
Nom de l'activitat: “Esportiva-Ment” 

Durada: 3 mesos Número de sessions: 12  

Temporalització: Tots els divendres de 11h a 12.45h 

Persones destinatàries: 

 Persones amb dany cerebral adquirit (d’ara endavant DCA) amb motivació i interès per a realitzar 
diferents activitats esportives. 

 Persones amb DCA a les quals els pot afavorir realitzar activitats cooperatives per tal de millorar les seves 
habilitats socials. 

Necessitat  a la que es dona resposta: 
Aquesta activitat es realitza per tal de donar resposta a la necessitat d’augmentar l’activitat física de les persones 
amb DCA, i així prevenir i millorar de la seva salut física. L’activitat física millora el benestar personal i social, i 
aporta beneficis tan a nivell cardiovasculars, ajuda a desenvolupar i millorar les habilitats socials i relacionals, 
millora les funcions cognitives i psicomotrius, i promou una millor salut mental i emocional.  

Objectiu general: Afavorir la pràctica inclusiva de l’activitat física mitjançant jocs cooperatius per a millorar el 
benestar personal, físic i social. 

Objectius específics: 

 Afavorir la pràctica esportiva inclusiva de les persones amb DCA possibilitant les adaptacions necessàries i 
facilitant els suports mutus tant en gran com en petit grup.  

 Donar a conèixer diverses pràctiques i modalitats esportives. 

 Potenciar la capacitat d’autodeterminació de les persones amb DCA per escollir els esports que volen 
realitzar.  

 Despertar l'atenció plena, la seua creativitat en les propostes esportives i la coordinació psicomotriu. 

 Augmentar la confiança de les persones en elles mateixes i en els companys i les companyes. 

 Fomentar la cohesió grupal, la cooperació, el respecte mutu i l’escolta empàtica entre les persones 
integrants del grup.  

 Promoure la presa de consciència i la responsabilitat del que significa ser part d’un equip i de la necessitat 
d’interdependència mútua. 

 Fomentar la competitivitat natural i el respecte a les normes de cada esport.  

 Visibilitzar i reconèixer les pròpies capacitats i la potencialitat del treball en equip per superar els 
obstacles.  

Descripció de l'activitat: 
Aquesta activitat facilita que les persones amb DCA realitzin pràctiques esportives d’una manera cooperativa, 
lúdica i personalitzada. Es practicarà gran diversitat d’activitats esportives adaptades a les necessitats i realitats de 
les persones participants. Se’ls dona l’oportunitat de proposar pràctiques i activitats esportives noves i també 
crear-les cooperativa i participativament tot el grup a partir de la reutilització i el reciclatge.  
nosaltres mateixes amb coses reciclades.  
S’afavoreix la participació activa i col·laborativa dels i els participants. 
Les activitats esportives es combinen amb diverses dinàmiques grupals per a millorar la confiança, el respecte 
mutu, la generositat, la comunicació verbal i no verbal, i en definitiva, aconseguir una millor cohesió grupal.  

Desenvolupament de l’activitat a cada sessió:   
1. En primer lloc es realitzarà una tanda d’estiraments acompanyats per melodies escollides per les persones 

participants (consensuats prèviament amb les persones participants i elaborats amb la col·laboració dels i 
les fisioterapeutes). 

2. Seguidament es realitzarà la dinàmica grupal per afavorir la cohesió  grupal i la confiança entre 
participants. 

3. Posteriorment es realitzarà la pràctica de l’esport inclusiu cooperatiu de dita sessió organitzant als 
participants en dos equips. 

4. A continuació es realitzaran activitats esportives en petits grups. 
5. Per finalitzar es farà una dinàmica grupal de comunicació verbal i no verbal. 
6. Per a tancar la sessió es farà una roda emocional per tal que cadascú pugui donar i rebre feedback de com 

s’han sentit durant l’activitat. També es poden recollir propostes de millora per incloure i /o retocar a les 
properes sessions.  

Organització de tasques: 
T1. Difondre l’activitat entre les persones de l’associació (cartells, boca-orella). 
T2. Marcar unes dates per fer les inscripcions (responsables, fulls d’inscripció, quota, etc.) 
T3. Escollir i reservar (o llogar) l’espai on es durà a terme l’activitat. 



T4. Escollir els esports que es realitzaran en les diverses sessions i valorar possibilitats de coordinació amb altres 
associacions i/o centres educatius per a l'organització conjunta d'unes Jornades inclusives col·laboratives. 
T5. Determinar les adaptacions necessàries atenent a les necessitats dels i les participants. 
T6. Comprar els materials necessaris. 
T7. Elaborar les adaptacions materials i de l’espai necessàries. 
T8. Dur els materials a l’espai i condicionar-lo.  
T9. Organitzar i gestionar l’acompanyament i el transport per les persones que ho necessiten. 
T10. Explicar l’activitat a les persones participants. 
T11. Realitzar l’activitat. 
T12. Valoració de la sessió. 
T13. Recollir. 
T14. Informe d’avaluació de la sessió. 
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Recursos: 

 Humans: un/a educador/a, un/a tècnic/a d’atenció a persones en situació de dependència (APSD), un/a 
fisioterapeuta. També es compta amb la participació de persones voluntàries.   

 Materials: materials reciclats sempre que sigui possible, com: xarxes, pilotes de diverses grandàries i 
textures, raquetes de bàdminton, globus, cordells i altres materials per a les adaptacions necessàries.   

 Econòmics:  
Els i les professionals formen part de la plantilla de personal de l’associació. Es comptarà amb material 
reciclat i reutilitzat disponible en el gimnàs de l’associació i emprat en activitats realitzades amb 
anterioritat. 
 
Materials: 
       Xarxes..............................50€ 
       Balons..............................60€ 
       Cordells............................10€ 
       Globus..............................20€ 
       Raquetes de bàdminton...120€ 
10% imprevistos.......................26€ 
Total cost..................................286€ 
 

Adaptacions: Cadires per a poder realitzar certs esports assegudes. Cordes per tal de poder lligar i fixar les 
raquetes i altres estris per tal que no els hi caiguin de les mans o poder subjectar-los amb major seguretat i 
fermesa. 



Avaluació:  
 - Tècniques: Observació, feedback amb els i les participants durant i al final de cada sessió, grups de discussió, 
entrevistes, assemblees amb les persones participants i anàlisi documental dels materials audiovisuals 
enregistrats.   
- Instruments: taula de registre d’observació de conductes, diari de camp amb aportacions recollides per 
l’educador/a  i la TAPSD que faciliten l’activitat i qüestionari, reportatges audiovisuals gravats del 
desenvolupament de sessions.  
 Indicadors:  

 Valoració grupal amb les persones participants de la seua motivació i participació després de cada sessió. 

 Les persones que han escollit l’activitat i a les que se’ls proposa participen i mostren satisfacció.  

 S’han fet totes les adaptacions necessàries per a facilitar la pràctica de diferents esports, de manera 
col·laborativa, amb els materials reciclats disponibles.  

 Les persones decideixen en quins esports i en quins no volen participar i fan noves propostes.  

 Totes les persones expressen sentir-se a gust en el taller, amb les relacions i amb el clima grupal.   

 El 80% de les persones participen activament en la pràctica esportiva i en les dinàmiques grupals.  

 El 80% de persones participants proposen nous esports que els agradaria adaptar.  

 El respecte i suport mutu i la cooperació són valors essencials consensuats per totes les persones i posades en 
pràctica a cada sessió.  

 L’atenció de les persones participants ha mostrat moltes millores així com la confiança en elles mateixes i en 
les seves companyes i companys.  

 


