ESPLAI DIARI GARBUIX
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estiu 2018
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1. INTRODUCCIÓ I ANÀLISI DE NECESSITATS
Darrerament les diferències d’oportunitats entre els usuaris de l’Esplai Diari Garbuix i
els altres infants de la seva edat s’han vist incrementades degut al baixíssim nivell
econòmic de les famílies usuàries. A més, les ajudes provinents de les administracions
també s’han reduït.
Aquestes diferències s’incrementen durant els mesos d’estiu, ja que molts dels
participants de Garbuix no tenen recursos suficients per participar d’alternatives
educatives i de lleure, i es passen el dia al carrer, sens cap tipus de control ni hàbits.
A més, el sector acadèmic de la ciutat ha posat de manifest la necessitat educativa
que tenen aquests nens i nenes en el període de vacances; ja que, després de dos
mesos sense reforçar els continguts acadèmics, sense tenir normes ni límits, la
tornada al setembre és més complicada i moltes vegades hi ha hagut un retrocés
havent de començar de nou a potenciar hàbits i conductes bàsiques.
Ens trobem en un moment en què les entitats i els serveis d’acció social són claus en
l’horitzó dels propers anys. Garbuix, com molts altres projectes d’acció ciutadana
són la lluita contra l’estratificació ètnica de l’estructura social a Catalunya. Intentarà
vetllar, amb l’ajuda de les institucions públiques, com serveis socials, l’equilibri entre
la redistribució de béns i serveis i la discriminació positiva sempre que sigui
necessària.
En temps tan difícils com ara, s’ha de ser conscient que aquests tipus de serveis, de
caire social i preventiu, són l’alternativa a l’exclusió social.
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2. LÍNIES D’ACTUACIÓ
2.1 Educació en el lleure

• Fomentar
el
sentiment
pertinença i difusió de l’esplai.

de

• 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.

METODOLOGIA
• La programació de les activitats és
molt diversa per tal de poder oferir
un gran ventall de possibilitats de
diversió.
• Les activitats són pensades i
adaptades al grup de participants i
les seves edats així com altres
característiques dels participants
que pugui influir en la dinàmica de
l’activitat.
• La majoria de les activitats es
realitzen a l’aire lliure i en espais
propers a l’esplai per tal de fer ús de
l’espai públic del barri.
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2.2 Treball amb població de risc

METODOLOGIA
• Continuar el lligam amb les famílies
que es realitza durant el curs.
• Donar l’oportunitat de participar en
una activitat d’estiu.
• No perdre hàbits i rutines que
s’adquireixen durant el curs escolar.
• Donar una alternativa al carrer
perquè no hi passin tantes estones
lliures.

• Durant l’estiu es pretén tenir una
interacció amb les famílies per
implicar-les més en el projecte,
portant el material que se’ls hi
demana.
• Oferir aquest servei un mes més
ajuda a les famílies a poder tenir un
espai on els seus fills participin
d’activitats d’estiu, ja que en alguns
casos, per falta de recursos, no els
poden inscriure en els casals
normalitzats de la ciutat i passen
moltes hores al carrer.

2.3 Reforç escolar
METODOLOGIA

• Millorar els coneixements apresos
durant el curs.
• Fer un repàs dels continguts que
s’han après durant el curs.
• Oferir un espai on puguin fer les
tasques escolars d’estiu.

• Es realitza a primera hora del matí ja
que l’atenció i la concentració és més
elevada i els resultats són més
productius.
• Realitzen quaderns d’estiu que els hi
facilitem i que després se’ls poden
endur a casa quan acaba el casal.
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3. PARTICIPANTS
Aquest projecte va adreçat als participants que, durant l’any, han assistit al grup

d’esplai diari Garbuix. Tot i que el nombre de places serà menor. D’aquesta manera,
aconseguim que, els que vinguin, puguin venir més d’un dia a l’esplai.
El motius, pels quals hem decidit reduir el nombre de places són els següents:
• Molts nens i nenes aprofiten els mesos d’estiu per anar a visitar els seus
familiars o prefereixen passar-los en família.
• Perquè, els que s’ho podran permetre, puguin apuntar-se a les altres
activitats d’estiu normalitzades que ofereix la ciutat d’Olot.
• No tots els participants hauran pagat la quota anual i per tant, no podran
inscriure’s al casal d’estiu.
• Perquè no s’aconseguirà que tots els pares vinguin a inscriure als seus fills.

Així doncs el Garbuix d’Estiu oferim 90 places entre infants i joves, que són atesos
per les tres educadores que hi ha durant la resta de l’any.

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

30 PARTICIPANTS
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4. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
Aquest projecte s’inicia el 25 de juny i acaba el 31 de juliol de 2018 durant els matins,
excepte dels joves que venen el dimarts a la tarda.
L’horari comença les 8.30 i s’acaba a les 13.15 i els nens assisteixen de les 9:00 a les
13:00. A partir de les 9:00 comencem el reforç escolar durant una hora, fins les 10:00. De
les 10:00 a les 10:30 esmorzem i a partir d’aquesta hora, comencem l’activitat de lleure

fins a les 13:00 que és quan el participants tornen a casa. Aquest és l’horari que es segueix
de dilluns a dijous. Pel que fa els joves, assisteixen els dimarts a la tarda i l’horari varia
segons l’activitat que es realitza.
Els divendres es trenca amb la dinàmica habitual. El casal comença a la mateixa hora però
acaba a les 16:00 ja que es fa una activitat extraordinària amb els diferents grups d’edat.
Un divendres amb el grup de petits i l’altre amb el grup de grans, i així quinzenalment.
D’aquesta forma i depèn de la setmana els participants assistiran tres dies a l’esplai.

Aquesta activitat consisteix en anar a la piscina de Castellfollit de la Roca i fer una curset
de natació. Creiem que és important que tinguin contacte amb l’aigua, ja que, per molts
d’ells és la primera vegada. Els objectius que es treballen són:
•La inclusió social. Molts d’ells, durant l’estiu no tenen accés a les piscines
públiques per motius econòmics principalment.
•La igualtat d’oportunitats. Creiem que és important que aprenguin a nedar, i que
puguin accedir, de la mateixa manera, a un curset de natació.
•La diversió. El contacte amb l’aigua, i més en el període d’estiu, és una activitat
que els nens i nenes la gaudeixen molt.
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5. LES ACTIVITATS
El ventall d’activitats, igual que a l’hivern, intentem que sigui variat i escollir activitats
que els hi agradin i els motivin, sense oblidar-nos dels objectius que ens plantegem en
aquest projecte. Per aquest estiu les activitats concretes que realitzem són:

Taller de samarretes: Consisteix en fer una samarreta per a cada participant que es
fan ells mateixos.
Decorem l’esplai: Com cada estació nova, es fa un taller utilitzant diferents
tècniques d’art i decorem l’esplai.
Excursió: Com a entitat d’educació en el lleure, valorem positivament el contacte
amb la natura, és per això que fem una excursió petita.
Gimcana: L’objectiu d’aquesta activitat és que coneguin espais o històries del Nucli
Antic i siguin autònoms per desplaçar-se pels carrers de la ciutat.
Xafarranxo: L’estiu és l’únic moment de l’any que poden gaudir del jugar amb
l’aigua, per això fem dues activitats durant l’estiu.
Taller de cuina: Durant l’hivern hem pogut comprovar que les activitats que més
agraden són els tallers cuina, i valoren positivament que es puguin emportar el que
han fet al casal i poder-ho compartir amb la família.
Cinema: És una activitat que es treballen hàbits de comportament i saber estar.
Cloenda: És la última activitat del casal, es fa una festa per acomiadar-nos de l’estiu.
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Activitats dels
joves

Les activitats amb joves són escollides per
a ells mateixos. I treballem objectius de
cohesió de grup, diversió, igualtat
d’oportunitats, reflexió i debat, coneixença
de l’entorn, foment de la motivació, fer-los
partícips d’una activitat d’estiu. Les
activitats escollides d’altres estius són les
següents:

Cinema: És una activitat que es treballen hàbits de comportament i saber estar. I
també de reflexió i debat.
Taller de cuina: el taller de cuina el plantegem com un concurs de cuina. Per grups
tenen un pressupost i un temps concret per fer un plat.
Piscina: Igual que el grup de nens i nenes, la piscina és una oportunitat d’aprendre a
nedar i de gaudir de l’estiu i de l’aigua.
Platja: És la última activitat del casal, i anem a la platja. És una activitat que els hi fa
molta il·lusió i els motiva molt ja que, per molts d’ells és la primera vegada que veuen
i es banyen al mar.
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6. AVALUACIÓ

Com cada any, es realitza una memòria per fer el tancament del curs que
inclou la del Garbuix d’estiu. En aquesta memòria es té en compte:
• Grau de satisfacció dels participants
• Grau de satisfacció de les famílies
• El nombre de participants
• Les opinions recollides pels participants en les assemblees
• La opinió objectiva de les educadores del projecte
• El nombre d’activitats
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7. PRESSUPOST

GARBUIX D’ESTIU
Sou bruts educadores (35h setmanals)

5.743,41€

Material

1.500,00€

Assegurances

500,00€

Administració, gestoria i despeses generals

600,00€
TOTAL:

8.343,41€
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