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MEMÒRIA BÀSICA 
Escoles d’iniciació i formació: bàsquet i hoquei en cadira de rodes. 

Barcelona 
 
 

1. Participantes 
 
De 0-10 anys   2 

De 11 a 16 anys  19 

De 16 a 20 anys  1 

Majors de 21 anys   3 

 

 

 

 

2. Titulació acadèmica dels responsables de portar a terme l’activitat 
esportiva o experiencia que els avala  

 
 

- Directora esportiva i 1r Entrenador de bàsquet  

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (Blanquerna-URL). 
Màster Universitari en formació del professorat (Blanquerna-URL). 
 

• 2n Entrenador de bàsquet (tasca de voluntariat):  
Ex-jugador de bàsquet en cadira de rodes. 
Ajudant d’entrenador de bàsquet 
Títol de monitor de temps lliure. 
 

- Ajudant d’entrenador de bàsquet (tasca de voluntariat): 
 

Estudiant del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
Monitor de lleure.  

 
- 1r Entrenadora de Hoquei 

Estudiant del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
Títol de monitor/a de lleure 
 

- 2n Entrenador de Hoquei 
FP en Atenció a persones en situació de dependència. 
 

- Ajudant d’entrenador de hoquei (tasca de voluntariat): 
 

Ex-jugador de hoquei en cadira de rodes elèctrica.  
Llicenciat en grau de disseny gràfic. 

  Post grau en comunicació d’empreses 

Sexe Nº usuaris 
Noies 4 
Nois 21 



 

 

3. Resultats obtinguts 
  
El fet de tenir dues escoles esportives orientades al treball en equip com són el bàsquet i 
l'hoquei en cadira de rodes, ha propiciat un clima de treball ideal per a treballar valors com el 
compromís, el respecte, la tolerància o l'afecte que permeten als participants obtenir una sèrie 
de competències socials. 
 
Gràcies a el procés d'iniciació es treballen les habilitats motrius bàsiques i específiques de les 
respectives modalitats esportives (des de les situacions més simples fins a arribar a situacions 
més complexes). 
 
La bona formació de el cos tècnic (especialistes en el camp físic-esportiu) permet compaginar 
la iniciació amb la formació de les escoles esportives i d'aquesta manera tots els integrants de 
l'equip poden evolucionar. 
 
Cada setmana es realitzen entrenaments de dues hores, per desenvolupar i atendre les 
necessitats de tots i cada un dels jugadors. 
 
Durant la temporada 2016/17 s’ha realitzat un total de 80 sessions d’activitat físico-
esportiva. Aproximadament cada sessió ha tingut una durada de 2 hores. També s’han 
realitzat altres activitats esportives amb altres clubs. Durant aquesta temporada s’han ofert un 
total de 184 hores de pràctica fisico-esportiva. 
 

 

ESCOLA I EQUP D’HOQUEI 

 

PARTICIPANTS 
En la temporada16/17 han participat un total de 11 jugadors i 3 tècnics esportius. 
Els participants són infants i joves de 7 a 27 anys amb discapacitats físques per les quals la 
majoria utilitzen cadira de rodes en la seva vida quotidiana. La majoria d'ells participen a les 
activitats de tot el curs formant part de la decisió i proposta de les mateixes. 
 
Nombre d'infants i joves:  11 
  
Edats  
- De 0 a 10 anys:  1 
- De 11 a 16 anys:  8 
- De 17 a 20 anys:  0 
- De 21 a 27 anys:  2 
 
Sexe 
- Noies:    1   
- Nois:      10   
 
Discapacitat 
- Espina bífida:    2  
- Malaltia muscular:  6 
- Lesió medul.lar:   2 
- Altres:   1



 

 

ACTIVITATS 

Hoquei en cadira de rodes elèctrica 
 
Entrenaments 
L’equip i escola de hoquei ha realitzat 40 sessions de les quals a les instal·lacions de l’Escola de 
Sagrat Cor de Sarrià, 4 partits de lliga catalana, 4 partits al Torneig internacional dels Dracs 
CEA i un partit de Copa Catalana de hoquei de Bercelona. Un total aproximat de 104 hores de 
pràctica fisicoesportiva. 
 
Lliga Catalana de la FCEDF 
-2 Partits guanyats 
-2 Partits perduts 
-2ª Posició en la lliga Catalana de HCRE 
 
I Torneig Internacional de Dracs CEA (10 de març i 11 de març) 
-2 Partits Guanyats 
-2 Partits perduts 
4ª Posició en el II Torneig Internacional de Dracs CEA 
 
Copa Catalunya de la FCEDF 2017 
-ADB Barberà 23 – Comkedem 5 
2ª Posició 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 
 
Participació social 
Són jornades realitzades per a la promoció de l'esport adaptat i inclusiu. L'objectiu és crear 
activitats fisicoesportives per sensibilitzar la població i donar a conèixer les possibilitats d'oci 
que tenen els joves amb discapacitat física. A continuació es presenta les jornades de 
promoció realitzades: 
 
- Amistós CKM vs ADB Barberà (18 de febrer) 
- Amistó Comkedem vs Dracs CEA (4 de març) 
- Entrenament Jornades Lúdiques IME (8 abril) 
- Participació en el I Torneig Internacional de Dracs (10 de març i 11 de març) 
- Open Day de la Fundació Johan Cruyff (8 de juny) 
- 6ª trobada diumenges inclusius de la FCEDG (21 octubre) 
- Activitat de tancament de temporada FCEDF (24 de juny) 
 
Activitat recreatives i d'oci: 
Són activitats realitzades al llarg de la temporada perquè els participants puguin gaudir 
d'activitats diferents a les que estan familiaritzats. L'objectiu és crear un ventall de possibilitats 
d'oci i activitats fisicoesportives. Les realitzades en aquesta temporada han estat: 
  
- Cap de setmana ski Play and Train (28 i 29 de gener) 
- Barbacoa fi de curs (17 de juny) 
- Sopar de Nadal Barcelona (16 de desembre) 
- Sortida l’Auditori (16 de etembre) 
- Activitat de bolera (27 de maig) 



 

 

ESCOLA DE BÀSQUET 
 
PARTICIPANTS 
En la temporada18/19 han participat un total de 14 jugadors i 3 tècnics esportius. 
Infants i joves de 7 a 21 anys amb discapacitats físques per les quals la majoria utilitzen cadira 
de rodes en la seva vida quotidiana. La majoria d'ells participen a les activitats de tot el curs 
formant part de la decisió i proposta de les mateixes. 
 
Nombre d'infants i joves:  14 
  
Edats           
- De 0 a 10 anys:  1 
- De 11 a 16 anys:  11 
- De 17 a 20 anys:  1 
- De 21 a 27 anys:  1 
 
 
Sexe  
- Noies:    3 
- Nois:     11 
 
 
Discapacitat 
- Paràlisi cerebral:    4 
- Espina bífida:   4 
- Diplejia espástica:  1 
- Malaltia:    3 
- Amputat   0 
- Altres:   2 



 

 

   
 
ACTIVITATS 
 
Entrenaments. 
L’escola de bàsquet han realitzat 40 sessions al Sagrat Un torneig d’escoles a Vitoria-Gasteiz 
(País Vasc). Un total de 80 hores de practica fisicoesportiva. 
Els resultats obtinguts han sigut: 
 
VII Torneig d’escoles organitzat pel club Zuzenak (País Vasc) 
-1 Partits guanyats 
-6 Partits perduts 
-6ª Posició en el VII Torneig d’escoles organitzat pel club Zuzenak (País Vasc)   
 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES 
 
Participació social 
Són jornades realitzades per a la promoció de l'esport adaptat i inclusiu. L'objectiu és crear 
activitats fisicoesportives per sensibilitzar la població i donar a conèixer les possibilitats d'oci 
que tenen els joves amb discapacitat física. A continuació es presenta les jornades de 
promoció realitzades: 
 
 
- Amistós CKM vs Escola AFA (18 de febrer) 
- Entrenament Jornades Lúdiques IME (8 abril) 
- Entrenament conjunt amb les escoles de bàsquet del UE Horta (20 de maig) 
- Open Day de la Fundació Johan Cruyff (8 de juny) 
- 6ª trobada diumenges inclusius de la FCEDF (21 octubre) 
- Activitat de tancament de temporada FCEDF (24 de juny) 
 
 
Activitat recreatives i d'oci: 
Són activitats realitzades al llarg de la temporada perquè els participants puguin gaudir 
d'activitats diferents a les que estan acostunbrados. L'objectiu és crear un ventall de 
possibilitats d'oci i activitats fisicoesportives. Les realitzades en aquesta temporada han estat: 
 
- Cap de setmana ski Play and Train (28 i 29 de gener) 
- Barbacoa fi de curs (17 de juny) 
- Sopar de Nadal Barcelona (16 de desembre) 
- Sortida l’Auditori (16 de etembre) 
- Activitat de bolera (27 de maig) 
 
 

1. Valoració general 
 
Tot l’equip tècnic de Comkedem ha valorat molt positivament la  temporada 16/17. Les 
principals activitats de les escoles esportives de bàsquet i hoquei han seguit donant 
l’oportunitat a tots aquells infants i joves que es volen formar esportivament. 
 
Les activitats complementàries i de participació social s’han mantingut i se n’ha participat a 
noves. Com als entrenaments inclusius amb altres entitats esportives sense discapacitat. 



 

 

 
També cal destacar que s’han mantingut els esdeveniments i competicions en les que 
Comkedem ha participat amb anterioritat. 
 
La diferenciació d’edats i de nivell ha fet plantejar al cos tècnic la possibilitat d’ampliar l’oferta 
esportiva cap a una nova línia multiesportiva, però aquest any encara no s’ha pogut fer per 
falta de recursos. Des de l’equip tècnic es preveu que aquesta nova línea de treball comenci a 
donar els seus primer passos a partir de la següent temporada. 
 
 
Bàsquet  
 
Durant aquesta temporada, El nivell de participació a les activitats esportives s’ha mantingut 
en la mateixa línes d’anys anteriors. 
 
Els entrenaments de basquet i el hoquei s’han realitzat a les instal·lacions del Sagrat Cor de 
Sarrià, on s’ha disposat dels 2 parcials de la pista per poder entrenar. Les sessions 
d’entrenament s’han realitzat els dissabtes de 12h a 14h i s’ha respectat la calendarització 
escolar (setembre-juny) 
 
Hi ha hagut diferents entrenaments en que s’ha ajuntat els participants de hoquei i els de 
bàsquet en el que s’han posat en pràctica diferents capacitats. Al llarg del trimestre s’han anat 
corregint aspectes referents al material tot i que encara falta adquirir certs materials com 
pilotes cons i petos per acabar de completar el material esportiu. 
 
En general el nivell de participació ha estat força alt als entrenaments, a excepció d’alguns dies 
puntuals que han coincidit amb festius i ponts llargs. En general la participació del grup ha 
estat molt bona, però millorable. 
 
Des de el cos tècnic, ens mostrem satisfets amb els resultats obtinguts ja que s’han treballat 
valors com el compromís, o la cooperació. Aquest any el cos tècnic ha disposat de material 
específic de la disciplina esportiva per a poder millorar la qualitat dels seus entrenaments i 
mitjançant reunions mensuals s’ha treballat en equip posant en comú coneixements i creant 
noves intervencions.  
 
En quant a les equipacions, tant l’equip tècnic com els jugadors han utilitzat per 
als entrenaments i partits l’equipació corresponent.  
 
 
 
Valoració dels jugadors. 
En general, tots els jugadors estan molt contents amb la dinàmica d’aquest any. Tots ells 
veuen els seus avenços esportius i els motiva saber que els hi queda molt per aprendre i que 
van pel bon camí. 
 
 
Valoració material 
La compra de nou material (pilotes, cons i pitralls) ha suposat una millora en les condicions 
dels entrenaments. Tot i que en situacions ens hem trobat que faltava material. 
 



 

 

Periòdicament l’equip tècnic ha anat fent revisions de l’estat del material. En aquestes 
revisions, es controlava que no faltés de res, es revisava l’estat de les cadires, i pressió de les 
càmeres i de les pilotes.  
 
En alguns casos es van haver de modificar les posicions de les rodes i els reposapeus d’algunes 
cadires per a que s’adaptessin millor al jugador/a que la fa servir. 
 
Valoració equipacions 
Tan l’equip tècnic com els participants, en tot moment han utilitzat per a entrenar i jugar les 
equipacions oficials de CKM de la temporada 2016-2017.  
 
Pels partits que hem realitzat fora de casa no hem necessitat la segona equipació. 
 
Valoració de les famílies 
L’actitud de les famílies segueix en la mateixa línia dels anys anteriors. Són un grup ben 
avingut i amb ganes de col·laborar i ajudar en el que faci falta. Entenen a la perfecció el que 
s’espera d’ells durant els entrenaments i així ho mostren. 
 
Valoració de la instal·lació 
 
El fet de ser una pista de goma incrementa l’exigència física dels nostres esportistes. 
 
Els accessos a determinades zones són estrets i la baixada del pàrquing té la dificultat de tenir 
ressalts. Aquest fet impossibilita que els nois es puguin moure de forma autònoma d’una zona 
a l’altra. 
 
 
 
 
 



 

 

MEMÒRIA BÀSICA 
Casal Esportiu per a nens i adolescents 

Eurofitnes Can Dragó (Barcelona) 
Del 26 al 30 de juny del 2017. 

 
 
Nombre d'usuaris: 
 
Hi han participat 5 participants de 8 a 16 anys (4 persones amb discapacitat física i 1 sense  
discapacitat) i 2 monitors/-es i un director de lleure de 18 a 28 anys 
 
Tipologia i origen dels usuaris: 
 
Hi han participat 4 persones amb discapacitat física i 1 sense discapacitat. Era la primera 
vegada que es realitzava aquesta activitat i era, per tant, la primera vegada que els joves i 
infants i participaven. Tots els participants són de Barcelona, Catalunya. 
 
Equip de monitors 
 
Hi ha participat 2 monitors i un director de lleure de 18 a 28 anys: Els monitors són de 
Catalunya, de la província de Barcelona i el Masnou. Tots els integrants de l’equip de monitors 
ja havien participat en altres activitats de l’entitat i en colònies d’anys anteriors a excepció 
d’una monitora, que era la seva primera vegada.  
 
Calendari de realització 
 
Del 1-5 d’Abril - Preinscripció 
Del 6 al 10 de maig - Inscripció 
28 de maig - I Reunió de preparació  
14 de juny - II Reunió de preparació 
Del 26 al 30 de juny - Realització de les estades 
20 de setembre - Reunió Valoració d’activitats 
 
 
 

ACTIVITATS 
Centre d’interès: Esports. 

Com a primer any, el Casal Esportiu està destinat a tots els participants que vulguin gaudir de 
5 dies d’activitats esportives de diferents modalitats. En aquest cas, s’ha practicat els diferents 
esports: Voley terra, Piscina, atletisme, bàsquet, rugby, paddle surf, hoquei, circuits 
d’habilitats,... A més, s’ha fet dinàmiques de grup, activitats lúdiques i jocs a d’aigua. 

 
Activitats transversals: 
 
Durant el casal, s’han realitzat activitats transversal que es realitzaven diàriament: 
 

- Piscina 
- Aula matinal (servei que l’entitat ofereix a les famílies en cas que necessitin deixar el 

participant abans de l’hora d’inici per causes laborals. En l’aula matinal, es fan activitats 
lúdiques diverses) 

 
Per altre banda, aquestes són les activitats específiques que s’han realitzat: 
 
 
 
 



 

 

Dilluns dia 26: 
 
S’ha realitzat activitats de presentació, practicat voley terra i finalment piscina.   
 
 
Dimarts dia 27: 
 
El segon dia s’ha practicat el bàsquet en cadira de rodes, acompanyat de circuits d’habilitats, 
dinàmiques de passades, mini partits, etc.  
 
A mig matí, s’ha practicat Atletisme mitjançant jocs adaptats a aquesta modalitat, realitzant 
proves de velocitat, habilitats i jocs en equip. Finalment, s’ha anat a la piscina. 
 
 
Dimecres dia 28: 
 
En aquest dia es practica el rugby en cadira de rodes, una modalitat recentment establerta al 
país. Posteriorment, es practica el hoquei en cadira de rodes, adaptant la modalitat als 
diferents participants que teníem i es fa un partit amistós. Finalment, es fan activitats a la 
piscina.  
 
 
Dijous dia 29: 
 
Dia de pràctica esportiva dedicada exclusivament a fer Paddle Surf, amb l’ajuda de l’Escola 
Catalana de Surf (Castelldefels) que fan una jornada teòrico-pràctica.   
 
 
Divendres dia 30: 
 
A l’últim dia, es porta a terme una activitat que dura tot el dia: Mini-olimpiades. Els 
participants, per grups, realitzen tot un seguit d’activitats esportives i en diferents espais, com 
la piscina, la pista d’atletisme o la pista coberta del poliesportiu.  
 
 

 

VALORACIÓ  

 

Valoració dels infants del casal esportiu 
 
Tots els infants coincideixen en que s’ho han passat molt bé duran el primer casal esportiu. 
Diuen que volen tornar a participar l’any que ve i que intentaran convèncer als seus amics i 
familiars i companys de l’entitat per tal que vinguin.  
 
Alguns dels infants han comentat que els hi agradaria fer 2 setmanes de casal esportiu, i que 
no els hi importaria que la segona setmana fos només en horari de matí. 
  
Pel que fa a les activitats, els participants consideren que l’activitat que els hi ha agradat més 
ha sigut el paddle surf, el bàsquet i el hoquei. 
 
Pel contrari l’activitat que els hi ha agradat menys ha sigut l’activitat de vòlei amb globus. 
 
Els infants han expressat que els hi ha agradat molt fer les mini olimpíades en els diferents 
escenaris exposats.  
 



 

 

També han afegit comentaris respecte al càtering utilitzat. En primer lloc han expressat que no 
els hi ha agradat gaire i que certs dies no els hi va agradar gens que els plats fossin calents. 
 
Els infants van fer una proposta de possibles activitats a realitzaren propers campus esportius, 
aquestes van ser: Hípica, Parc aquàtic, Karts, Tir amb arc, Ràfting, Tibidabo. 
 
 
 
Valoració de l’equip de monitors del casal esportiu 
 
L’equip de monitors ha treballat conjuntament durant la planificació, l’execució i l’avaluació del 
casal esportiu. En línies generals l’equip de monitors ha estat a l’altura de les exigències del 
casal, han pogut dur a terme totes les activitats planificades i les han abordat a la perfecció. 
 
L’equip de monitors considera que ha hagut un excés de material ja que part del material del 
que es disposava no es va fer servir. 
 
També s’ha considerat que durant l’activitat de Paddel Surf, l’equip de monitors va haver de fer 
un sobresforç ja que el lloc on es va fer no estava del tot adaptat i la cadira amfíbia no estava 
operativa. Aquests factors juntament amb la climatologia van fer que els monitors haguessin 
de treballar molt més del que es preveia.  
 
L’equip de monitors considera que les activitats que mes van agradar són les activitats d’aigua 
a l’aire lliure i a la piscina. 
 
Durant tot el casal la participació dels infants a les activitats ha sigut del 95% ja que tots els 
infants participaven a les activitats que es proposaven. Només es va haver de separar a un 
participant el dia que es va fer l’activitat de globus ja que aquest tenia pànic dels globus. Pel 
que fa a la resta d’activitats tots els participants van realitzar-les. 
 
L’equip de monitors ha tingut en compte en tot moment l’adaptabilitat de les activitats 
proposades, d’aquesta manera tots els participants han pogut realitzar les activitats. 
 
La bona relació que tenen els infants entre ells ha fet que l’ambient que s’ha viscut durant la 
setmana hagi sigut més familiar i acollidor. Fet que ha facilitat la interacció entre infants i nous 
monitors.  
  
En diferents situacions, certs infants han ajudat en els desplaçaments entre espais del complex 
esportiu, fet que ha ajudat molt a la tasca dels monitors. 
 
En línies generals l’experiència viscuda pels monitors ha sigut molt semblant entre els 
membres de l’equip. Tots ells coincideixen en que el treball de camp és molt dur i cansat, però 
que la sensació al acabar el dia és molt gratificant. Tots els monitors han expressat que els hi 
ha agradat participar en un casal com aquest, i el 100% dels monitors afegeix que repetiria 
l’experiència l’any que ve. Diuen també que la creació d’aquest casal esportiu és una gran idea 
i que cal mantenir-ho en els anys futurs com a proposta esportiva.  
 
Aquest any ha hagut 5 participants i 3 monitors, una relació que l’equip de monitors a definit 
com “assequible” ja que ningú s’ha carregat de feina i l’ajuda d’alguns infants ha facilitat molt 
la dinamització del grup. Es pretén que l’any que ve siguin més participants.  
 
Els monitor han considerat que la formació d’assistència que se’ls hi va fer va fer ha sigut molt 
útil. 
 
 
 
 
 



 

 

Valoració incidències  
 
Durant el casal esportiu no hi ha hagut cap incidència greu. 
 
Tots els infants han conviscut correctament sense molestar-se els uns amb els altres. 
 
La convivència amb altres casals amb els que compartíem les instal·lacions esportives de Can 
Dragó ha sigut la correcte sense cap incidència. 
 
Una altre de les incidències amb les que ens hem trobat ha sigut a la piscina. A la piscina 
només podem entrar per una zona concreta. Certs dies aquesta zona estava ocupada per 
usuaris de la piscina i no podíem accedir amb comoditat i ho hem hagut de fer per torns. 
 
 
Valoració de les instal·lacions 
 
Aquest any ha fet molta calor i les instal·lacions esportives no han estat a l’altura per combatre 
el calor.  
 
El pavelló no disposava de climatització fet que feia que l’ambient fos molt calorós. 
 
Per contra, hem disposat dels 3 terços del pavelló. 
 
Certs espais de les instal·lacions no estan adaptats i hem hagut de canviar d’espais o utilitzar 
rampes per accedir. 
 
Quan anàvem a la piscina, el vestuaris que utilitzàvem no eren els de la piscina ja que per 
motius d’obres no eren accessibles. Hem utilitzat altres vestuaris apartats de la piscina. 
 
L’ascensor que fèiem servir per accedir al pavelló era molt petit i hi cabia una cadira i una 
persona més de manera molt justa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMÒRIA BÀSICA 
Colònies esportives per a nens i adolescents 

Casa de colònies Can Mateu, Vilanova de Sau (Osona) 
Del 16 de Juliol al 23 de Juliol del 2017. 

 
 
Nombre d'usuaris: 
 
Hi han participat 19 participants de 10 a 17 anys (10 persones amb discapacitat física i 9 sense  
discapacitat) i 5 monitors/-es i un director de lleure de 18 a 29 anys. 
 
Tipologia i origen dels usuaris: 
 
Hi han participat 10 persones amb discapacitat física i 9 sense discapacitat. Tots els 
participants menys dos havien participat en alguna activitat de l'Associació. Gairabé tots els 
participants són de Catalunya, a excepció d’una participant de les Illes Balears. Els participants 
venen de diferents regions com: Barcelona, Banyoles, Osca, Martorell, Sant Joan Despí, Piera, 
Reus, Olot, Vilafranca del Penedès, Torredembarra i Mallorca. 
 
 
Equip de monitors 
 
Hi ha participat 5 monitors i un director de lleure de 18 a 29 anys: Els monitors són de 
Catalunya, de la província de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Vilassar de Mar i El Masnou. La 
meitat dels integrants de l’equip de monitors ja havien participat en altres activitats de l’entitat 
i en colònies d’anys anteriors.  
 
Calendari de realització 
 
Del 1-15 d’Abril - Preinscripció 
Del 1 al 15 de Juny - Inscripció 
20 de juny - I Reunió de preparació  
13 de juliol - II Reunió de preparació 
Del 16 al 23 de juliol - Realització de les colònies 
30 de Juliol - Reunió Valoració d’activitats 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
 
Aquest any hem decidit prescindir de l’eix d’animació que cada any ens ha acompanyat. La raó 
és que d’aquesta manera, durant un any, es podran fer activitats de tot tipus, sense veure si 
coincideix o no amb l’eix d’animació. Durant els anys anteriors els participants ens van 
transmetre propostes d’activitats que volien fer i, eliminant l’eix, es podrien fer. Els resultats 
han estat satisfactoris, però els anys següents es tornarà a gaudir del centre d’interès.  
 
 
Activitats transversals: 
 
Durant les colònies, s’han realitzat activitats transversal que es realitzaven diàriament: 
 

- Piscina 
- Temps lliure 
- Esport (bàsquet, hoquei, etc) 

 
Per altre banda, aquestes són les activitats específiques que s’han realitzat: 
 



 

 

Diumenge 16: 
 
Arribada. Un cop dinats, ens instal·lem a les habitacions i posteriorment, es participants 
preparen cartells amb els seus noms per marcar les habitacions. Després es fan jocs de 
coneixença per participants i monitors. Normes de la casa i de les colònies.  
 
Jocs de coneixença: Activitats per a conèixer els companys i presentar-se de forma divertida 
i així iniciar lligams d’amistat i companyonia. Es fan jocs com la mitja taronja, el pistoler i el 
pistoler versió manta.  
 
Nit Musical (Jocs de nit):  Es fa un joc musical on els participants hauran de recordar la 
lletra de diferents cançons, la melodia, els ritmes, etc. Competició per equips.  
 
 
Dilluns 17: 
 
Tenyir samarretes: Com el seu nom indica, es fa la típica activitat de tenyir samarretes.  
 
Creació de cançons: Activitat destinada a fer que els participants s’inventin la lletra d’una 
cançó per a comkedem, amb el ritme i música.  
 
Gimcana: Gimcana pel poble, bosc i altres llocs de l’espai de colònies buscant pistes i objectes 
amagats. Jocs en equip. Es fan també activitats i dinàmiques.  
 
Cluedo: Joc de cluedo adaptat als participants, on han de descobrir qui és l’autor d’un 
assassinat mitjançant unes pistes.   
 
 
 
Dimarts 18: 
 
Caça a cegues. L’activitat consistirà un joc d’aigua on els participants, amb els ulls envenats, 
llencin globus d’aigua a qui faci soroll. També es fan altres jocs d’aigua.    
 
Body Art. Dinàmica on els participants, per parelles, hauran de pintar-se una part del cos. 
També es va fer un taller de màscares i altres objectes amb guix.   
 
Scape Room. Els participants hauran d’escapar d’una habitació tancada. Per fer-ho, hauran 
d’anar descobrint pistes i enigmes per tal de sortir de l’habitació. 
 
 
 
Dimecres 19: 
 
La Bandera. L’activitat consisteix en fer una cursa d’orientació per grups, on es recopilin 
pistes i altres objectes.  
 
Joc de Punteria. Jocs on els participants hauran de posar a prova la seva punteria amb 
diferents dinàmiques.  
 
Nit de por. És la Nit de Por emblemàtica de l’entitat. Aquest cop, l’activitat consistirà que els 
participants hauran de fugir de la cuinera que els vol fer mal. 
 
 
Dijous 20: 
 
Estampa samarretes. Mitjançant cartró, es fan unes plantilles per tal que els participants 
puguin pintar les seves samarretes.   



 

 

 
Waterpolo. Pràctica de l’esport de waterpolo a la piscina de la casa de colònies.   
 
Olimpiades. Es juguen a un seguit d’esports amb l’objectiu final de quedar primer. Amb cada 
esport guanyes una sèrie de punts al final es sumen i qui faci més punts guanya. L’últim tindrà 
penyora. 
 
El policía i el traficant: Joc de nit on els participants hauran de passar de forma amagada 
macarrons d’un lloc a un altre esquivant el control dels policies-monitors. 
 
 
 
Divendres 21: 
 
Party. Joc del Party però reconvertit per tal de poder-lo jugar entre tots i de manera més 
dinàmica.    
 
Concurs de talents. Es motiva als participants a participar en una activitat on hauran de 
presentar davants dels seus companys/es qualsevol actuació individual o en grup que vulguin.   
 
 
 
Dissabte 22: 
 
Màscares de guix. Activitat de pintar i decorar màscares de guix que es varen fer dies abans.  
 
L’amagatall. Joc de l’amagatall però amb moltes més persones.    
 
Coreografia. Els participants hauran de preparar la coreografia de la cançó de comkedem.  
 
Festa final. Es celebra una festa final de les colònies amb menjar, beure i molta música i ball.  
 
 
Diumenge 23: 
 
Avaluació i partida. Avaluació conjunta dels participants i monitors sobre l’evolució de les 
colònies i com han anat, què volen canviar, mantenir o millorar.  Posteriorment, es fan les 
maletes i ens anem a casa.  
 
 
Desviacions 
 
La majoria d’activitats s’han realitzat segons les pautes marcades amb uns resultats 
majoritàriament satisfactoris. S’ha notat la preferència dels participants alhora de fer les 
activitats de lleure o esport, ja que a alguns només els hi motivava alguna de les dues, però es 
tractava de fer-ho de manera que tots els participants participessin amb ganes i de forma 
activa i s’ha aconseguit.  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

VALORACIÓ 
 
RELACIONS HUMANES: 
 
Monitors: 
 
-Tasca educativa: Gràcies a les reunions prèvies a les colònies tots els monitors/es sabien 
quina era la seva tasca hi així ho van demostrar, oferint un servei professional i de qualitat. 
 
-Dinamització activitats: Cada monitor era el responsable d’una activitat, i el dia que tocava 
fer-la, aquest s’encarregava d’explicar-la i dinamitzar-la. En general totes les activitats van 
sortir tal i com s’havien planificat. Algunes activitats van començar més tard del previst, però 
el temps de l’activitat es va reajustar i no va afectar a les activitats posteriors.  
 
-Dinamització de participants: Alguns monitors i monitores ja havien fet activitats prèvies 
amb els infants de Comkedem, fet que va facilitar un clima de confiança entre participants i 
monitors permetent que el clima fos favorable per a la dinamització de les diverses activitats. 
Els nous es van adaptar ràpidament a les dinàmiques d’equip. 
 
-Tasca assistencial: Cada monitor/a era l’encarregat de realitzar les tasques assistencials de 
cada infant. Gràcies a l’experiència prèvia tots ells van realitzar la tasca correctament.   
 
-Compliment de les funcions/ responsabilitats: Totes es van complir prou bé.  
 
-Funcions de menjador: Aquest any, l’encarregat de menjador va organitzar molt bé els 
espais i el “timming” d’entrada i sortida del menjador. També va aportar idees noves per a les 
cançons prèvies als àpats. 
 
-Funcions de fotografia: Durant les activitats es van anar fent diverses fotografies per a 
poder immortalitzar l’estada.  
 
- Funcions de material: L’encarregat de material va fer molt bona feina perquè va estar 
sempre molt atent i pendent de que no faltés res, que estigués tot ben ordenat i que tothom 
tingués el que necessités. Cal dir també que tothom va ajudar i col·laborar en tenir-ho tot 
endreçat.  
 
-Funcions de farmaciola: va haver-hi més feina prèvia que durant les colònies. Hi havia pocs 
participants que prenguessin medicació i es van haver de fer poques cures amb aigua i sabó. 
En general, només van haver petites ferides o rascades, res important.  
 
- Coordinació interna i comunicació: les reunions diàries resultaven útils i apropiades. Les 
reunions servien per comunicar a tothom els aspectes importants del dia. En aquestes 
reunions es tractaven temes com: la relació entre els participants, la relació monitor-
participant o les activitats realitzades. També servien per preparar les activitats del dia 
següent, etc. A més, durant el dia, també s’anaven parlant diferents coses que anaven sorgint 
i tot l’equip quedava assabentat.  
 
- Control de la documentació: Es va portar tota la documentació que nosaltres requerim. Un 
document informatiu de la Federació Catalana de l’Esplai, ens va servir per elaborar el dossier 
de les colònies amb totes les dades necessàries.  
 
- Cohesió grup/ solidaritat: Vam estar molt ben cohesionats, ens ajudàvem en tot el que 
podíem i necessitàvem.   
     
- Premonitors: En aquestes colònies no hi van haver premonitors.  
 



 

 

Participants: 
 

-Grau de participació: Tots els participants van participar en totes les activitats proposades. 
A vegades feien algun comentari negatiu d’alguna activitat que els hi semblava avorrida però, 
en general, el grau de participació va ser molt bo.  
   
-Grau de cohesió i solidaritat: molt bé, la majoria son repetidors i ja es coneixen d’altres 
colònies, inclús, alguns/-es son amics i amigues i són conscients de les dificultats que tenen els 
altres. A més, són molt responsables i saben que no sempre poden estar junts en el mateix 
grup i a l’hora de fer grups els fèiem equitatius i ho acceptaven bé.  
 
-Relació assistencial/ altres agents: Tots els monitors/es sabien el que s’havia de fer i com 
fer-ho. Les assistències van anar molt bé. 
 
-Aspectes actitudinals: la gran majoria tenien una bona actitud en tots els sentits. Havia 
participants més actius i d’altres més passius però res a destacar o significatiu.  
 
-Aspectes socials: Tots els participants van fer bona pinya tot i que es notaven grups 
d’amistats dins del grup. Cap al final de les colònies aquests grups de participants van anar 
més a la seva deixant de banda a altres participants. Els monitors ho varen veure a temps i es 
van delimitar espais per a que tot el grup estigues junt. 
 
-Funcionament grupal: El grup de participants va funcionar molt bé. Molts dels participants 
ja havien participat en activitats anteriors de l’entitat i sabien el funcionament de les colònies. 
En general, el nivell de participació en el grup va ser molt alt. 
 
-Normes (mòbils, horaris, alimentació): Pel que fa a les normes, com sempre, s’ha d’estar 
alerta de que es compleixin. En general totes es van complir molt bé. Hi havia unes hores on 
es podia fer servir el mòbil fora d’aquelles hores no. A alguns participants se’ls va haver 
d’avisar en algun moment que estaven fent servir el mòbil fora de la hora. Els horaris van ser 
respectats en tot moment tret d’alguns participants a les hores del àpats. Pel que fa a les 
hores de menjador, tots els participants van seguir la dieta de la casa de colònies tret dels 
al·lèrgics. En algunes ocasions alguns participants no van voler menjar el menú al·legant que 
no els hi agradava, però amb paciència i comprensió els monitors van fer que mengessin el 
que tocava.   
 
-Higiene personal/ fisiologia: Pel que fa a la higiene personal (dutxes) es van respectar els 
horaris previstos. La higiene bucal es feia sempre abans d’anar a dormir. 
 
-Aspectes de salut i hàbits: Hi va haver diverses imprevistos pel que fa a la salut del 
participants i monitors. Una participant i una monitora es van quedar afòniques a la meitat de 
les colònies, però se’ls hi va passar al cap de 2 dies. 
 
-Procés inscripció (altes): va ser correcte i favorable excepte que es va destinar temps en 
demanar que les famílies reomplissin de nou les fitxes ja que només havien portat fotocòpies. 
A més, molts d’ells van haver de reomplir la fitxa de medicació perquè estava incomplerta. 
 
-Qüestionaris de valoració: no es van passar qüestionaris sinó que es va fer una dinàmica 
per valorar oralment les colònies i va ser interessant perquè tothom va participar i van sortir 
coses interessants.  
 
-Incidències: no hi van haver incidències destacables.  
 
 
Famílies:  
 
-Relació i comunicació: Molt bona, abans de marxar tots els pares i mares van preguntar tot 
el que volien i van acabar d’explicar als monitors alguns aspectes assistencials per al seu fill/a. 



 

 

Abans d’anar a dormir els pares i mares podies trucar als seus fills/es per parlar amb ells i 
estar mes tranquils.  
 
-Participació i implicació: podria ser millorable tenint en compte que vam enviar un llistat 
d’estris que necessitàvem per a poder dur a terme algunes activitats i molts dels nens, no ho 
van portar i vam haver de canviar algunes activitats. 
 
 
Entitat:   
 
-Funcionament general: L’activitat de colònies és una activitat que realitza l’entitat cada any. 
Aquest anys els responsables de les colònies i les persones implicades han sigut persones que 
porten temps a l’entitat, per tant no s’han fet formacions d’assistència, però si reunions de 
preparació. 
 
-Coordinació amb direcció/ entitat: Aquest any a sigut molt diferent als anteriors. El 
director general i fundador de l’entitat va morir setmanes abans de començar les colònies, fet 
que va tocar de molt a prop als membres implicats en aquesta activitat, però els resultats van 
ser els esperats.   
 
-Propostes i queixes: Es proposa realitzar recerca de nous monitors amb més antelació per a 
tenir mes marge de tria. 
 
 
Programa d’activitats:  
 
Activitats realitzades: Totes les activitats estaven planificades i es van dur a terme en el seu 
moment. Aquest any no hi va haver eix d’animació però tot i així les activitats van anar molt 
bé.  
 
-Plantejament/ realització: Es van realitzar totes les activitats plantejades. 
 
-Grau adaptació/ compensacions de grup: No totes les activitats van causar el mateixes 
efecte, però  totes van ser ben rebudes pels participants  
 
-Objectius assolits/qualitat pedagògica: Mes enllà dels objectius concrets de cada 
activitat, aquestes colònies un objectius principal, aquest és el de treballar el desenvolupament 
integral del participant i així ha sigut. 
 
-Dinamització general: gracies a l’eix d’animació i al paper i actuació dels monitors/-es la 
dinamització general de les colònies va ser molt correcte.  
 
-Horaris, durada: Pel mati es realitzava una activitat/taller d’una hora i mitja, després 
anàvem a la piscina una hora i mitja més i després tornàvem a la casa a dinar. Després de 
dinar hi havia temps lliure fins a les 16h on començava l’activitat de la tarda fins a les 17h que 
es berenava. Desprès de berenar es seguia amb les activitats de tarda fins a les 19:30 on 
depenent del dia hi havia temps lliure i dutxes. L’activitat de nit era de 21:30 a 22:30. Durant 
una hora també es feien activitats esportives de diferents modalitats.  
 
- Activitats no realitzades i modificades: Totes les activitats es van seguir al peu de la 
lletra. En algunes es va modificar el temps o la manera d’abordar-les, però les activitats es van 
mantenir durant totes les colònies tal i com estaven planificades excepte una activitat que es 
va afegir de forma imprevista a causa del mal temps. 
 
 
 



 

 

Infraestructura 
 

Material: 
 
-Mitjans disposats: Es va portar material específic a més a més del material de les activitats 
com ara una cadira per a l’accés a la piscina, dues cadires manuals i dues rampes. 
 
-Material i equipament: no va sobrar material però per el pròxim any tornarem a portar 
pilotes perquè puguin jugar en el temps lliure. 
 
-Manteniment: El material es va guardar en una sala pel material. Cap material va ser 
malmès.   
 
 Allotjament: 
 
-Lloc/ dates: Cap problema amb les dates ni el lloc, que ja és prou estimat i conegut per a 
les famílies i els participants.  
 
-Adaptació d’habitacions/ banys: La casa està totalment adaptada amb rampes i ascensor. 
La part exterior, el jardí hi havia pedres grosses que dificultaven alguns accessos. Com a fet a 
destacar, algunes de les dutxes tenien únicament aigua bullint. 
 
-Espais d’activitats: Durant els 5 primers dies vam disposar de la casa de colònies sencera 
per al nostre grup, així que vam utilitzar els millors espais en funció de l’activitat a realitzar. 
Als últims dies vam haver d’utilitzar els espais de la planta -1 perquè un altre grup va ocupar 
els espais de la planta 0. 
 
-Qualitat dels serveis (neteja i menjar): La casa de colònies era molt àmplia i hi havia 
servei de neteja molt eficient. Pel que fa al menjar, en va faltar una mica de varietat. Pel que 
fa als postres, sempre eren els mateixos, o fruita o iogurt de maduixa. I ha haver alguns 
menús en que la carn era molt dura o les patates estaven mig cuites. Com a fet a destacar, el 
primer dia ens vam trobar sense electricitat en els endolls però el següent dia ràpidament ens 
ho van arreglar. 
 
-Atenció rebuda: Molt bona, les cuineres ens van ajudar en tot el que necessitàvem. Un 
tracte molt bo que repetiríem. 
 

Transport:  
 
-Seguretat:  El transport d’anada no va ser l’adequat. L’autocar era molt petit i no hi havia 
suficient espai per a tots els participants, les cadires elèctriques i el material. 2 monitors van 
haver d’anar de peu durant tot el trajecte. A la tornada, després d’haver mostrat les nostres 
queixes durant el servei d’anada, l’empresa encarregada del transport va utilitzar 2 autocars 
per a fer el viatge.  
 
-Tasca assistencial/organització: Molt bona. Aquest any hi va haver pocs participants que 
necessitessin assistència personal individualitzada, així que la feina dels monitors en relació a 
l’assistència va ser la correcte, sense sobreesforços. 
 
-Atenció rebuda: Per part de l’empresa de transport, millorable. 
  
 
 
 

 



 

 

 VALORACIÓ GENERAL I CONCLUSIONS: 
 
Tothom s’ho va passar molt bé i les colònies van anar molt bé.  
 
Davant d’algun contratemps que va sortir, el van poder corregir a temps i no ens va causar cap 
complicació. En aspectes generals, l’equip de monitors va fer una molt bona tasca tant en la 
preparació, la realització i l’avaluació de les colònies. 
 
Pel que fa als participants, tots ells comenten que han gaudit d’aquestes colònies i que l’any 
que ve el 100% dels participants repetiria. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, aquest any hem utilitzat na nova casa de colònies però si a hores 
d’ara la comparéssim amb la que hem utilitzat en anys anteriors, tornaríem a la casa antiga. 
 
 

 

 

 



 

 

MEMÒRIA BÀSICA 
Estada Autònoma per a nens i adolescents 

Camping La Ballena Alegre, Sant Pere Pescador (Girona) 
Del 29 de juliol al 5 d’agost del 2017. 

 
 
Nombre d'usuaris: 
 
Hi han participat 7 participants de 16 a 22 anys, de les quals, les 6 persones tenen discapacitat 
física i 1 participant que realitza tasques de premonitora. Per altre banda hi han 6 assistens 
personals/monotor/es, de 20 a 30 anys. 
 
 
Tipologia i origen dels usuaris: 
 
Dels 7 participants, només 3 persones han vingut en altres ocasions (incloent la premonitora), 
els altres són participants nous o que han participat a colònies de l’entitat però mai a l’Estada 
Autònoma. Tots els participants són de Catalunya. 
 
 
Equip d’Asssistents Personals / Monitors/es 
 
Hi han 6 monitors, d’entre 20 anys i els 30 anys: 1 coordinador-assistent i 5 monitors-
assistents. Tots els monitors/es són nous, ja sigui perquè és la primera vegada que venen a 
l’entitat com també antics participants que han esdevingut monitors/es. Tots venen de 
Catalunya menys una monitora que prové de Madrid. 
 
 
Calendari de realització 
 
8-9  d'Abril   Presentació de les activitats d'estiu 2017 al Castellbell i el Vilar 
14 de juny   I Reunió de preparació de l’Estada Autònoma 
27 de Juny   II Reunió de preparació de l’Estada Autònoma 
19 de juliol III Reunió de preparació de l’Estada Autònoma  
 Formació assistencial de monitors 
6 de setembre  Reunió Valoració General de l’Estada Autònoma 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
 

Centre d’interès: L’autoconeixement, els sentiments i l’autoacceptació. 
 

Aquest any hem tractat 3 temes que per a un jove amb o sense discapacitat són essencials per 
a la seva correcta maduresa. Hem promogut activitats que fomentin l’autoconeixament, 
l’exteriorització dels sentiments i finalment l’acceptació d’un mateix i dels altres.  

 
Activitats transversals: 
 
Durant les estades s’han realitzat activitats transversal que es realitzaven diàriament: 
 

- Piscina 
- Temps lliure 
- Esport (bàsquet, hoquei, etc.) 



 

 

- El joc l’Assassí (L’única activitat que es realitza durant la setmana és el joc de 
l’assassí, que consisteix en repartir a cadascún dels participants i monitors un nom a 
l’atzar d’un company/a amb l’objectiu de “matar-lo” amb un petó a la galta i obtenint 
així el nom de la  següent víctima.) 

 
 
Per altre banda, aquestes són les activitats específiques que s’han realitzat: 
 
 
Dissabte 29: Inici 
 
Arribada a Can Travi. Acabar de preparar el material per part d’alguns monitors i carregar-
ho al taxi. Anar tots junts fins a Sant Pere Pescador. La gran majoría de monitors aniran 
directament al Camping per la seva proximitat.  
 
Arribada dels Monitors. Dinar de monitors al restaurant del Camping mentre esperem a 
l’arribada dels participants.  
 
Arribada dels Participants. Cadascú amb el seu vehicle privat. Acomodament d’habitacions. 
Normes de la casa i de l'estada autònoma. Control de la documentació sanitària i de 
participació.  
 
Presentació de l’estada. Presentació dels espais que han de gestionar ells, la normativa i la 
les pautes de convivència 
 
Compra. Fer llistat de la compra per Bungalows i visita al supermercat per a comprar els 
aliments i preparació del sopar. 
 
 
 
Diumenge 30: Creativitat 
 
Piscina. Els diferents grups de Bungalow van a la piscina comunitària, no volen platja. 
 
Preparació de l’activitat de Gymkama Es realitza la gincama per tot el Camping, amb 
activitats molt diverses relacionades amb la música i l’art musical en general. 
 
 
 
Dilluns 31: Afectivitat 
 
Piscina. Els diferents grups de Bungalow van a la piscina comunitària. 
 
Activitat de tota una dimensió per explorar. Activitat destinada a obrir-se emocionalment 
a un mateix i als altres mitjançant diàlegs, dinàmiques i reflexions. L’activitat gaudirà de 
diferents fases.  
 
 
 
Dimarts 1: Diferència 
 
Piscina. Els diferents grups de Bungalow van a la piscina comunitària. 
 
Activitat de Ser Diferent. Activitat on es treballa l’autoconfiança i la capacitat d’expresió 
mitjançant l’eina del teatre, introduint el concepte de “diferència” per extreure’n la vessant 
positiva contraposant el concepte de “desigualtat”. Es portarà a terme petites representacions 
teatrals on es representarà la temàtica de la diferència i la desigualtat.  
 



 

 

Compra. Visita al supermercat per a comprar els aliments. 
 
Sortida Nocturna. Els participants decideixen sortir de festa a la discoteca del Camping. 
 
 
 
Dimecres 2: Excursió 
 
Piscina. Els diferents grups de Bungalow van a la piscina comunitària. 
 
Excursió. Excursió a Girona ciutat, on una de les monitores, que viu a la mateixa ciutat, ens 
fa de guia explicant tots els secrets i la història que amaga el lloc, tot visitant els llocs més 
emblemàtics de Girona. Es fa una fotografia de grup i es representa una famosa escena de 
Jocs de Trons a un dels escenaris reals.  
 
First date. Sopar en parelles, a l’atzar, amb l’objectiu que els participants i monitores es 
coneguin els uns els altres, de forma més personal i humana.  
 
 
 
Dijous 3: Reflexió 
 
Piscina. Els diferents grups de Bungalow van a la piscina comunitària. 
 
Activitat de Debat Creatiu: Activitat destinada a crear un debat reflexiu i creatiu en relació a 
diferents temàtiques, ja sigui relacionada amb la discapacitat així com altres problemes, 
dubtes o idees que es van posant sobre la taula. 
 
 
Sortida Nocturna. Els participants decideixen sortir de festa a la discoteca del Camping. 
 
 
 
Divendres 4: Autoestima i Temps 
 
Matí a la piscina.  
 
Activitat de Interiorment. Recull de dinàmiques que tenen com a objecte 
l’autonconeixament, començant per preguntes i respostes per anar introduint-se cada cop més 
a la reflexió d’un mateix davant determinades situacions, així com el pas del temps.  
 
 
 
Dissabte 5: 
 
Acabem de recollir i netejar.  
Arribada dels pares per a recollir als participants 
Arribada a les 14h a Can Travi.  
 
 
Desviacions 
 
Vam invertir l’ordre de les activitats en varies ocasions per causes organitzatives de l’equip de 
monitors. D’aquesta manera, algunes activitats van canviar de día perquè així s’adaptaven 
millor al grup. La resta d'activitats van seguir com estaven programades i amb bons resultats, 
alt grau de participació i motivació en la majoria d'elles. 
 
 



 

 

VALORACIÓ  

 

Activitats i grau d’adaptació. Les activitats es van dur a terme tal i com estaven 
planificades, sense gairebé cap imprevist i amb uns resultats positius, només canvis de díes, 
però el contingut en sí, no es va veure gairabé modificat. Hi han activitats inclús que es van 
repetir dues vegades (com el first dates) doncs els participants van gaudir molt i van demanar 
repetir-la. Eren, això sí, activitats més destinades a la reflexió que no pas del moviment, 
situació que vam intentar compensar en el temps lliure.  
 
Les activitats eren voluntàries i molt encaminades al creixement personal i autonomía i, per 
aquesta raó, els participants havien de valorar si volien o no participar en els tallers proposats. 
Finalment tots els usuaris van participar activament en totes les activitats. Vam reduir el 
nombre d’activitats en relació a anys anteriors per dos motius: el primer, per no omplir 
excessivament el temps dels participants amb milers d’activitats i, en segon lloc, per tal que, al 
tenir més temps lliure, aprenguessin a gestionar les tasques domèstiques diàries i 
l’interconexió amb els altres participants. Aquesta modalitat va ser molt ben rebuda per part 
dels usuaris i monitors.  
 
Per últim, el grau d’adaptació va ésser l’adecuat doncs entre la tipología de l’activitat mateixa 
així com la tasca asistencial dels assistents/monitors, es va assolir l’objectiu sobradament 
d’adaptació. 
 
 
Participació. En general el grau de participació va ser molt bo doncs es van implicar en les 
diferents activitats que es van fer i es van ajudar uns i altres per la seva realització, tot i així 
existeixen diferents nivells de participació, és per això que l’equip de monitors vetlla per 
aconseguir una participació igualitària.  
 
 
Grup. El grup estava bastant unit, s’ajudaven entre ells i es buscaven els uns als altres. No hi 
havia una divisió entre els acompanyants i els participants que utilitzen cadira de rodes. Els 
monitors no vam haver d’intervenir en cap moment en aquest aspecte, encara que el fet de 
conviure en diferents Bungalows, feia que la unió entre els membres del Bungalow fos més 
present que no pas amb els altres participants d’altres grups.  
 
 
Bungalows. Els bungalows eren petits i amb poc espai, la cuina era massa alta arribar-hi amb 
cadira de rodes, les habitacions tenien l'espai bastant limitat on els participants amb cadira no 
hi podien accedir i s’havien de fer les transferències des del passadís.  
 
La distribució dels bungalows en filera dificultava la interacció entre els participants. De totes 
maneres, valorem positivament que el bungalow fos a peu pla.  
 
Pel que fa als espais del càmping:  
Els espais comuns del càmping estàven ben adaptats.  
Hi havia varies piscines, una d’elles amb rampa d’accés i les altres sense adaptar.  
Hi havia supermercat i es va convertir en el centre d’interaccions, doncs els participants van 
ser clients habituals per tal de preparar el menjar del día.  
 
 
Monitors. El nombre de monitors va ser l’adequat pel nombre de participants. Cal tenir en 
compte que dels 6 monitors, 2 eren totalment noves de manera que no coneixien la dinàmica 
de les activitats de lleure, 1 havia participat en les colònies prèviament com a monitora i 2 
eres ex participants que havien esdevingut monitores. També hi havia una participant-
acompanyant que feia tasques de premonitora. En general els monitors nous s’han adaptat 



 

 

molt bé al funcionament i al grup de participants amb molt bons resultats. Cada monitor va 
complir les seves responsabilitats específiques.  
 
Les reunions d’alguns vespres ajudaven a resoldre els petits contratemps que van sortir. 
Els participants van valorar positivament la tasca assistencial i no va haver cap incident en 
aquest aspecte.  
 
En algun moment els monitors van patir sobrecàrrega de tasques domèstiques doncs, al ésser 
les mans i cames d’alguns participants que no podien realitzar aquestes tasques, havien de 
fer-les per ells. Això va ocasionar que, entre tasques domèstiques com rentar plats, cuinar, 
netejar, etc i portar a terme les tasques assistencials, en alguns moments puntuals no fos 
possible arribar a tot, situació que es sol·lucionava amb la col·laboració dels altres monitors i 
participants de forma voluntària i inclús la premonitora.  
 
 
Horaris. Els horaris i el lloc de les activitats s’anunciava un día abans o hores abans, per tal 
que els participants puguessin organitzar-se el millor possible, encara que per la lentitut 
habitual, les activitats començaven uns minuts més tard.  
 
 
Material. En la preparació de les activitats vam tenir en compte que no disposàvem de gaire 
espais per guardar el material, així que vam agafar només l’imprescindible.  
Els encarregats de material el tenien a la seva habitació i tots els participants tenien clar que 
l'havien de demanar a ells. 
En tot cas, el material va ser el necessari i no es va trobar a faltar res.  
 
 
Hàbits. L'estona destinada als hàbits era les hores que estàvem als bungalows. Els 
participants van haver de gestionar-se la preparació dels àpats i la higiene personal, al llarg de 
l’estada es van facilitar espais en l’horari destinats a la higiene personal dels participants, 
sobretot per aquells que utilitzen cadira. En general, tots els participants van ser responsables 
de la seva higiene personal. 
 
 
Normes. Totes les normes van ser molt ben acceptades, doncs a diferència dels anys 
anteriors, aquest cop l’ús del movil no estava restringit (exepte durant les activitats si 
aquestes no requeríen l’us del mateix). Els participants van ser capaços de conviure amb les 
activitats i altres moments importants del día amb l’ús racional del móvil. Inclús en algunes 
activitats es van utilitzar els movil per a donar-li un ús més pràctic i útil que no pas el que 
habitualment s’està acostumat.  
 
 

 


