens.
L’altre eix que hem considerat imprescindible treballar durant l’estiu són els lligams. Amb el
canvi metodològic que hem realitzat aquest any, hem pogut palpar una millora pel que fa
als lligams amb els participants i les seves famílies ja que assisteixen més d’un dia a la
setmana. És per això, que l’estiu hem continuat amb aquest idea de que els participants
puguin gaudir del servei més dies i continuar treballant amb les seves famílies per ser un
servei de referència per a elles.
I per últim, el tercer eix és el reforç escolar. Valorem que durant els mesos d’estiu no es
perdin els hàbits d’estudi ja que és una etapa no lectiva molt llarga Es continua treballant
com a l’hivern, a través del joc didàctic amb els més petits, quadern d’estiu amb els grans i
joves, i lectura compartida entre totes les edats.
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ACTIVITATS

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

Treball d’higiene i saber estar a través dels tallers de cuina i el cinema.

Ús de l’espai públic com a espai de relació i ser més visibles socialment.

20

Donar igualtats d’oportunitats i d’inclusió a través d’activitats extres com la platja, el curset de
natació i la piscina.

Xafarranxo i jocs d’aigua per potenciar la cohesió de grup i la diversió d’estiu.

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

FESTA SOM
GARBUIX

RESULTATS OBTINGUTS

ORGANITZACIÓ

• Hem atès a 58 famílies. Consolidant el
servei perquè sigui un espai d’acollida i
intervenció en les seves problemàtiques i el
seu dia a dia.

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 el grup de joves de
la tarda de lleure, amb el
suport de les educadores i
voluntaris.

• Es van implicar 19 famílies (33%) en la
preparació i organització de la festa de
l’esplai. realitzant dues trobades prèvies i el
dinar el dia de la festa.
• A la festa van assistir 32 famílies (55%)
participant del dinar i, a més, van venir 14
infants sense família que no van poder
assistir per diferents motius.
• Fer partíceps de l’organitzacíó de la tarda de
jocs, als joves, va fer que la seva implicació i
participació fos elevada. Van assistir-hi 17.
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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 educatiu contractat que garanteix el funcionament del servei.
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.

Aquest any, degut als canvis metodològics que hem realitzat en l’estona del suport acadèmic,
L’EQUIP EDUCATIU ha realitzat FORMACIÓ en jocs de taula i jocs manipulatius, per tal de
donar un servei més qualitatiu i específic adaptat a cada participant.
A més, hem participat en les Jornades de Transformació Educativa d’Olot, organitzades per
l’Escola Malagrida i també, a les Jornades dels Plans d’Educatius d’Entorn de les comarques
gironines on vam exposar els serveis socioeducatius de la ciutat i vam poder conéixer altres
projectes.

EQUIP GESTOR
Són els representants d’Esplais de la Garrotxa que s’encarreguen de vetllar pel bon
funcionament de l’entitat. Actualment són set 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.
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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 30 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 18 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 com és el cas
del Forn de Pa Santa Magdalena. Però a més, aquest any hem
tingut una col·laboració amb La Fundació La Caixa amb la qual,
hem gaudit de “l’arbre dels somnis”. Els participants van fer una
carta als Reis Mags, i gràcies als clients de CaixaBank, cada un
d’ells va rebre les coses que havien demanat.

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

Durant aquest any hi ha hagut molts canvis estructurals i de funcionament amb el nou model
de serveis socioeducatius que hem confeccionat per la ciutat d’Olot.
En aquest curs, hem aplicat canvis paulatinament i el següent curs continuem introduint
nous canvis.
Pel que fa a les propostes de millora pels curs que ve, ens plantegem:
•

Continuar creant nous jocs manipulatius per tal de poder aplicar-los a altres cursos, a part
de primer i segon de primària.

•

Crear noves beques a activitats normalitzades amb l’ajuda del projecte Trampolí i amb la
implicació de les famílies.

• Degut als canvis que experimenten les escoles en relació a les noves tecnològiques, cada
vegades més, tenim la necessitat d’augmentar els recursos tecnològics de l’esplai com
ordinadors portàtils.
• Continuar enfortint el vincle amb els membres d’Esplais de la Garrotxa amb la participació
de les activitats conjuntes que es realitzen cada any.
• Desenvolupar activitats i dinàmiques relacionades amb l’educació emocional dels
participants.
• Establir un nou sistema d’inscripció, ja que, amb la reducció de ràtios d’aquest any, moltes
famílies no han pogut accedir al servei.
• Continuar treballant per una millor coordinació i comunicació amb les escoles en relació
als infants. I les seves famílies.
• A l’estiu, desenvolupar l’eix de l’autoestima amb activitats més concretes amb els grups
de petits i grans.

• Veient els canvis que hem acordat en el procés de millora dels serveis socioeducatius,
veiem necessari establir un període on poguem desenvolupar els objectius, crear nous
projectes i formar-nos per poder continuar innovant en el servei.
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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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