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1. PRESENTACIÓ
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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2. PARTICIPANTS
Les necessitats que s’expliquen a continuació, parteixen de la base que l’infant és el centre de les
nostres actuacions. El professional es situa com un acompanyant dels infants i les seves famílies i el
treball s’organitza a través de mirar l’infant des de diferents perspectives.
L’INFANT COM A PERSONA

LA FAMÍLIA

• Autoestima: creure en un mateix i en les
capacitats i potencialitats pròpies.
• Gestió emocional: autocontrol, identificació i
expressió de les emocions.
• Lligams: crear relacions socials amb grups
d’iguals diferents als habituals.
• Reconeixement social: necessitat de sentir que
formen part de l’entorn en el que viuen, de
manera palpable i real.
• Xoc cultural: sentiments contradictoris pel que
senten ells, a casa, a l’escola i a l’entorn en
relació a la cultura familiar.
• Expectatives de futur: Ganes de tenir un futur
millor i Il·lusió, creure en la pròpia capacitat per
canviar la dinàmica familiar i/o el rol que
socialment es dóna a persones amb una història
de vida similar a la seva.

• Tenir espais de relació/oci familiar i vinculació
amb altres persones adultes.
• Acompanyament amb la gestió de les seves
emocions.
• Necessiten minimitzar l’impacte que el xoc
cultural té en el seu dia a dia i en relació amb
l’educació dels seus fills/es.
• Sentiment de pertinença a l’espai i a la societat
en la que viuen.

L’INFANT I L’ENTORN
• Sentir reconeixement social i fer visible el valor
que aporten a la societat.
• Ser més visibles socialment.
• Tenir espais de relació amb persones que
habitualment no es relacionen.

L’INFANT i L’ÈXIT ESCOLAR
• Èxit escolar: adquirir les competències bàsiques
que marca el sistema educatiu.
• Igualtat d’oportunitats: tenir accés als mateixos
recursos que qualsevol altre infant o jove del
centre educatiu de manera equitativa.
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3. OBJECTIUS
Partint de les necessitats detectades, creiem que els espais han de ser un lloc d’ajuda i
d’acompanyament tan pels infants com per les seves famílies, on l’infant es pugui sentir infant. Han de
transmetre la idea que la societat és diversa essent així un punt de referència treballant des de la
proximitat, el vincle i la confiança.
L’INFANT COM A PERSONA

L’INFANT I L’ÈXIT ESCOLAR

• Potenciar l’autoestima, perquè valorin les seves
capacitats i punts forts.
• Donar espais i eines perquè puguin identificar el
que senten, i puguin compartir-ho i gestionar-ho.
• Treballar hàbits quotidians: saludar, educació,
higiene,...
• Aprendre a ser crític i a dir la seva, a qüestionar.
• Potenciar les habilitats i promoure l’ajuda mútua
entre ells, destacant allò que és bo cadascun, en
les seves potencialitats.
• Tenir la capacitat per decidir un mateix el seu
futur. Ser un mateix.
• Permetre que els infants prenguin decisions
respecte a l’espai i tinguin veu en el dia a dia per
tal que se’l sentin com a propi.
• Augmentar les relacions socials amb grups
d’iguals diferents dels habituals.
• Potenciar que les famílies i els infants parlin del
que els preocupa entre ells.
• Acompanyar-los per gestionar el conflicte que es
genera en el seu dia a dia pel fet que la família i
la societat en la que viu siguin culturalment
diferents.

• Garantir la igualtat d’oportunitats, per tal que
tinguin les mateixes possibilitats i accés a
l’educació com a qualsevol infants de la ciutat,
així com també l’accés a les activitats
extraescolars.
• Oferir un espai d’acompanyament educatiu per
fer els deures escolars.
• Acompanyar-los perquè adquireixin les
competències bàsiques del nivell que estan
cursant.
• Fer de pont entre l’escola i la família, sempre
que sigui necessari.
• Millorar la comunicació i la coordinació amb
l’escola per compartir mirades sobre l’infant i
augmentar el reconeixement per part del
professorat dels centres.

LA FAMÍLIA

L’INFANT AMB L’ENTORN
• Fer visible el valor que aporten aquests infants
a la societat.
• Ser més visibles socialment.
• Generar espais de relació amb persones amb
les quals habitualment no es relacionen.
• Crear espais dins la programació que permetin
la participació de les famílies.

• Continuar enfortint el vincle establert amb l’esplai.
• Ser un espai de referència per les famílies.
• Implicar-los en la festa del Som Garbuix.
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4. METODOLOGIA
Aquest any, amb el nou enfocament del projecte, vam valorar que hauríem de disminuir les ràtios per
tal de poder fer una atenció més individualitzada a cada infant. És per això que aquest curs, tenim 96
participants dividits en quatre grups d’edat.
DISTRIBUCIÓ SETMANAL

Dilluns

Dimarts

GRUP
JOVES

GRUP
GRANS

(ESO)

(5è i 6è)

Dimecres

Dijous

Divendres

TRAMPOLÍ

GRUP
MITJANS

GRUP
PETITS

(3r i 4t)

(1r i 2n)

ORGANITZACIÓ DIÀRIA

LA GESTIÓ

- Arribada: és l’estona que els infants tenen per
berenar i fer joc lliure. Un espai informal on
s’estableixen vincles efectius amb les
educadores i on s’utilitza l’espai per compartir
el dia a dia dels infants i joves.

Els matins de dimarts i dijous les educadores fan
tasques de gestió del servei, entre moltes d’altres,
aquestes són les principals:

- Suport Acadèmic: és el moment dedicat a fer els
deures i reforçar els continguts acadèmics. Es fa
en grups més reduïts, és a dir, 8 infants per
educador/a per tal de rebre una atenció més
directa i individualitzada.

- Lleure: es treballa el desenvolupament de la
persona, transmetent hàbits, actituds i valors
mitjançant el joc.
- Assemblea: és l’espai on els infants aprenen a
ser crítics i a gestionar les seves emocions.

- Programació, preparació i revisió de les
activitats.
- Seguiment individualitzat de cada participant
amb les famílies i les escoles i instituts.
- Reunions de seguiment amb Serveis Socials per
tal de compartir informació sobre algunes de les
famílies que atenem.
- Reunions de seguiment amb l’Àrea d’Atenció a
la Comunitat , per tal de compartir informacions
dels serveis i de la ciutat.
- Reunions de seguiment amb Esplais de la
Garrotxa.
- Gestió dels projectes complementaris .
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5. SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ
SUPORT
ACADÈMIC
OBJECTIUS
• Adquirir hàbits i rutines acadèmiques
com el funcionament de l’agenda,
gestió del temps, etc.
• Donar suport psicopedagògic a tots els
infants que presenten dificultats
especials en l’aprenentatge, adaptant el
material que sigui necessari.
• Afavorir
l’adquisició
de
les
competències bàsiques a través del
reforç específic i individualitzat.
• Treballar conjuntament amb els
professionals dels 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.

REFORÇ ESCOLAR
Espai on els infants i joves realitzen
les tasques encomenades des dels
centres educatius amb el suport
d’una educadora. A més, compten
amb ordinadors amb internet i
altres materials per poder realitzar
les tasques amb èxit.
JOCS MANIPULATIUS
És un dels grans canvis que hem fet
en el servei aquest any. S’han creat
materials per tal de que, a través
del joc, els infants aprenen
diferents habilitats acadèmiques.
ESPAI DE LECTURA
És un espai on es treballa la
motivació per la lectura i la
comprensió lectora. Es fa gràcies a
un grup de voluntaris que cada
setmana destinen mitja hora per a
cada infant.
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AULA
D’ESTUDI

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.

METODOLOGIA
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.
• Lluitar contra les dificultats educatives.

• Fomentar l’interès i les ganes de
treballar i estudiar.

• Els participants venen lliurement i
omplen una fitxa d’inscripció.
• Poden assistir al servei cinc tardes a
la setmana de dilluns a divendres de
les 15:30 a les 17:00.
• El jove quan arriba es situa a una de
les aules depenent de la assignatura
que tingui de deures. Allà rep el
suport
individualitzat
d’una
educadora.
• Per tal d’assistir en aquest servei no
és necessari una quota d’inscripció ni
està inscrit en al Garbuix de tardes.
• Els participants compten amb el
suport de material informàtic entre
d’altres per poder realitzar les seves
tasques.
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6. 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.

LES ACTIVITATS
Les activitats són l’eina pedagògica que ens ajuda a potenciar diferents valors com
l’autoestima, el companyerisme, el respecte 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

Cinema

Jocs grupals

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

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

Fomenten l’adquisició
de valors a través del joc
i cohesionen el
grup de participants.

Gimcanes

Joc lliure

Assemblea

Descoberta de l’entorn
proper i interacció amb
la gent, així com el
coneixement de serveis i
començos del barri.

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

És un espai de reflexió
on es fomenta l’esperit
crític i la identificació,
gestió i compartir les
emocions.
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MONOGRÀFICS
Són un seguit de formacions amb el grup de joves 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.

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.
• La diversitat d’edats i la repartició de tasques els fa ser protagonistes i actors de
cada activitat i de cada minut.

• Les colònies es fan a finals de curs i anem dos nits i tres dies amb el grup de joves i
una nit i dos dies amb la resta de grup d’infants.
• Cada any oferim 60 places per a tots els participants incloent joves i infants.
• El nombre elevat de places que oferim 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, i en la confiança que dipositen les famílies en
l’equip educatiu per acompanyar als seus fills/es i a la millor estabilitat econòmica
familiar.

ACTIVITATS CONJUNTES
El fet de pertànyer a Esplais de la Garrotxa, aporta un valor especial a l’esplai diari i el
diferencia d’altres serveis socioeducatius. Els infants i joves participen d’activitats
conjuntes amb la resta de grups d’esplai per tal de crear espais de relació entre els
diferents participants. Es realitzen tres activitats conjuntes: la Cantada de Nadales, el
Carnaval Infantil i la Cloenda.
Creiem que és molt important que participin d’aquestes activitats ja que es fomenta el
sentiment de pertinença i s’identifiquen amb una entitat de la ciutat.
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7. 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
OBJECTIUS
• Aproximar
les
famílies
participants al servei.

METODOLOGIA
dels

• Aconseguir que el servei sigui un
espai de referència per a totes les
famílies.
• Implicar a les famílies i el grup de
joves en la participació i organització
de la festa Tots som Garbuix.

• A través de reunions per tal
d’organitzar la festa del Garbuix,
creem espais de relació i confiança
que acaben sorgint noves propostes
que volen aportar els pares al
projecte.
• Aquest any la festa serà organitzada
per famílies i el grup de joves de
l’esplai. Dividirem les tasques, les
famílies s’ocuparan de la part
culinària i els joves de la del lleure.
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8. EL TRAMPOLÍ
El projecte trampolí és un treball conjunt entre l’Institut Municipal d’Esports, l’Escola
Municipal de Música i l’Institut Municipal Expressió de la ciutat d’Olot. Des dels
centres educatius es detecten que els joves, especialment les nenes, no fan activitat
física. I els participants de primària no realitzen activitats extraescolars normalitzades,
és per això que es crea el Trampolí.
És una activitat que, els infants fan un tastet de diferents disciplines pel següent any
poder fer una beca i que assisteixin a altres activitats extraescolars.

JOVES

PRIMÀRIA

ESPORT
Els joves fan diferents tastets d’esports
diversos amb l’objectiu que realitzin
activitat física a part de la que ja fan a
l’institut.

ESPORT
Els infants de primària fan sessions
divertides i lúdiques que, a través del joc i
l’esport, aprenen a treballar en equip, el
respecte i la cooperació.

TEATRE
El teatre és un espai que comparteixen
amb altres persones que no són del seu
entorn social. Es treballa la socialització,
l’autoestima i el vincle.

MÚSICA
Per grups reduïts fan sessions de
llenguatge musical i després tastets de
diferents instruments cada setmana. És
treballa
la
creativitat
i
el
desenvolupament d’un nou llenguatge.
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
Aprenen a dibuixar, pintar, modelar,
construir,... Potenciant la seva creativitat
i la imaginació 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.

OBJECTIUS
• Afavorir la cohesió social a través de la participació dels infants a activitats extraescolar,
d’una manera normalitzada.
• Millorar les situacions de vulnerabilitat o problemàtiques detectades en aquells infants
atesos pels serveis.

METODOLOGIA
• Els participants que ho sol·licitin tenen accés a demanar una beca per a realitzar una
activitat extraescolar.
• Els participants han de mostrar unes característiques i dificultats vinculades a la manca
de relació amb el grup d’iguals, o problemes conductuals, o una baixa iniciativa o a la
única relació amb nens i nenes del mateix col·lectiu.
• Les beques són gestionades pel CASG i com a servei que treballem conjuntament amb
ells també les podem fer.

• Un cop gestionada a la beca tenim contacte amb les entitats o clubs on els participants
fan les extraescolars per tal de poder fer-ne un seguiment. No té com a objectiu ser un
sol tràmit administratiu sinó que sigui un procés educatiu amb l’infant, la família i el
servei on es realitza l’extraescolar.
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9. 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 d’exclusió
social, tan des de l’àmbit de prevenció
com de la intervenció directe.

OBJECTIUS
• Enfortir les experiències vitals dels
col·lectius més vulnerables.
• Ser més visibles socialment.
• Apropar les famílies al Teatre Principal
d’Olot o altres equipaments de la
ciutat.
• Fer realitat el dret a la cultura per a
tothom.
• Fomentar el vincle entre pares i fills
passant una estona de lleure.

METODOLOGIA
• Un cop a l’any assistim a una obra de
teatre al Teatre Principal d’Olot amb
cada un dels grups que atenem.
• Oferim entre 10 i 15 entrades per grup.
• A més, fem un dia de teatre amb
famílies, on acompanyem a les famílies i
els seus fills per tal de enfortir el vincle
familiar. I que participin a activitats
culturals de la ciutat.
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10. GARBUIX D’ESTIU
Ja fa uns anys, que es detectaven dues
problemàtiques amb infants de diferents
col·lectius a l’estiu. Per una banda, les
escoles
veien que durant l’estiu, els
participants no feien cap tipus de treball
acadèmic, per tant, quan tornaven al
setembre havien perdut hàbits, rutines i
aprenentatge. I per altra banda, altres
serveis de ciutat, veien que aquests nens es
passaven moltes hores al carrer sense cap
tipus de límit ni control.
És per això que, quan s’acaba el curs escolar
i fins a 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 13:15 del migdia
de dilluns a dijous i els divendres de 8:45
del matí fins a les 16:15 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: 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 oferim 84 places entre infants i joves.

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

24 PARTICIPANTS
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EIXOS DE TREBALL
1. AUTOESTIMA
OBJECTIUS

METODOLOGIA

• Fomentar el sentiment de pertinença i
difusió de l’esplai.
• Conèixer l’entorn i treballar el civisme.
• Treballar hàbits d’higiene i saber estar.
• Potenciar la igualtat d’oportunitats i de
la inclusió.
• Fomentar la motivació, la reflexió i el
debat.
• Fomentar la cohesió grupal i la diversió
d’estiu.

• Essent un ritme diferent al que tenim
durant el curs, a l’estiu pretenem fer
especial èmfasi a l’autoestima de
cadascun dels participants.
• L’eix conductor de l’estiu serà la
superació de reptes tan personals com
col·lectius amb l’ajuda mútua dels
companys.
• Al final de l’estiu, s’emportaran un
quadre amb paraules boniques de la
resta dels companys, com a símbol del
que valoren els seus companys d’ells.

2. SEGUEIX EL FIL
OBJECTIUS

METODOLOGIA

• No perdre hàbits i rutines que
s’adquireixen durant el curs escolar.
• Enfortir el reforç escolar durant l’època
de vacances a través del joc didàctic.
• Donar suport a aquells participants que
tinguin tasques escolars per fer.
• Continuar treballant la lectura i la
comprensió lectora.
• Fomentar l’autonomia i la presa de
decisions entre el grup de joves.

• Cada dia es destinarà una estona a
treballar hàbits acadèmics i a reforçar
els aprenentatges adquirits durant el
curs escolar.
• La lectura serà compartida amb el grup
de joves per tal de enfortir vincles amb
diferents grups d’edat.
• Els joves escolliran les seves pròpies
activitats, participant des de la
programació i organització fins a la
revisió.

3. LLIGAMS
OBJECTIUS

METODOLOGIA

• Enfortir els vincles que ja s’han creat
durant l’any entre els participants .
• Continuar el lligam amb les famílies que
ja es fa durant el curs.
• Enfortir els vincles entre els participants
i les educadores.

• Les activitats tenen l’objectiu principal
de fomentar la cohesió de grup i el
coneixement entre els membres del
grup.
• El recolzament amb les famílies es
manté igual que durant el curs escolar.
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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 dels
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.

EQUIP GESTOR
Són els representants d’Esplais de la Garrotxa que s’encarreguen de
vetllar pel bon funcionament de l’entitat. Actualment són tres
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

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.

Esplais de la Garrotxa
creu fermament amb la
formació continuada de
L’EQUIP EDUCATIU, és
per això que cada any, les
educadores
realitzen
formacions
vinculades
amb el servei per tal de
poder
millorar
la
intervenció i afavorir a la
innovació constant del
projecte.

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. Tenen un ferm
compromís cap als infants, joves i les famílies. Cada curs intentem
ampliar el nombre de persones voluntàries per tal de donar més
suport a diferents projectes com els monogràfics amb joves,
activitats conjuntes, colònies i l’espai de lectura.
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