
Amb la col·laboració de:

Gestionat per:

Amb el suport de:



JUSTIFICACIÓ
El Casal AMPA SOLC s’ha creat per satisfer la 

demanda que pares i mares havien exposat des de fa 

temps veient que no existia CAP opció Socio-

educativa en temps de lleure vàlida per als seus fills i 

filles durant els mesos d’estiu.

Els nens i nenes o nois i noies amb afectacions 

diverses no podien assitir als casals d’oferta pública 

perquè no estan suficientment adaptats, ni als casals 

privats d’altres escoles que no estan oberts a aquells 

que no són alumnes de les seves escoles durant el 

curs escolar.



OBJECTIUS
ØOferir una alternativa de lúdico-educativa adaptada a 

les necessitats dels nois i noies participants.

ØMantenir rutines i hàbits durant vacances i treballar 

l’autonomia i la socialització a través d’activitats 

gratificants de tipus lúdic, cultural, esportiu i social.

ØRealitzar activitats dins la societat normalitzada per 

afavorir la col.laboració i la sensibilització envers el 

col.lectiu de les persones amb diversitat funcional.

Ø Facilitar a les famílies  poder compaginar la vida 

laboral i la familiar durant el mes de juliol.



ENTITATS IMPLICADES
ü AMPA SOLC: és l’entitat promotora.

ü AJUNTAMENT DE TARRAGONA: suport econòmic al 

casal, i ha facilitat la logística infraestructural.

ü ESCOLA SOLC: ha ofert assessorament a l’AMPA, 

formació per part d’especialistes en diferents matèries a 

l’equip de monitors i ha cedit material  per al bon 

funcionament del casal.

ü CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS: s’ha 

encarregat de la gestió tècnica de les activitats, i de 

l’equip de personal d’atenció directa. Ha fet difusió a 

través de Premsa i ha cedit material esportiu.

ü DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: ha cedit material.

ü FUNDACIÓ ONADA: ha cedit espais i ha col.laborat en 

suports logístics.



DESTINATARIS
El Casal AMPA SOLC s’ha obert a alumnes de 3 a 21 

anys que estan atesos en CEE ubicats a Tarragona, 

sigui quina sigui la procedència de dits alumnes. 

Han participat 14 persones (5 noies i 9 nois que tenen 

entre 10 i 20 anys) amb necessitats educatives 

especials derivades de:

Ø Discapacitat intel.lectual de diferents graus (amb o 

sense dèficit motor o sensorial associat).

Ø Trastorns generalitzats del desenvolupament i 

trastorns de l’espectre autista.

Ø Trastorns de conducta i de la personalitat.



GRUPS DE TREBALL
El Casal AMPA SOLC ha ofert una atenció

especialitzada i adaptada a cada participant. Els grups 

de nois i noies s’han fet reduïts i atenent als diferents 

tipus de suport que requeria cada persona:

Ø Suport generalitzat o extens quan hi ha una 

discapacitat important acompanyada o no de 

dificultats motòriques i sensorials. Plurideficiències, 

crisis convulsives, trastorns de la comunicació i TEA 

La ràtio  és de 1 monitor per cada 1-2 nois.

Ø Suport intermitent quan hi ha llenguatge oral, 

control d’esfínters. Poden ser TEA i trastorns de 

conducta amb discapacitats moderades i està

conservada la mobilitat. Ràtio: 1 monitor per cada 4-5.



RECURSOS 
El Casal AMPA Solc ha disposat dels següents 

recursos i col.laboracions:

Ø Dotació econòmica per finançar el projecte.

ü 3 Aules i pati a l’edicifi de la Fundació Onada i el 

seu recolzament per activitats logístiques.

ü Llit i grua per canvis i transferències.

ü Autocar per tots els desplaçaments d’activitats 

externes.

ü Material esportiu i lúdic

ü Materials pedagògics adaptats i ordinaris

ü Col.laboracions dins l’entorn de la ciutat: Museu del 

Port, Caixafòrum, piscines de diferents poblacions…



EQUIP HUMÀ
El Consell esportiu del Tarragonès, a banda 

d’encarregar-se de la part tècnica, va seleccionar 

l’equip d’atenció directa (coordinació i monitoratge), 

atenent a criteris de formació en els següents àmbits:

Ø Experiència prèvia dins el món de les persones amb 

discapacitat intel.lectual. Alta implicació i sensibilitat.

Ø Formació pedagògica adient als perfils que s’havien 

d’atendre.

Ø Formació en l’àmbit del lleure

Ø Formació en l’àmbit d’activitats esportives 

Els nou membres de l’equip han treballat tant 

distribuïts per grups com conjuntament i han valorat 

l’experiència com a molt gratificant.



ACTIVITATS REALITZADES
Les activitats que s’han programat s’han dut a terme  

tant dins el centre com fora, en interacció amb els 

recursos de la comunitat.

Entre les activitats DINS les instal.lacions destaquem:

Ø Jocs per l’estimulació cognitiva

Ø Manualitats per treballar la creativitat

Ø Estimulació sensoriomotriu i propioceptiva

Ø Jocs psicomotrius i preesportius

Ø Activitats musicals i de ball

Ø Activitats d’higiene, alimentació i autonomia personal

Ø Activitats de comunicació i socialització.

Cada grup ha adaptat les propostes d’activitats al seu 

nivell cognitiu, el seu ritme i les seves necessitats.



ACTIVITATS REALITZADES

Entre les activitats REALITZADES FORA destaquem:

Ø Sortides setmanals (4) a la Platja de la Pineda, on un 

equip de la Creu Roja Vilaseca ens ha acompanyat i 

hem pogut fer servir la cadira amfíbia.

Ø Sortides a les piscines del Catllar i de la Secuita, dins 

el programa de Trobades esportives ocupacionals 

organitzades per CET.

Ø Sortida ludico-culturals al Museu del Port i a 

Caixafòrum.

Ø Passeig en “golondrina” pel port de Tarragona.

Ø Passeig per la Rambla i el passeig de les Palmeres

Ø Estada en una geladeria



VALORACIÓ REBUDA
Al final de l’edició s’ha passat enquestes de valoració

on les famílies han opinat de forma anònima sobre 

l’experiència i el seu funcionament. Les dades 

recollides indiquen que:

Ø El casal ha suposat un respir per les famílies molt 

ben valorat i que desitjarien un horari d’atenció més 

ampli.

Ø El tracte percebut per part de l’equip d’atenció

directa ha estat valorat com Excel.lent.

Ø Les activitats tenen nivells diferents de valoració, 

sent la nota mitja un 8.5 sobre 10.

Ø Es demana la continuïtat de la iniciativa i s’agraeix 

l’esforç que ha suposat dur a terme la primera edició.



Complementem aquesta 
memòria amb un recull de 

fotografies de molts 
moments que hem gaudit 

plegats.

MOLTES GRÀCIES!!!


