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AGRUPACIÓ DELS NENS I NENES, NOIS I NOIES  

PER EDATS (any 2010) 

 

 

 
L'Associació Lleidatana Síndrome de Down (Down Lleida), va ser constituïda el 22 d'abril de 

1995, com entitat sense ànim de lucre, fruit de la iniciativa d'un grup de pares amb l'objectiu 

de millorar la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down i ajudar-les a 

incorporar-se de manera activa dins la societat. 

 

Promovem la IGUALTAT D'OPORTUNITATS  entre les persones amb o sense discapacitat, una 

equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si d'una societat tolerant i plural, 

l'objectiu de la qual és la normalització i la inclusió de les persones amb síndrome de Down i 

altres discapacitats intel·lectuals en els diferents àmbits socials. 
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Down Lleida treballa per afavorir un canvi de mentalitat en la societat actual en la manera de 

veure i considerar  les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals. 

 

A través del Departament d’Oci i Temps de Lleure, l’Associació Down Lleida, organitza 

diferents activitats pensades sempre pel col·lectiu de persones amb síndrome de Down i/o 

discapacitat intel·lectual i les seves famílies. El gaudir del temps d’oci és un dels aspectes 

fonamentals en el concepte de qualitat de vida, i és per aquest motiu que l’Associació posa 

gran èmfasi en les activitats del Projecte d’Oci i Temps de Lleure.  

 

                          PROGRAMA “JOVES” 
ÉS EL RESULTAT D’UNIFICAR EL PROJECTE TRADICIONAL DE DOWN LLEIDA “FEM 

KOLLA” I EL PROJECTE “NOUS VOLUNTARIS” 

 

Fem Kolla 
 

“Fem Kolla és el programa d’oci i temps de lleure de Down Lleida, que 

permet als joves de l’entitat participar en l’esfera socio-lúdica de Lleida i 

província, d’una forma completament normalitzada.” 

OBJECTIUS  

1. Objectiu general de Down Lleida: millorar la qualitat de vida de les 

persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats 

intel·lectuals .  

2. Cobrir les necessitats de lleure dels nois/es de l’associació segons el seu grup d'edat. 

3. Oferir  als usuaris l’oportunitat de gaudir  d'activitats d’oci en el temps de lleure. 

4. Arribar a aconseguir el major grau d'autonomia possible en la realització d'activitats 

d'oci i temps de lleure. 
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5. Establiment de vincles d’amistat entre els nois/es de l’associació i terceres persones 

(voluntaris/àries). 

6. Promoure a la participació de les persones amb Síndrome de Down en les activitats 

turístiques, culturals i recreatives normalitzades a la ciutat de Lleida. 

 

Beneficiaris 

Joves amb Síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual i les seves famílies.  

Participants ANY 2011 

Grups:  

 Grans:  9  joves  

 Mitjans 1: 9 joves 

 Mitjans 2:  10 joves  

 ESO 1: 9 joves 

 ESO 2: 9    joves  

Total participants del projecte :  46 

Voluntaris de Down Lleida participants al projecte:  28. 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE: 

Tots els caps de setmana, festius i dates significatives del 2011 

01/01/2011 fins al 31/12/2011 

 ESTRUCTURACIÓ  

Diferenciem 4 fases en l’hora de realitzar el projecte 

 Debat de les activitats d’oci 

 Planificació de les activitats 

 Execució de l’activitat 

 Avaluació de les activitats 
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Cada cap de setmana es realitzen activitats en funció del cronograma establer ( veure apartat 

síntesi de les activitats), establint que cada grup realitza una activitat d’oci cada dues setmanes 

(bisetmanal), quedant així dos caps de setmana al mes a lliure disposició dels joves de l’entitat 

per realitzar altres activitats ja familiars o en altres ens.   

Debat de les activitats d’oci 

El que és tracta en aquest apartat, es que els nois/es comencin a establir prioritats sobre les 

activitats d’oci que més els hi agraden, alhora, també és fonamenta l’autonomia ja que han 

d’aportar idees i activitats que poden realitzar els caps de setmana. 

Es tracta de fomentar la pròpia iniciativa del grup d'usuaris, el respecte a les opinions dels 

altres membres del grup, el saber escoltar, respectar el torn de paraula, etc.  

Planificació de les activitats 

Un cop seleccionada l’activitat d’oci que es durà a terme el cap de setmana el tècnic planifica 

l’activitat conjuntament amb els nois/es del grup , horari establert, lloc de trobada, diners 

necessaris per a l’activitat i altres qüestions que poden variar en funció de l’activitat a 

desenvolupar.  

Execució de l’activitat 

En aquest apartat és posa en pràctica la planificació del bloc anterior, a part del grup “Grans o 

Autònom” , la resta de grups van acompanyats per voluntaris i/o monitora de Down Lleida, el 

grup autònom només va acompanyat en les activitats d’oci nocturnes. .  

Avaluació  

Posteriorment a l’activitat, i un cop a l’Associació s’avalua amb els joves de l’entitat l’activitat 

que han desenvolupat el cap de setmana i es pot abordar alguns temes a millorar o per a tenir 

en compte per a la pròxima o altres activitats.  

 

S’ha establert una avaluació entre professionals, voluntaris i el tècnic de caràcter anual, per tal 

de poder abordar els punts que s’han de millorar en el programa, l’evolució d’aquest i si és 

necessari les possible modificacions que s’han de dur a terme. Tot pensant en la millor manera 

d’executar el projecte amb el màxim benefici per als  seus usuaris/àries.   

Amb l’equip de voluntariat les sessions formatives i de grup són cada 3 mesos, també aquest 

2009 s’ha establert que de forma obligatòria els voluntaris que participen en el projecte,  
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realitzin tutories individuals per tal d’abordar millor l’atenció cap als voluntaris i la resolució de 

conflictes que puguin anar sorgint al llarg del programa.   

RECURSOS  HUMANS 

En el programa hi participen:  

- 1 Coordinador del projecte 

- 2 Tècnics de Down Lleida 

- Equip pluridisciplinar de Down Lleida . 

- Tercers professionals interns o externs que participen en el projecte de forma puntual, 

com curs de formació, estimulació, educació emocional,  realitzan acompanyaments...  

- Un total de 25 voluntaris que participen durant tot el curs amb diferent intensitat.  

FUNDAMENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

“Definició de temps lliure: és aquella situació on no hi ha l’obligació de realitzar un a 

determinada tasca . El temps lliure és la condició imprescindible per poder realitzar activitats 

d’oci.  

Definició d’oci: és la part del temps lliure en la que realitzem activitats en les quals gaudim. Les 

seves funcions són: descans, diversió i desenvolupament. 

L’important no és el temps lliure en si, si no l’actitud i que aquesta actitud transcendeixi a la 

resta de les situacions vitals.”  

 

IMPORTÀNCIA DE L’OCI I DEL TEMPS LLIURE EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONA 
 

Tots els sers humans tenim unes necessitats que hem de satisfer. Quant això no passa, es 

produeix un desequilibri. Es en el temps de l’oci on podem restablir aquest equilibri perdut. 

Algunes d’aquestes necessitats són:  

- Necessitat d’assumir el propi cos: la persona amb discapacitat moltes vegades veu el 
seu propi cos com una cosa imperfecta i aquesta visió de si mateix s’estén en altres 
àrees de la seva personalitat. La integració de les persones amb discapacitat en grups 
d’oci i temps lliure facilita que la persona amb discapacitat  es senti acceptada, ja que 
per damunt de tot es valoren les seves qualitats humanes per igual que les persones 
que no tenen una discapacitat.  
 

- Necessitat d’independència: habitualment  la persona amb discapacitat és molt 
dependent, sobretot i en primer lloc, de la seva família. Això comporta com a 
conseqüència la excessiva sobreprotecció ampliant-se a tot l’entorn, restringint el 
sentiment d’autonomia per part de la persona discapacitada.  
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És per mitjà dels grups d’oci i temps lliure com les persones amb discapacitat van 

sortint d’aquest ambient de sobreprotecció. A més a més aprendran a conèixer les 

seves limitacions i les seves potencialitats.  

- Necessitats de motivació: és essencial pel desenvolupament personal. Està comprovat 
que les persones amb grans vincles socials i emocionals s’incorporen i gaudeixen més 
fàcilment de tot allò en el que participen. 
 

- Necessitats d’autoestima: l’autoestima és bàsica per sentir-nos a gust amb nosaltres 
mateixos. Però també és cert que la imatge que té cadascú de si mateix ve 
determinada pel reflex que els demés projecten sobre nosaltres; és per això que la 
capacitat d’autoestima serà també adquirida en la mesura en que un es senti estimat 
per les persones que l’envolten.  

 

- Necessitat de gaudir del temps de lleure: relació entre iguals, relació de persones 
sense discapacitats.    

 

La inclusió de les persones amb discapacitat en grups de temps lliure normalitzat farà 

que les demés persones les acceptin tal i com són i ens ajudarà a assolir l'objectiu 

principal  de l'entitat: Millorar la Qualitat de vida de les persones amb Síndrome de 

Down i discapacitat intel·lectual. 

 

“L’oci ha de ser el contingut d’un temps per la Diversió, el Desenvolupament i el Descans. 

(Teoria de les 3 <<D>>, de Dumazeider.)” 

DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

 Revista crònica de Down Lleida.  

 Publicacions audiovisuals a la web www.downlleida.org / www.sindromedown.net  

 X errades a diferents IES sobre els projectes d’oci i tems de lleure de l’entitat.   

 Difusió al programa de ràdio “La Nostra Tarda”.   

 Revista FESALUT  de 56.000 exemplars mensuals. 

 Facebook de Down Lleida.   

 

 

 

 

 

http://www.downlleida.org/
http://www.sindromedown.net/
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Nous Voluntaris  
 

Premis any 2011 

- Premi CERMI.ES  Especial Any Europeu del Voluntariat 2011 

- Premi INJUVE 2011, categoria voluntariat, del Ministerio de Sandidad, Política 

Social e Igualdad. 

-  Premi Joves Excelents de Catalunya de la Jove Cambra Internacional de Catalunya.  

Entitats col·laboradores per a poder realitzar el projecte: 

 Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, S.T Lleida  

 Ajuntament de Lleida  

 Direcció General de Joventut de lla Generalitat de Catalunya  

 IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural)  

 Federació Catalana del Voluntariat Social 

 Residència de 3a edat ADESMA 

 AFALL, Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer 

 Associació Espanyola Contra el Càncer S.T Lleida 

 Fundació la Marató de TV3 

 Fundació Esclerosi Múltiple Lleida 

 Festival Internacional Musiquem Lleida  

 Associació FRATER de Lleida 

 Plataforma Artistico Creativa  Fetinoval de Lleida 

 Sanitas Residència Lleida 

 Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida  

 Banc d’Aliments de Lleida  

 Associació de Diabètics de Lleida 

 Associació de Veïns del Barri de Balàfia.  

 Fundació Lleida Solidària. 

 

 

Durant l'any 2006 Down Lleida va dissenyar un projecte de voluntariat que va 

implementar l’any 2007, on els beneficiaris no són els joves de la nostra  Associació, 

sinó que aquests, nois i noies amb Síndrome de Down o altres discapacitats 

intel·lectuals són els que realitzen les accions de voluntariat en altres entitats, 

organitzacions, associacions, etc. 

Aprofitant un  projecte de creació d'una borsa de voluntariat, endegat per la Regidoria 

de Joventut de l'Ajuntament de la nostra ciutat "Fes-te voluntari" alguns dels joves de 
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la nostra entitat s’hi van apuntar. A partir d’aquest succés ed va desencadenar tot un 

seguit d’accions que van donar llum a Nous voluntaris.  

Aquesta iniciativa va començar a tirar endavant reforçada pels bons resultats obtinguts 

en el projecte d'inserció socio-laboral en el qual participen part dels integrants d'aquest 

grup. 

Creiem que això és un pas més per a que aquests joves puguin créixer i madurar 

integralment com a persones i passin a formar part activa de la societat en la qual 

conviuen, alhora que reforcin un seguit de valors i actituds davant diversos col·lectius. 

Al llarg d’aquest període s’ha pogut realitzar una metodologia pròpia, individual, de 

treball col·lectiu i en benefici de la comunitat. Les actuacions realitzades són ja moltes, 

activitats amb la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Lleida, Capital de la Cultura 

Catalana, Residència Adesma, Associació Alzheimer de Lleida, col·laboració amb la 

Fundació Esclerosi Múltiple, Associació FRATER ( discapacitats físics)  , diferents 

festivals Musicals, Esportius, realitzats a la ciutat... i tenen tots un denominador comú: 

volen que els joves hi participin en les properes edicions.  

 

Les actuacions van dirigides a un grup d'edat que va de 18 i 32 anys. 

EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA DE NOUS VOLUNTARIS  
 

 2006-2007, Elaboració del Projecte. 

 Divulgació a les entitats susceptibles de necessitar voluntaris. 

 Sol·licitud d'informació de la Bossa de Voluntariat de la Regidoria de Joventut 

per tal de que els joves hi puguin formar part. 

 Difusió del Projecte a les famílies i joves de l’entitat. 

 Creació de la pròpia borsa de voluntaris amb Síndrome de Down. “Borsa Down 

Lleida”.   

 Formació genèrica sobre voluntariat a la seu de l'Associació dels participants 

del Projecte mitjançant els programes PEI (programa d’estimulació intel·lectual) 

i FC (Formació Contínua) . ( Aquest any s’ha iniciat la formació en el camp del 

Voluntariat en cursets normalitzats duts a terme per altres ens) 

 Consolidació del Projecte, esdevenint programa.  

 Des de principis del 2009 es desenvolupa com a programa .  
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METODOLOGÍA DEL PROJECTE 
 

Distingim 4 fases o moments d’aquest:  

1ª Fase d'informació i formació:  

 A principis de cada curs, s’informa als beneficiaris i a les seves famílies del 

projecte i dels  seus objectius. Cal dir que només poden accedir-hi aquells 

joves majors de 18 anys (s’opta per aquesta franja d’edat donat que tenen un 

major grau de maduresa i de domini de les competències socials bàsiques).   

 

2ª Desenvolupament d'Habilitats Bàsiques i Educació Emocional:    

 Es forma a aquells joves de Down Lleida  interessats en participar amb Nous 

Voluntaris mitjançant els programes de Formació Contínua (F.C)  i el Programa 

d’Estimulació Intel·lectual (P.E.I). El primer programa va dirigit als joves que 

estan inserits laboralment, els aspectes que es treballa en la F.C són el 

manteniment de les competències psicosocials, el modelatge d’aquestes i la 

transferència en altres espais. Així com el manteniment de les àrees curriculars 

i la formació en l’ús dels recursos comunitaris. A principi de curs en el 

programa es treballa la figura del voluntariat, els camps on intervé el voluntari i 

els motius per fer de voluntaris.  

El programa P.E.I, que va més dirigits als joves de les franges dels  18 als  22 

anys i que encara estan estudiant Formació Acadèmica, s’aprofundeix amb 

l’Educació Emocional d’aquests i el treball en les habilitats socials bàsiques, 

també aquí els joves que participen amb Nous Voluntaris treballen la 

importància del voluntariat, què és ser voluntari, on intervindran i el perquè.  

Ambdós programes son realitzats per professionals de Down Lleida, en concret 

per dos psicòlegs de l’entitat. 

 

 Paral·lelament i a principis de curs, es realitza una sessió grupal amb tot l’equip 

de voluntaris de Down Lleida per tal de repassar les àrees de col·laboració, i 

els esdeveniments més important del curs, és en aquesta sessió on s’exposen 
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els projectes ja coneguts pels nostres voluntaris a fi de redistribuir-se en àrees i 

projectes de col·laboració, lògicament s’exposa Nous Voluntaris i es fa un 

primer grup de voluntaris que col·laboraran al llarg del curs, posteriorment,  es 

realitza a una  sessió del grup  per parlar sobre el projecte, on i quan tenen que  

 

donar suport als companys i per perfilar en quin tipus d’intervencions 

prefereixen participar. Es recopila informació sobre les possibles tasques de 

voluntariat a realitzar i se’ls forma amb resolució de conflictes i mediació.  

 

 Els professionals de l’entitat coordinen les diferents parts implicades en el 

projecte, fent el seguiment i l’avaluació de les diferents accions.  

 

 

 

 

 

 

3ª. Fase en la qual es desenvolupen pròpiament les tasques de voluntariat i 

acompanyament i suport en aquestes : 

Els dijous per la tarda i en funció de l’oferta d’accions de voluntariat, el tècnic que 

coordina el projecte es reuneix amb els joves de l’Associació  participants del projecte, 

per tal d’analitzar les possibles activitats. És aquí on els joves descriminen aquelles 

accions que els hi poden agradar més o aquelles on degut a les seves capacitats 

poden desenvolupar millor les tasques que els hi encomanaran. Un cop els joves 

seleccionen l’activitat on col·laboraran, es parla de com s’ha de desenvolupar l’acció, 

amb quina entitat col·laboraran, i tots els aspectes relacionats amb l’acció que 

executaran.   

Paral·lelament, via electrònica, es fa un correu als voluntaris interns participants del 

projecte per tal d’ofertar l’activitat de Nous Voluntaris que hi ha aquell cap de setmana 

per saber qui podrà col·laborar. Aquells que tenen disponibilitat i confirmen la seva 

col·laboració, es reuniran el divendres per la tarda (dia abans de l’intervenció)  amb el 
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tècnic per tal d’analitzar l’activitat, donar informacions sobre els companys del projecte 

, especificacions tècniques, quins joves participen de l’Associació, observacions sobre 

l’activitat...  

El dia de l’actuació i sempre amb 1,5 hores d’antelació, els joves de Nous Voluntaris i 

els Voluntaris interns es reuneixen per tal de coordinar-se, establir parelles de 

recolzament i parlar sobre l’acció que realitzaran, és a dir, realitzen una coordinació 

grupal.  Posteriorment i quan es l’hora de fer la col·laboració, és realitza l’acció.  

La metodologia utilitzada en el desenvolupament és eminentment pràctica i se centra 

en la comprensió i aprenentatge de les tasques pròpies del perfil de cada tipus de 

voluntari i la implicació personal que això representa. 

4ª Avaluació.  

Fase en la que s’avalua les accions dels Nous Voluntaris, és una reunió a tres bandes;  

participants, voluntaris de Down Lleida i tècnics del projecte. Els ítems d’avaluació 

estan citats en l’apartat d’indicadors d’avaluació.   

La setmana entrant desprès de l’actuació, el dijous per la tarda es parla amb els joves 

de l’Associació que van col·laborar per tal d’analitzar la tasca que van desenvolupar, 

es parlar sobre si els hi ha agradat, si hi ha agut algun conflictes, es fa una valoració 

global i individual i es registra. Prèviament el tècnic ha analitzat amb els voluntaris 

interns com va anar l’actuació i si es van produir incidències. També es contacta amb 

els responsables de l’entitat on hem anat a col·laborar per tal de que facin un anàlisi 

de com es va executar la nostra col·laboració amb l’entitat o esdeveniment.  

Finalment es fa una valoració global i es planteja la continuïtat o no de la nostra 

col·laboració amb l’entitat que ens ha acollit. 
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ACCIONS GENER FERBER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCUTBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Captació 

noves 

entitats 

 seguiment de 

totes les 

entitats que 

col·laboren  

contacte 

amb l’hospital 

Arnau de 

Lleida 

  seguiment de 

totes les 

entitats que 

col·laboren 

 Mitjançant la  

FCVS de  

Lleida  

 seguiment de 

totes les 

entitats que 

col·laboren 

 

Voluntaris 

Interns 

  Inici mitjançant 

l’assemblea de 

voluntariat de 

l’entitat 

    Inici mitjançant 

l’assemblea de 

voluntariat de 

l’entitat 

  Inici mitjançant 

l’assemblea de 

voluntariat de 

l’entitat 

Formació 

en 

Educació 

Emocional i 

Habilitats 

Socials 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

   

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

 

Participació en 

el 

Programa E.E 

i HH.SS 

Planificació 

de les 

accions de 

voluntariat 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Execució i 

avaluació 

de accions 

de Nous 

Voluntaris. 

 

Guarderia 

 

Residència 

 

Residència 

Banc 

d’Aliments 

Guarderia  

Mitja Marató 

Caminata 

Popular 

Difusió DLL 

 

 

AECC S.T 

de Lleida 

Festinoval 

 

Arnau de 

Vilanova 

 

Guarderia 

Mulla’t 

 

Arnau de 

Vilanova 

AFALL Musique’m 

Lleida 

 

Guarderia  

F.E.M Marató TV3 

FRATER 

Antisida Lleida 

Guarderia   

Difusió DLL 
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                                                      Resultats del programa 
 

S’han realitzat un total de 100 activitats de Lleure amb els seus diferents grups, de les quals es 

destaquen: 

 Activitat amb Down Catalunya & Jaleo Vaixell de Bela (2) . 

 Activitats institucionals en : Museus, Espais Lúdics privats, Caixafórum, Events culturals, 

musicals i esportius de la demarcació Lleidatana.  

 Setmanes de Respirs Familiars mitjançant IMSERSO , 3 grups de joves al llarg del mes de Maig. 

Les destinacions han estat Castella i Lleó, Astúries i Cantabrià. Un total 21 joves i famílies s’han 

acollit.  

 Rua de Carnestoltes Down Lleida, amb joves, voluntaris i familiars. Un total de 96 persones 

participants.   

L’Assistència a les activitats de lleure que es va marcar a principis de curs fou del 75 % d’assistència dels 

participants,  els resultats finalment han estat:  

Grup % d’Assistència 

ESO 1  83,30 % 

ESO 2  82,06 % 

MITJANS 1 82,81 % 

MITJANS 2 76, 18 % 

GRANS  81, 90 % 

TOTAL D’ASSISTÈNCIA 81,25 % 
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S’acompleix l’objectiu i amb escreix, fent un total del 81,25 % d’assistència dels  participants en les 

activitats de Lleure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat / Data 
ESO 1  

% d’assistència dels usuaris a les 
activitats d’oci 

15/01 100 % 

29/01 100 % 

12/02 66,6 % 

05/03 83,33 % 

12/03 50 % 

26/03 100 % 

09/04 66,6 % 

30/04 83,33 % 

28/05 100 % 

18/06 83,33 % 

02/07 66,6 %  

16/07 50 %  

13/08 83,33 %  

10/09 100 %  

24/09 66,33% 

08/10 100 %  

21/10 100%  

05/11 83,33% 

19/11 100 %   

Total activitats 1r 
semestre de 2011  :  10 

 83,30 % d’assistència a les activitats 
de lleure.  
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Activitat / Data 
ESO 2  

% d’assistència dels usuaris a les 
activitats d’oci 

08/01 100 %  

22/01 75 % 

12/02               100 %  

19/02 87,5 %  

26/02 100 % 

05/03 100 % 

19/03 62,5 % 

02/04 62,5 % 

16/04 62,5 % 

07/05 50 %  

14/05 75 % 

04/06 100 % 

11/06 50 %  

25/06 100 %  

09/07 75 % 

23/07 75% 

13/08 62,5 %  

17/09 62,5 % 

24/09 87,5% 

15/10 100 %  

29/10 100 %  

05/11 100 %   

12/11 100  %  

Total activitats 1r 
semestre de 2011  :  14 

 82,06 % d’assistència a les activitats 
de lleure.  
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Activitat / Data 
M1 

% d’assistència dels usuaris a les 
activitats d’oci 

29/01 62,5% 

12/02 62,5% 

19/02 100 % 

05/03 100% 

12/03 75% 

18/03 100 %  

09/04 75 %  

16/04 75% 

07/05 75% 

04/06 100%  

02/07 100 %  

30/07 75 % 

20/08 62,5 %  

17/09 62,5 %  

08/10 100 %  

22/10 100 %  

29/10 75 %  

05/11 100 %  

19/11 75 %  

Total activitats 1r 
semestre de 2011  :  10 

82,89% d’assistència a les activitats 
de lleure.  
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Activitat / Data 
M2 

% d’assistència dels usuaris a les 
activitats d’oci 

15/01 71,42%  

29/01 28,57% 

12/02 57,14% 

19/02 100 %  

26/02 100% 

05/03 100% 

12/03 42,85% 

19/03 57,14% 

26/03 100% 

02/04 100% 

16/04 71,42% 

04/06 57,14% 

11/06 71,42 %  

09/07 57,14 % 

16/07 71,42 %  

20/08 71,42 % 

10/09 100 % 

24/09 100 %  

15/10 71,42 %  

29/10 100 %  

12/11 71,42 %  

Total activitats 1r 
semestre de 2011  : 13 

 76,18 % d’assistència a les activitats 
de lleure.  
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Activitat / Data 
Grans  

% d’assistència dels usuaris a les 
activitats d’oci 

08/01 100 %  

29/01  50 %  

12/02 100%  

19/02 100 % 

05/03 87,5%  

19/03 62,5 %  

02/04 100%  

30/04 87,5%  

14/05 50 %  

11/06 37,5 % 

02/07 100 %  

23/07 62,5 %  

27/08 100 %  

17/09 87,5 %  

08/10 100 %  

21/10 62,5 % 

05/11 100 %  

19/11 87,5 %  

Total activitats 1r 
semestre de 2011  : 10 

 81, 9 % d’assistència a les activitats 
de lleure.  
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Nombre d'intervencions realitzades com a Nous Voluntaris 
17 actuacions realitzades , 16 de curt termini i 1 de llarga durada.  

1. Gener, servei de guarderia Down Lleida. 

2. Febrer, Residència de Padrins. 

3. Març, col·laboració amb actuació del Banc d’Aliments. 

4. Març, Servei de Guarderia Down Lleida. 

5. Abril, Mitja Marató del Barri de Balàfia. 

6. Abril, Caminata popular del Barri de Balàfia. 

7. Maig , col·laboració amb l’A.E.C.C st. Lleida. 

8. Juny, participació FESTINOVAL Down Lleida. 

9. Maig & Juny & Juliol & Setembre & Octubre & Novembre , planta de pediatria Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova.  

10. Juliol, Mulla’t 2011. 

11. Setembre, AFALL. 

12. Octubre , Associació de Diabètics de Lleida. 

13. Octubre, Musique’m Lleida. 

14. Novembre,  Cycling F.E.M. 

15. Desembre, coL·laboració amb l’Associació FRATER. 

16. Desembre, Antisida Lleida. 

17. Desembre , Marató de TV3. 
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Nombre de voluntaris participant amb el programa de lleure : 28,  s’augmenta en 3 els Voluntaris que 

participen amb el projecte respecte el curs passat.  

Nombre d'activitats realitzades fora de Lleida: 3 setmanes de respir familiar més 3 activitats a Barcelona, 

fent un total de 6 activitats de Lleure fora de les terres Lleidatanes.  

 

Nombre i tipus d'incidències registrades al llarg 

del programa:  

Totes les activitats de Lleure s’han registrat en els 

registres de l’Àrea mitjançant el següent model, 

les incidències més significatives les trobem a 

nivell conductual, ens les dificultats que tenen 

alguns dels Joves en la resolució de conflictes 

personals i interpersonals, aquesta dificultat es 

treballa a l’aula però en el treball de camp és més 

dificultós, és en aquest espai on els Voluntaris de 

la nostra entitat intervenen realitzant i 

desenvolupant mediacions amb les parts 

implicades, alhora que són un model per als 

nostres Joves.   

Pel que fa als acompanyants només s’ha invitat a 

una voluntària a que deixés d’assistir a les 

activitats de lleure.  

Finalment creiem, que el fet de tenir un grup 

d’iguals, de poder participar a la comunitat de 

forma normalitzada inclús de poder ajudar a al 

comunitat, és la  nova  realitat dels nostres joves, 

all llarg de la implementació d’aquest programa 

farà ja 5 anys, no ens podíem imaginar els 

resultats i els beneficis que n’obtindrien i la 

inclusió que desenvoluparia de forma tant 

satisfactòria.  
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IMATGES 
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