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ASSOCIACIÓ ESTEL 
 

 

MISSIÓ 

L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1977 per iniciativa d’un grup de 

pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’aconseguir la plena 

integració social de les persones amb discapacitat. L’Associació desenvolupa un Projecte Socioeducatiu al 

servei de la comunitat amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i el desenvolupament personal de les 

persones amb discapacitat i de les seves famílies. 

VISIÓ 

L’Associació Estel destaca per ser una entitat de referència a la ciutat de Sant Joan Despí i als municipis veïns. 

És una entitat reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora, basada en un model de Servei a 

les persones que afavoreix processos de promoció personal i transformació social, desenvolupada des del 

comprimís, la millora continua, la professionalitat i el treball en xarxa. 

VALORS 

L’Associació Estel està compromesa amb els principis i valors de la transparència, la responsabilitat, la 

democràcia, la solidaritat, el compromís, la igualtat, l’eficiència, l’eficàcia, el respecte i la dignitat de les 

persones. 
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OFERIM: 
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 

El principal objectiu d’aquest servei és oferir a les famílies un espai on poder rebre assessorament i suport. 

Es realitza un treball tant individual, amb entrevistes personalitzades, com grupal, mitjançant reunions de 

pares. 

S’intenten tractar temes d’interès que facilitin la informació i la formació dels familiars de les persones amb 

discapacitat. 

ESPLAI:  

La nostra entitat disposa d’un ESPLAI que funciona de dilluns a divendres. És un espai de lleure dedicat a les 

persones amb discapacitat intel·lectual on es realitzen tota mena de tallers i activitats adequades a les 

persones que hi assisteixen. 

A partir de les activitats de lleure que es realitzen a l’esplai treballem l’autonomia tant personal com grupal, 

per tal de potenciar les seves capacitats i habilitats i aconseguir la seva integració en la societat. 

Una persona amb discapacitat intel·lectual és a banda de la seva discapacitat una persona amb inquietuds  i 

necessitats com a qualsevol altre ciutadà de la nostra localitat 
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SERVEI D’ESPLAI 

 
 HORARI: De dilluns a divendres i de 18 a 20 hores. 

 USUARIS: Persones  amb  discapacitat intel·lectual de la població de Sant Joan  Despí i zona 

d’influència. 

 PERSONAL:   

৺  Coordinadora:      Psicòloga 

৺  Educadors/es:      Una mestra d’educació especial 

Una treballadora social 

Una educadora social 

Una monitora titulada 

Voluntaris 
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 ESTRUCTURA DE L’ESPLAI:  

L’Esplai de l’Associació Estel està organitzat en dos grups bàsic que ens permeten millorar el 

funcionament del servei, tot i que hi poden haver variacions segons el taller o l’activitat que es realitzi 

 GRUPS: 

৺  ELS BRUIXOTS: Grup de persones amb discapacitat intel·lectual i altres patologies associades 

amb una necessitat d’assistència elevat.  

৺  ELS PLANETES: Grup de persones amb discapacitat intel·lectual moderada, amb un major 

grau d’autonomia. 

Aquesta distribució respon tant a una necessitat organitzativa com per a les característiques i 

necessitats que manifesten els nois i noies de l’esplai. Amb aquesta línia de funcionament 

pretenem que cada grup i cada persona vagi assolint els objectius que s’han programat per a 

cada activitat en general i per a cada noi o noia de manera individual. 
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VALORACIÓ GENERAL: 

La finalitat de l’Associació Estel és la inclusió social de les persones amb discapacitat, està demostrat que el 

lleure és un dels eixos principals de la integració social i de la recerca de satisfacció personal de qualsevol 

persona, encara més si es té algun tipus de discapacitat. 

L’Associació Estel desenvolupa una programació general 

d’activitats que engloba totes les àrees de 

desenvolupament de la persona. Mitjançant l’educació en 

el lleure es treballen tots aquells aspectes que fomenten 

l’autonomia de la persona amb discapacitat intel·lectual, 

per tal d’aconseguir la seva inclusió social. 

Per aquest motiu al dissenyar les activitats de l’esplai, 

l’equip d’educadores de l’Associació programen les 

activitats de manera que incideixin directament en les 

habilitats i capacitats personals de cada noi o noia, fomentant d’aquesta manera, la seva autonomia 

personal. Saber-se desenvolupar en la vida quotidiana és primordial per aconseguir avançar en el procés 

d’integració social. 
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Des de l’Associació Estel entenem la integració social com la possibilitat de poder gaudir de qualsevol àmbit 

de la vida com a qualsevol persona. Per aquest motiu les activitats que es programen i es desenvolupen a 

l’esplai Estel per a les persones que hi assisteixen estan adaptades a les seves característiques i als objectius 

que es volen assolir.  

Els usuaris i usuàries de l'Associació Estel no conformen un grup homogeni de persones sinó que hi trobem 

grans diferències personals, la qual cosa suposa diferents nivells d’integració i socialització, ja que no tots 

poden assolir el mateix grau d’autonomia. Per a poder realitzar aquesta tasca és important reforçar 

l’autoestima d’aquests joves i potenciar la seva autonomia de manera que siguin ells els primers en adonar-

se que poden arribar a fer qualsevol cosa com qualsevol altre persona.  

A l’hora de realitzar la Programació, tot l’equip d’educadors busca la millor manera de aconseguir els 

objectius que tenim marcats i els plasma en les activitats i tallers programats. Tot i això, la Programació de 

l’any és dinàmica i es poden introduir canvis si s’estimen oportuns. 
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Hem de tenir present les diferències grupals i a l’hora 

personals importants que manifesten els usuaris de 

l’esplai. Aquestes diferències que es donen dins del 

mateix grup condicionen les activitats, que en un 

principi es programen com a activitats grupals amb la 

participació de tot el grup i que, a vegades, acaben 

esdevenint activitats molt individualitzades.  

Així aquest any 2016 s’han desenvolupat les activitat 

que hi havia programades, tot i que algunes les hem modificat per tal de millorar-les i hem afegit altres que 

no teníem previstes i que han donat molt bons resultats. La nostra entitat te unes línies estratègiques 

definides però el nostre funcionament està en avaluació continua per tal de millorar el servei que es presta i 

aconseguir el benestar de les persones que atenem. 

L’acció socioeducativa de l’Associació Estel que es desenvolupa des del compromís de les persones que 

formen part de l’entitat amb una clara intenció de transformadora tant de les persones com de la comunitat 

a la que pertanyem.  
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El calendari d’activitats a desenvolupar en l’entitat està condicionat per la celebració de les diverses festes 

tradicionals de l’any. Així hem combinat les activitats 

més tradicionals que venim realitzant que ens 

permeten participar en les activitat que es 

desenvolupen a la nostra ciutat i que fan visible la 

nostra inclusió social amb aquelles activitats més 

innovadores que ens permeten assolir nous 

coneixements i habilitats i que milloren la qualitat de 

vida de les persones que assisteixen a la nostra 

entitat i a les seves famílies. 

 

 

Les àrees que es treballen en la Programació d’Activitats Psicopedagògiques de l’Esplai de l’Associació Estel 
són: 

 

Àrea social 
Àrea 

manipulativa 
Àrea lúdica 

Àrea 
expressiva  

Habilitats 
quotidianes 
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Per a cadascuna d'aquestes àrees es realitzen tot un seguit d'activitats i tallers que fomenten les seves 

habilitats manipulatives, socials, emocionals, d’expressió, de comprensió, d’imaginació… per tal de potenciar 

la seva autonomia personal i d'aquesta manera afavorir i facilitar el procés d'inclusió social. Per a poder 

treballar en aquest sentit hem realitzat activitats habituals i comuns que els permetin poder-les practicar 

amb seguretat fora de l’esplai. Per això és important reforçar l’autoestima d’aquests joves i potenciar la seva 

autonomia de manera que siguin ells els primers en adonar-se que poden fer qualsevol cosa com qualsevol 

altre persona. Al mateix temps, hem fomentat el desenvolupament d’activitats més innovadores que 

serveixen com a estímul de superació i de promoció personal dels nostres nois i noies. 

 

La finalitat de l’Associació Estel és la Inclusió social de les persones amb discapacitat, per aquest motiu 

desenvolupem activitats que impulsin la integració social real i lluitin contra el risc d’exclusió. La col·laboració 

amb altres entitats del municipi desenvolupant tallers i tasques conjuntament amb elles  és una immillorable 

manera de fomentar la integració dels nois i noies de l’entitat al seu municipi. 

 

 



ASSOCIACIÓ ESTEL 

MEMÒRIA GENERAL     2016 
12 

 

 

Com a entitat hem participat en totes les activitats que s’organitzen al municipi que són obertes a la població 

i a les que ens podem sumar, d’igual manera utilitzem i gaudim dels espais  recursos municipals com les 

biblioteques, els centres cívics o el casal de joves.  

 

Amb el Bulevard hem repetit experiència participant en una classe de zumba amb una monitora específica 

que ens ha motivat i animat a l’hora de fer els exercicis i ens ha permès gaudir com mai d’aquesta activitat . 
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Volem destacar, una altra vegada, d’una banda la col·laboració des de fa 14 anys amb l’Associació de Fruita 

Dolça que reporta als nostres nois i noies uns beneficis i una satisfacció molt grans ja que senten que estan 

realitzant una tasca important com la podria realitzar qualsevol altra persona. 

 

L’autonomia que han adquirit als camps de cultiu 

millora l’autoestima dels nois i noies i es reverteix en la 

seva vida quotidiana. La col·laboració amb l’Associació 

de la fruita dolça ha possibilitat l’aprenentatge de 

coneixements, de tasques i productes, els ha permès 

gaudir  de la feina, de la responsabilitat i dels resultats; 

i sobretot s’han sentit part d’un projecte comú amb els 

membres d’una altra entitat amb la responsabilitat que 

aquest fet comporta. Aquesta implicació ens ha portat 

a trobar-nos amb uns graus de serietat i capacitat d’esforç que ens han sorprès a tots. 
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I, d’altra banda, l’estreta col·laboració amb el Tennis Municipal Sant Joan que ens ofereix les seves 

instal·lacions i els seus monitors esportius per a que els nois i noies de l’entitat aprenguin i practiquin l’esport 

del tennis.  

Des dels començaments aquesta ha estat una activitat molt 

estimulant per als nostres usuaris ja que els permet utilitzar 

unes instal·lacions esportives específiques i uns materials 

adequats a l’esport que han de practicar. Podem parlar 

d’una evolució i un progrés molt positius en els nivells 

d’aprenentatge dels nostres esportistes, però sobretot 

valorem molt el alt grau de satisfacció que manifesten 

realitzant aquesta activitat. 

 

Per a que es conegui la nostra trajectòria tractem de disposar de les imatges de les activitats que realitzem i 

puntualment les publiquem a la web de l’Associació Estel: http://www.estel.despientitats.cat/, així com a la 

nostra pàgina de facebook: https://www.facebook.com/esplai.estel.9 

http://www.estel.despientitats.cat/
https://www.facebook.com/esplai.estel.9
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VALORACIÓ ANY: 2016 

ACTIVITAT: Estimulació  Sensorial / Dilluns GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/A:  Sole, Pilar 

VALORACIÓ OBJECTIUS:  

GENERALS: 
Hem treballat les capacitats sensorials de cada membre del grup 

mitjançant l´estimulació individualitzada. Igualment hem treballat per 

estimular la coordinació motriu. 

ESPECÍFICS: 

Hem aconseguit mitjançant la manipulació d’objectes diversos 

estimular la capacitat motora de cada noi/a. 

Hem aconseguit el coneixement de les qualitats del objectes a partir 

del treball sensorial. 

Hem de seguir treballant per tal d´afavorir la seva autonomia 

mitjançant la millora de la seva mobilitat. 

 
 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

Aquesta activitat es treballa de manera individual amb cada integrant del grup per així poder adaptar-nos a 

les característiques personals de cadascú. La continuarem realitzant perquè considerem que es bàsica per a 

canalitzar la relació dels nois/es amb el seu entorn.        
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ACTIVITAT: Cuina  GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/A:  Sole / Pilar 

 VALORACIÓ OBJECTIUS:  

 

GENERALS: 

Hem aconseguit una  millora en els seus hàbits d’higiene. 

També hem afavorit un manteniment de la seva motricitat 

fina. 

Hem de continuar treballant per extreure la seva creativitat. 

 

ESPECÍFICS: 

Mitjançant la realització de tècniques bàsiques de cuina i la 

utilització de diferents estris, hem treballat la seva motricitat. 

Hem de continuar fomentant la seva creativitat, tot i que      

comencen a fer aportacions en aquest sentit. 

 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

Considerem que és una activitat que s’ha de mantenir perquè transforma un fet quotidià, que normalment 

ells no fan, en quelcom lúdic. 
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ACTIVITAT: Esport Tennis  GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/ Pilar /Sole 

 VALORACIÓ OBJECTIUS:  

 

GENERALS: 

 En general respecten els materials i fan un bon ús de les instalacions. 

 Tenint en compte les seves limitacions, sí han adquirit un nivell bàsic de coneixements del tennis. 

 S’ha aconseguit  gaudir d’una activitat fora de l’esplai millorant l’integració dels membres del grup, 

dintre de les instal-lacions ,  del tennis. 

 

ESPECÍFICS: 

 Hem continuat treballant l’orientació en l’espai. 

 S’ha fomentat la participació de tots els membres del grup. 
 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

L’activitat es continuarà duent a terme ja que els agrada molt i creiem que es necessari fer una mica 

d’exercici físic. 

OBSERVACIONS:  

És una activitat que està condicionada per la climatologia. 
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ACTIVITAT: Jardineria    GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/A:  Sole/ Pilar 

 VALORACIÓ OBJECTIUS:  

GENERALS: 

L´actitud del grup es força adequada a l´activitat, hem 

aconseguit una implicació positiva estimulant la seva 

curiositat per la natura. 

Han adquirit coneixements bàsic de la cura de les plantes.  
 

ESPECÍFICS: 

Hem afavorit un ambient agradable per a realitzar l’activitat. 

S’ha treballat de manera individualitzada amb cada noi/a la 

manipulació de terra ,plantes, recipients. 

Els usuaris de la sala s’ha implicat en tindre cura de les plantes 

i s’encarreguen de regar-les un cop per setmana. 

 
ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

L’activitat ha estat molt ben acceptada pel grup, tot i que la participació està limitada a les característiques 

individuals de cada noi/a. 
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ACTIVITAT: Informàtica   GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/A:  Sole / Pilar 

 VALORACIÓ OBJECTIUS: 

 

GENERALS: 

Tot i les característiques dels nois/es que integren el grup, s’ha 

aconseguit potenciar el seu interès per les noves tecnologíes. 

Han gaudit de l’activitat ja que s’ha aconseguit adaptar a les 

seves possibilitats. 

ESPECÍFICS: 

S’ha aconseguit treballar de manera individualitzada amb la 

tablet, amb cada noi/a.  

S’ha treballat amb programes i jocs específics per a cada usuari 

tenint en compte les seves capacitats i interessos. 

 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

Tot i que és una activitat que agrada força, degut a les limitacions individuals, no sempre la poden gaudir tots 

els usuaris plenament. Tot i això ha estat un èxit i tractarem de millorar-la 
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ACTIVITAT: Lúdic  GRUP: ELS BRUIXOTS MONITOR/A:  Sole / Pilar 

  
VALORACIÓ OBJECTIUS:  

GENERALS: 

Els nois/es han estat motivats per  fer propostes d´activitats 

amb les que gaudir en aquest temps d´oci que els oferim. 

Hem de continuar treballant l’autonomia a l’hora de 

consolidar la capacitat de gestionar el seu temps d’oci . 

ESPECÍFICS: 

Hem  aconseguit que optimitzin els recursos que tenen al seu 

abast, amb ajuda de les monitores. 

Hem treballat per consolidar les normes bàsiques de 

convivència entre els companys. 

 ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT I PARTICIPACIÓ: 

L’activitat es ben acceptada pel grup ja que és un moment idoni per relacionar-se amb els altres companys 

de l’esplai,  fent activitats conjuntes. 
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ACTIVITAT: MANUALITATS    GRUP: ELS BRUIXOTS  MONITOR/A: Pilar/ Sole 

 

VALORACIÓ  

Tot i que en principi aquesta no fos una activitat que tinguéssim programada, la nostra disfressa de 

carnestoltes, pintors, ens ha  despertat la curiositat per l’art i hem treballat diferents autors/obres: Picasso 

(Guernika), kandinsky (Cercles), Miró (Dona i ocell), Munch (El grito) i Chillida (escultura), amb llibertat 

interpretativa i fent servir estratègies de treball cooperatiu i tècniques diverses (pintura, collage, fang, 

textures...). 

Aquest taller, l’hem realitzat juntament amb el grup de més autonomia. Tot i les dificultats en les 

realitzacions, i les diferències en les produccions finals, el valorem molt positivament. Els nois/es s’han sentit 

molt agust treballant junts i alhora molt motivats. Es per això que hem decidit continuar desenvolupant 

aquesta vessant artística que hem descobert durant el proper curs.       
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ACTIVITAT: MANUALITATS   GRUP: ELS PLANETES MONITOR/A: CONXI/SUSANA 

VALORACIÓ OBJECTIUS   
 

GENERALS 
S’han proposat activitats adaptades a les seves capacitats i relacionades 
amb les diferents festes populars celebrades. 
Hem respectat les seves limitacions per tal d’evitar frustracions 
innecessàries, demanant fites assumibles i reconfortants. 
ESPECÍFICS 
Participar activament de la decoració dels espais en les diferents 
festivitats. 
Donar resposta a les seves demandes, quan han existit, fent servir 
diferents tècniques i materials. 
 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT/PARTICIPACIÓ: 
Un cop adaptades les activitats a les seves capacitats, és una activitat rebuda amb gust. S’ha participat en 
l’elaboració de la carrossa de carnestoltes i en les disfresses, i també en la decoració dels espais a les festes i 
celebracions. Amb la disfressa de carnestoltes, pintors, hem despertat la curiositat per l’art i hem treballat 
diferents autors/obres: Picasso (Guernika), Kandinsky (Cercles), Miró (Dona i ocell), Munch (El grito) i Chillida 
(escultura), amb llibertat interpretativa i fent servir estratègies de treball cooperatiu i tècniques diverses 
(pintura, col·lagge, fang, textures...). 
Les feines grupals són més agraïdes i, sovint, les pautes ajuden a la gestió del treball, continuem treballant 
propostes obertes per tal de millorar la seva autoestima i capacitat organitzativa. 
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ACTIVITAT:ACTIVITATS LÚDIQUES   GRUP:ELS PLANETES   MONITOR/A: : CONXI/SUSUNA 
 
VALORACIÓ OBJECTIUS   
 

GENERALS 
En general, aquest grup és força autònom pel que fa a la 
gestió del joc lliure durant aquestes sessions, és cert que 
necessiten saber amb antelació quins dies disposen per jugar, 
i anar pensant a què dedicaran les estones, tot i que sovint 
són jocs repetits (Uno, puzle, futbolín)  
                                                       

ESPECÍFICS 
Són autònoms en la tria del joc, tot i que normalment sempre 
trien els mateixos jocs, i disposen la sala com els convé, sense 
intervenció del monitoratge. 
Les normes estan complertament establertes i, en els casos 
en que algun company se les salta, la queixa arriba 

d’immediat als monitors, que mirem de reconduir la situació amb ells. 
La semana temàtica, més dirigida, va ser vinculada a l’art, i ens va agradar molt. 

Tots els continguts s’han treballat segons els objectius i activitats previstes durant l’any. 
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ACTIVITAT:  SORTIDES  GRUP: ELS PLANETES MONITOR/A: CONXI/SUSANA 
 

VALORACIÓ OBJECTIUS   
GENERALS 

Fer activitats fora de les instal·lacions de l’esplai sempre és un element 

motivador i que afavoreix la inclusió social. Som participatius dins totes 

les activitats locals que són adients (i sempre som reconeguts i 

benvinguts).  

ESPECÍFICS 

Continuem visitant la web municipal per tal d’estar al cas d’allò que 

esdevé al municipi, revisem “El butlletí” (revista municipal), i d’altres 

events que es fan any rere any. 
 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT/PARTICIPACIÓ: 
Es una de les activitats que millor acceptació té per part del grup. 

Tots els continguts proposats han estat treballats. 
Aquest any hem estat convidats a un concert a la sala Bulevard per la celebració del dia de les persones amb 
discapacitat i van gaudir molt. 
També hem estat convidats a una sessió de Zumba, al Bulevard. 
 

Finalment, a l’actualitat s’ha aconseguit que alguns nois i noies de l’esplai quedin els caps de setmana per 
sortir sense suport. Han hagut conflictes que han afectat després les relacions dins l’esplai. Continuem 
treballant per tal d’evitar aquestes situacions. 
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ACTIVITAT:  NOVES TECNOLOGÍES   GRUP: ELS PLANETES    MONITOR/A: CONXI/SUSANA 
VALORACIÓ OBJECTIUS   

GENERALS 
Gaudim de les prestacions de les TIC, tot i la necessitat 
de suport i supervisió constant per part del monitoratge. 
ESPECÍFICS 
Amb mediació de les monitores, consultem allò que ens 
interessa, com ara vídeos musicals, pàgines web, fotos, 
imatges... Fem fotos de les festes d’aniversari. 
Compartir les fotos al perfil de Facebook de l’entitat, així 

com actualitzar informacions i respondre els correus es tasca realitzada desde coordinació, tot i que de tant 
en tant, ens agrada visitar el perfil i valorar les respostes rebudes. 
El projector ens és de gran ajut per tal de veure pel·lícules i poder visualitzar vídeos per assajar actuacions i 
per preparar manualitats, àpats o per simple gust o curiositat, així com visionem la nostra activitat al 
facebook.  
Fem servir les tablets amb jocs de coordinació viso manual i que estimulen la seva capacitat de reacció i de 
adelantar-se al que ha d’ocórrer. Juguem amb les tablets dos o tres cops al mes, ja que és una activitat que a 
més els hi agrada molt. 
En general agrada a tothom, tot i que és una activitat que es realitza de manera individual fomenta el 
manteniment i la millora de les seves habilitats. 
Es necessari molt suport individualitzat. Enguany ens  plantegem augmentar el número de tablets disponibles 
per tal de garantir l’accés a més nois i noies al mateix temps. 
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ACTIVITAT:    CUINA   GRUP: ELS PLANETES  MONITOR/A: CONXI/SUSANA 
VALORACIÓ OBJECTIUS   
 

GENERALS 
Els hàbits d’ordre i higiene estan fortament arrelats, tot i que 
sempre s’ha de vigilar i recordar. 
Pel que fa a l’autonomia, hem de dir que les activitats són prou 
adaptades per garantir la participació de tothom dins les seves 
possibilitats. En la preparació dels àpats i les compres, tot i la 
seva disposició, hem de millorar el comportament, ja que no 
ens adonem de que molestem, barrem el pas, o fem massa 
enrenou al carrer o al centre comercial. 
La manipulació d’estris es fa sota supervisió i restem satisfetes 
de la seva cura, implicació i esforç. 

ESPECÍFICS 
Som capaços de tallar, untar, escalfar, fregir, amassar, emplatar i sobretot menjar allò preparat. Necessitem 
mantenir una supervisió general i , en alguns casos, ajut directe. 
Tenim força assolida la neteja de mans, estris i espais, tot i que tot es millorable. 
Mantenen l’atenció del càrrec de neteja que els correspon i el desenvolupen rotativament, tot i la necessitat 
de suport oral i/o físic per part del monitoratge. 
En aquelles receptes que comporten ús del forn o de la placa, hi ha sempre un adult responsable, per tal 
d’evitar riscos a la cuina. 
És una activitat ben acollida i l’acceptació és molt bona i trobem adequat el manteniment dels càrrecs 
rotatius.  
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ACTIVITAT:    EXPRESSIÓ-TEATRE   GRUP: ELS PLANETES  MONITOR/A: CONXI/SUSANA 

VALORACIÓ OBJECTIUS   

GENERALS 

Treballem l’expressió mitjançant molts exercicis de representació, que permeten als nois tenir confiança i 

atrevir-se a realitzar actuacions en públic. 

Hem estat capaços de realitzar una representació de teatre musical. 

Valorem com a aconseguit, el gaudiment en aquesta activitat. La presentació d’una obra en públic ha estat 

molt satisfactòria. Aquesta actuació ha estat un tastet de l’obra commemorativa del 40è aniversari. 

ESPECÍFICS 

Amb aquestes activitats els nostres usuaris es senten molt satisfets i capaços, i això fomenta la seva 

autoestima. 

Acceptar la participació de tots els companys es treballa fent que cadascú esdevingui protagonista, estem 

orgullosos de la seva capacitat d’autocontrol, tolerància i reconeixement de l’esforç de tothom. 

També valorem molt positivament el resultat final de la seva actuació en directe. 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT/PARTICIPACIÓ:  

Treballem la consciencia i les capacitats del propi cos amb jocs de ritme, imitació, relaxació, ball... El treball 

previ, va dirigit a  la participació amb una actuació curta dins la diada de les persones amb discapacitat, que 

serà part d’una propera obra, més llarga, commemorativa del 40è aniversari de l’Associació Estel, durant 

l’any 2017. 

Per Nadal, estem preparat un “manniquien” que serà visualitzat per les famílies i les autoritats locals que 

participin del comiat de l’any de l’entitat. Sense la implicació i participació de les famílies aquesta obra 

hagués estat impossible. 
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ACTIVITAT:   IOGA-ESTIRAMENTS  GRUP: ELS PLANETES  MONITOR/A: CONXI/SUSANA 
VALORACIÓ OBJECTIUS 

GENERALS 

Donat el nostre interès per plantejar una activitat física agradable 

per a tothom, valorem positivament el desenvolupament de les 

sessions de ioga-estirament. 

ESPECÍFICS 

Tot i les limitacions d’alguns dels nostres usuaris, trobem 

sorprenent, l’acceptació i el plaer que mostren davant aquesta 

activitat. 

La proposta sempre és senzilla i així garantim que sigui gratificant. Sovint, és necessari l’ajut oral i/o físic per 

part de les monitores. 

Continuem treballant el reconeixement de les parts del cos i la identificació d’allò que ens fa mal, i de les 

posicions que són incòmodes pel nostre cos. Així com en l’acceptació d’ajut per tal de reconduir aquesta 

situació. 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT/PARTICIPACIÓ: 

És una activitat que en general agrada i que fa necessària la participació de tot el monitoratge. Com que 

agrada a tothom, la fem amb tots els usuaris de l’esplai, no només amb aquest grup, els dies que fem “ioga”. 

Tot i les limitacions de personal i de material, s’ha augmentat el número de màrfegues disponibles i els 

professionals seguim disposats a mantenir l’activitat. 
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ACTIVITAT:    L’HORT   GRUP: ELS PLANETES  MONITOR/A: CONXI/SUSANA 

VALORACIÓ OBJECTIUS 

GENERALS 

Evidentment, el gaudir d’aquesta activitat és un fet consumat. 

El treball per tal de respectar el medi ambient i l’agricultura ecològica està  molt 

assolit per part dels nostres usuaris. Destaquem la recollida i prova de prèssecs, 

prunes i pomes, així com el tracte amb el cavall (Menut), i aquest any les gallines 

que han permès veure el naixement i creixement dels pollets. 

ESPECÍFICS 

La nostra participació a les tasques plantejades per en Joan, és sempre agafada 

amb molt de gust pels  nostres usuaris, ja que hores d’ara, el consideren un gran 

amic. 

Els conreus són reconeguts quan fan un fruit que podem tastar i amb ajut pels 

conreus de verdures. 

Pel que fa a la introducció de fruites a la dieta dels nostres usuaris, val a dir que 

quan la collita ha estat feta per nosaltres ho tastem tot, i fins i tot si ens conviden a tastar alguna fruita ho fem, 

en directe, no podem valorar si a casa es manté aquesta pràctica. 

L’alimentació del Menut és un dels moments més estimat pels nostres usuaris. 

ACCEPTACIÓ DE L’ACTIVITAT/PARTICIPACIÓ: 

És una activitat que agrada molt a tothom.Mantenim el contacte amb l’Associació de la Fruita Dolça durant tot 

l’any, encara que els mesos de curta durada del sol, es realitzen tasques vinculades dins de l’esplai.Aquest any 

ens han regalat un cavall de fusta, el nostre Menut, que pintarem i guarnirem durant els mesos d’hivern. 
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SERVEI: ESCOLA DE PARES–ATENCIÓ FAMILIAR 

 

USUARIS: Familiars de les persones amb disminució de l’Entitat i afectats de Sant Joan Despí i zona 

d’influència. Així com totes aquelles persones que  s’adrecin a  la nostra entitat per  a  informar-se. 

 

VALORACIÓ: 

L’Associació Estel te com a finalitat millorar la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual de Sant 

Joan Despí i les seves famílies. Per aquesta raó ofereix un espai de comunicació i un temps de relaxació i 

amistat que ajudi a cadascuna de les famílies i al grup en general a treure’s de sobre problemes amb els que 

conviuen cada dia. Oferir recolzament familiar i/o personal és la finalitat de l’existència del nostre servei. Per 

aquest motiu amb el temps hem anat convertint aquest espai de l’Associació en el Punt de trobada de les 

Famílies i en el receptor de les experiències personals i familiars. 
 

El servei d’atenció familiar ofereix atenció i assessorament a cada cas de manera individual. Però al mateix 

temps treballem les inquietuds de les famílies de manera grupal. 

Tractem de trobar, mitjançant el treball de grup, una altra manera de veure la situació, una altra perspectiva 

i així proposar possibles solucions o alternatives que incideixin en la millora de la qualitat de vida de les 

famílies que participen. 
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D’altra banda quan el cas ho requereix hem atès a totes les famílies que s'han acostat a nosaltres, oferint una 

atenció individualitzada i específica per a cada una. 
 

L’Associació Estel és un punt de referència pel que fa a la discapacitat tant a Sant Joan Despí com a les 

poblacions veïnes, ja que oferim un servei de lleure per a persones amb discapacitat i un servei d’atenció 

familiar per als familiars des de fa molts anys. Així, passa que cada vegada més persones s’acosten a la nostra 

entitat demanant informació relacionada amb la discapacitat, tant de serveis i recursos, com de prestacions o 

realització de tràmits. 
 

Aquests darrers anys les demandes d’informació més freqüents que rebem a l’Associació són: 

 Assessorament sobre subvencions, pensions i ajuts: 

Moltes famílies acostumen a recórrer a l’Associació quan han de tramitar algun ajut.  L’Associació és el 

primer pas per entendre quina documentació necessiten i on s’han d’adreçar per tramitar aquella 

subvenció o aquella ajuda que tenen dret a demanar. Això és així perquè l’entitat és el servei més proper 

a les famílies i perquè reben informació periòdicament de les normatives i les subvencions que es 

publiquen. 

S’ha assessorat de manera personalitzada a les famílies tant per part de la responsable del servei cm per 

part d’un advocat. Aquest és un tema que preocupa molt a les famílies, sobre tot a les que tenen una 

edat més avançada, ja que tenen molta angoixa perquè la situació actual de retallades derivi en la 

mancança de recursos per als seus fills. 
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 Assessorament sobre serveis i recursos existents:  

És possiblement el tema sobre el qual, tradicionalment, es reben més demandes d’informació. Des del 

nostre servei informem dels recursos existents, així com dels protocols que s’han de seguir. Acostumem a 

derivar els casos a les institucions o entitats pertinents a la mateixa vegada que nosaltres mateixos ens 

posem en contacte amb aquestes Institucions. Acostuma a passar que a vegades la necessitat d’un servei 

específic és molt urgent per motius concrets de cada família i no sempre l’oferta existent compleix les 

expectatives de les famílies. Tot i això intentem disposar de la informació necessària per a poder oferir-la 

quan calgui. 

D’igual manera, ens trobem cada vegada més que moltes persones alienes a la nostra entitat han 

demandat informació sobre serveis i recursos per a persones amb discapacitat. 

 Assessorament Laboral, Escolar i Residencial:  

Continua essent un dels temes que més preocupa a les famílies. Hem ofert assessorament a totes 

aquelles famílies que han exposat els seus dubtes sobre qualsevol d’aquests temes; tant de l'Associació 

com aquelles persones del municipi que s'han acostat a la nostra entitat. Les demandes acostumen a ser 

específiques per a cada cas, per aquest motiu s’han de tractar individualment. Des de la nostra entitat 

podem recollir la demanda i derivar-la a aquella administració que en te la competència, però acostuma 

a passar que hi ha llistes d’espera molt llargues que desanimen molt a les famílies. 

Però tot i així a l’escola de pares es parla amb freqüència sobre aquests temes ja que són dels que més 

preocupen i angoixen a les famílies. 
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ACTIVITATS REALITZADES: 
 

Atenció i assessorament Socio-Familiar :  

Aquest és un espai que sempre està obert a les famílies de la nostra entitat, i elles ho tenen molt present. 

L’atenció propera i l’escolta activa facilita la comunicació i ajuda a les famílies ( sobretot mares) a alleujar la 

seva càrrega emocional. Creiem des de la nostra entitat que aquest és un espai fonamental per a les mares i 

pares de l’entitat que saben que sempre tenen una persona que els escoltarà. 

Les problemàtiques en relació a les persones amb discapacitat són molt diverses. Per aquest motiu es tracta 

d’una banda de desangoixar a la família i ajudar-la a trobar una solució adient en cada cas. En aquests casos 

es realitza molt acuradament una atenció individualitzada així com un seguiment del cas i dels problemes 

associats.  

Coordinem les accions amb els Centres Educatius o Laborals i amb l’administració corresponent, que en la 

majoria dels casos és Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Darrerament hem establert una 

coordinació molt fluida amb el SESMDI ( Servei Especialitzat de Salut Mental per a persones amb Discapacitat 

Intel·lectual) ja que compartim molts usuaris/es.  La coordinació es realitza en relació al seguiment de casos, 

així com per la derivació, tant en un sentit com en un altre. Treballar de manera coordinada facilita molt tot 

el procés que s’ha de realitzar i estalvia la duplicació d’actuacions. Una part important del volum de 

demandes d’atenció han estat de persones de fora de la nostra entitat que s’han adreçat a nosaltres per a 

informar-se sobre diferents temes. Així ens trobem que moltes famílies han vingut a la nostra entitat a 

informar-se sobre els serveis que oferim, i també moltes persones i entitats s'han adreçat a nosaltres 

demanant informació i assessorament.  
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El Servei d’Atenció SocioFamiliar ha complert amb els objectius que tenia previstos, realitzant les activitats 

que s’havien programat. Hem de tenir en compte que aquesta feina ve condicionada per les necessitats i/o 

les demandes que es van rebent a l’Associació. 

 Entrevistes individualitzades: 
Tot i que una gran part dels nostres usuaris fa molts anys que participen de les activitats de l’entitat, es 
realitzen entrevistes personalitzades que ens permeten conèixer les dinàmiques familiars, els canvis que 
es van produint, les dificultats amb les quals es troba cada família, o els tipus de serveis que necessiten. 
Moltes de les famílies són grans i necessiten de suport i orientacions específiques que coordinem amb els 
serveis socials de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i en el cas que es necessiti ens coordinem també amb 
altres serveis (com Centres de Salut Mental, Centres de Treball,...) 

 Activitats grupals: 
S’han realitzat activitats grupals tradicionals dins de l’Associació de col·laboració en activitats 
específiques que es realitzen a l’Associació o a l’esplai, com el carnaval, el teatre, etc. Aquests espais 
propicien un ambient d’amistat i comunicació que millora les relacions entre els diversos membres de 
l’entitat. 

 Escola de Pares: 
Els Grups de l’Escola de Pares han funcionat potenciant la participació activa dels assistents a les 
reunions dels grups de treball. La idea és que a partir de breus exposicions teòriques profunditzem en la 
reflexió dels temes per saber com dur-los a la pràctica. Es presenten casos imaginaris amb situacions 
possibles per intentar trobar la solució més viable. Acostumen a ser situacions semblants a les que es 
poden trobar les famílies, aquest fet afavoreix la participació del grup.  
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En certes ocasions les famílies de manera espontània exposen un tema que els preocupa de manera 

particular, des de l’entitat tractem d’obrir un debat amb la participació de la resta de famílies, tenint en 

compte tots els punts de vista i cercar una possible solució. 

Aquests tipus d’activitats ens permeten conèixer la situació de cadascuna de les famílies i enfortir els 

llaços d’amistat que s’han creat. Creiem que si l’ambient de relació és l’idoni afavorim el bon 

desenvolupament de les activitats previstes i la consecució dels objectius plantejats. 

L’Associació Estel ha aconseguit tenir un espai d’expressió per a totes les famílies de les persones amb 

disminució. Espai en el qual seran ateses les seves demandes i suggeriments, així com on disposaran de 

l’assessorament que necessitin. La valoració general de les activitats i el funcionament global del servei 

d’Atenció Familiar i Escola de Pares ha estat molt satisfactori.  

L’Associació Estel disposa de recursos limitats a l’hora de donar una bona resposta als nostres usuaris, 

això de vegades dificulta el bon rendiment d’aquest servei. Per aquest motiu és imprescindible continuar 

i millorar la col·laboració i la coordinació amb tots els agents socials implicats, la qual cosa permetrà 

avançar i optimitzar la tasca que desenvolupen els diversos centres que atenen a persones amb 

discapacitat i les seves famílies. 

 


