
EL OCIO EN NEXE FUNDACIÓ



EL LLEURE EN LA INFÀNCIA

Sembla obvi que el Lleure esta implícit en la infància,  i que el 
temps d’oci es el gran protagonista en la vida dels més petits. 
Però que passa amb els infants amb pluridiscapacitat?

Per una banda, la preocupació de la família, fa que sovint, es 
dediqui molt del seu temps a tractaments o activitats amb 
finalitats terapèutiques.

Per una altra banda, algunes famílies expressen, no saber com 
jugar amb el seu fill, quines activitats oferir, etc. El mercat esta 
ple de joguines o activitats infantils, però no tant si el teu fill/a 
te pluridiscapacitat. 



ACOMPANYAMENT A LA FAMILIA

A Nexe treballem amb infants i joves de 0 a 18 anys.  En la etapa 
inicial, del s 0 als 3 anys, no considerem que els infants participen 
d’activitats lúdiques, perquè com qualsevol altre infant, el seu 
espai d’oci es familiar, però el que si podem fer, es acompanyar i 
ajudar a la família o jugar amb el seu fill.

Sovint les famílies en aquesta primera etapa, agafen diferents rols 
(d’infermeria, de fisio,.... ) volen arribar allà on no poden fer-ho els 
professionals, i fer-los veure que el millor tractament que poden 
fer es JUGAR amb ells, es el primer pas.

Desprès, entre els 3 i els 5 anys, els infants comencen a participar 
en casals, son les seves primeres experiències amb el lleure, i per 
tant una bona ocasió, per començar a treballar la confiança i la 
importància de poder gaudir d’aquests espais



PRIMERES EXPERIÈNCIES D’OCI

A partir dels 5 anys, ja podem parlar d’infants que participen 
en activitats d’Oci. Òbviament, la seva edat (que no la seva 
pluridiscapacitat), fa que sovint no puguin escollir. Hi ha una 
evident manca d'experiències prèvies, i el nostre paper, per 
tant, ha de ser, proporcionar el màxim d’oportunitats d’Oci.

Oportunitats variades, adaptades a cada etapa (no fer el 
mateix amb un infants de 5 que amb un de 10 anys), i amb 
l’objectiu que creixin, amb un criteri propi, sobre els que els 
agrada fer i amb qui (grup d’amics)



ELS GRUPS D’AMICS A NEXE

Fa 11 anys es crea el primer grup, els KOALAS,  amb la finalitat que 
fomentar la pertinença al grup, i oferir experiències d’oci 
inclusives, per als infants amb pluridiscapacitat.

A dia d’avui en tenim 4 grups, que s’han anat creant per franges 
d’edat i que poc a poc van agafant les seves pròpies individualitats.

CARACTERISTIQUES DELS GRUPS D’AMICS:

• Ratio 1/1
• Sempre mateixos participants 
• Sempre mateixos monitors de referència
• Activitats pròpies de l’edat
• Activitats inclusives, aprofitant els recursos de la ciutat de 

Barcelona



EQUIP DE MONITORS

Quan parlem d’infants i joves amb pluridiscapacitat, el paper del
monitor es realment important.

No es tracta nomes de dinamitzar l’activitat, sinó de saber trobar
l’equilibri, sabent ser un vincle entre l’infant i l’entorn, sense
interferir en la seva autonomia, respectant els seus interessos,
gustos i afinitats.



EL PAPER DEL MONITOR

• Conèixer i acceptar tots els membres
del grup. (crear un vincle)

• A través de l’activitat, afavorir la
relacions entre els participants.

• Vigilar la inclusió de tots, inclús
d’aquells que manifesten no voler
participar (respecte).

• Facilitar la realització de l’activitat,
en funció de les característiques de
cadascun.

• Centrar-se en les fortaleses de cada
infant.



KOALAS



ESQUIROLS



POPS



PANDAS




