
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
2021] 
Suports oferts a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies 
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RATIO és un servei que actua com a eina facilitadora per l’accés de l’oci de les persones amb 

discapacitat intel·lectual independentment de les seves necessitats de suport.  

RATIO és un servei específic i organitzat que proporciona els suports necessaris a les persones amb 

discapacitat intel·lectual per poder gaudir d’un oci normalitzat, inclusiu i orientat a la persona.  

 

SUPORT A LES FAMÍLIES 

Les famílies de les persones amb diversitat funcional (DF) són les que sol·liciten informació, realitzen la 

demanda i sovint són les portaveus de les persones amb DF. 

Són interlocutors/es necessaris i còmplices imprescindibles sobretot quan la persona que participa té 

grans necessitats de suport. 

En el procés d’acollida és clau la participació de la família com a referent de la persona per tal 

d’identificar les seves necessitats de suport, gustos i preferències.  

En l’atenció a les famílies es donen els següents serveis: 

- Oferir informació referent a diferents alternatives de suport. 

TOTAL ENTREVISTES ACOLLIDA  FAMILIES  12 

- Derivar i orientar cap a recursos més adequats, independentment dels oferts a l’entitat, si es 

considera oportú. 

- Suport en la gestió d’ajudes econòmiques: informació, tramitació,... Programa RESPIR i altres 

ajudes. 

 

ENTITATS 

En qualsevol de les possibles vies de treball conjunt que s'estableixen amb altres entitats, és 

imprescindible el coneixement mutu per tal d’establir línies de col·laboració i preparació conjunta dels 

projectes adaptant-nos a la demanda. 

3.1 Entitats del sector discapacitat. 

3.2 Administració Pública 

Concert amb l'Ajuntament de Barcelona al programa de respir: "Temps de barri, Temps per tu" 
programa mixt dirigit a nens/es amb discapacitat entre 3 i 18 anys i als seus germans/es que es realitza 
en diferents districtes de la ciutat. 

“Temps de barri Tempsper Tu per jjoves i adults amb discapacitat” al districte de les Corts,  

RATIO està realitzant el programa de mediació “1+” en col·laboració i amb el suport Institut Municipal 

Discapacitat, Ajuntament de Barcelona. 
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3.3 Treball en Xarxa  

  Xarxa per l'Accessibilitat i la Vida Independent de l'Acord Ciutadà. 

 Grup Oci Inclusiu 
 Grup de suport de famílies  
 Grup Impulsor 

Red de ocioEstatal. Plena Inlcusión  
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TURISME: VACANCES 

 
 És un programa amb elements inclusius i que fomenta la normalització i utilitza els 

recursos comunitaris, compartint espais, infraestructures i equipaments d'oci amb altres persones en 

entorns turístics.  

 

L'oferta de RATIO és oberta a totes les persones i els grups s'organitzen habitualment tenint en 

compte els següents criteris: les necessitats de suport i l'edat. 

 

ESTADES DE VACANCES 

Es realitzen sortides arreu de Catalunya i d’Espanya sota la premissa de fomentar l’autodeterminació i la 

normalització amb l’objectiu de gaudir d’unes bones vacances.  

Es realitzen en hotels, cases de colònies, albergs.  

Ratio ofereix els suports necessaris (monitors/es, activitats, infraestructura...) en funció de les 

característiques i demandes dels i les participants ( necessitat de suport, edat, preferències...) per tal de 

garantir que gaudeixin d’unes bones vacances.  

Durant tots els períodes de vacances (Estiu, Setmana Santa i Nadal) s’organitzen diferents torns de 

vacances per persones amb discapacitat intel·lectual amb diferents necessitat de suport.  

La durada aproximada de l’estada és entre 5 i 10 dies. 

A continuació presentem les dades de cada estada:  

VACANCES SETMANA SANTA’21 

TOTAL ESTADES  2 

TOTAL DE PLACES  23 

TOTAL DE PERSONES  23 
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VACANCES ESTIU’21 

 

TOTAL ESTADES  8 

TOTAL DE PLACES  146 

TOTAL DE PERSONES  125 
 

 

 

PERFIL PARTICIPANTS VACANCES ESTIU’21: 
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VACANCES NADAL’21: 

 

TOTAL ESTADES  3 

TOTAL DE PLACES  39 

TOTAL DE PERSONES  39 
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ESTADES DE CAPS DE SETMANA 2021 

 Objectiu: Proposar estades durant els caps de setmana, trencant amb la rutina diària i oferint la 

possibilitat de participar en ambients diferents on es fomenten les relacions interpersonals. 

 Quan? Freqüència quinzenal, amb un calendari predeterminat a principi d'any i coincidint sempre 

amb festius i ponts. 

 Quant dura? Entre 2 i 4 dies. (Cap de setmana de divendres a diumenge, Cap de setmana coincidint 

festius, Cap de setmana urbà) 

 On? Es realitzen sortides per Catalunya 

 

 

 
 

 

  

TOTAL ESTADES CAP DE SETMANA  10 

TOTAL DE PLACES  109 

TOTAL DE PERSONES  26 
 

 

 

 

PERFIL PARTICIPANTS ESTADES CAP DE SETMANA 2021:: 
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GRUPS D’OCI 

                                                
Programa específic que ofereix suports centrats en la relació entre les persones  
independentment de l'activitat que es realitzi.  
 
Objectiu: Proporcionar un espai de trobada de relació interpersonal i d'esplai ampli, flexible i obert a 
qualsevol iniciativa on poder desenvolupar relacions personals significatives. 
 
Les característiques del programa: 

• Són grups de persones amb DF agrupats, per diferents criteris on predomina el criteri d'edat i de grups 
d'amics/gues. 

• Són grups estables formats entre 7-18 persones amb DF més les persones de suport. En aquests grups 
és imprescindible l'estabilitat per garantir que puguin donar-se relacions significatives, i és l'única 
activitat en què RATIO demana un compromís tant de les persones que participen com de les persones 
de suport. 

Els grups s'autogestionen i RATIO només els ofereix suport logístic quan ho sol·liciten i funcionen 

habitualment els caps de setmana amb horari flexible i normalitzat, es prioritza l'activitat d'oci triada per 

les persones usuàries. 

Aquest són els grups que han funcionat durant el 2021, apareixen pel nom que van escollir les/els 
participants de cada grup: 
 

TOTAL GRUP 7 

TOTAL DE PERSONES  80 

 

  
 
 
 

  “Grup Oci”: 
Joves amb discapacitat intel•lectual amb edats compreses entre 20-35 anys, amb necessitat 
de suport generalitzat i trastorns de conducta associats. 

 “Tomb”: 
 Adults amb discapacitat intel•lectual, amb necessitat de suport extens i generalitzat amb 
trastorns associats. 
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 "Punt de Trobada":  
Adults amb discapacitat intel•lectual, amb necessitat de suport extens/limitat. 

 "La Colla":  
Joves amb discapacitat intel•lectual amb edats compreses entre 25-35 anys, amb necessitat 
de suport limitat i intermitent. 

 "Pirates":  
Adults amb discapacitat intel•lectual amb edats compreses entre 40-60 anys, amb necessitat 
de suport limitat/intermitent 

 "Joves":  
1Aoves amb discapacitat intel•lectual, amb edats compreses entre 20-25 anys i amb 
necessitat de suport extens, limitat i intermitent. 

 "RatioWays":  
Adolescents amb discapacitat intel•lectual, amb edats compreses entre 15-20 anys i amb 
necessitat de suport limitat i intermitent. 
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PROGRAMA RESPIR “Temps per Tu” 
 

TEMPS PER A TU per infants i adolescents de 3 a l 18anys  

És un programa de l'Ajuntament de Barcelona gestionat per RATIO.  

El projecte està dirigit a famílies amb filles i fills menors d’edat amb discapacitat al seu càrrec, per tal 

que puguin disposar de temps lliure personal i així millorar la seva qualitat de vida. Les activitats 

realitzades amb les i els participants busquen la integració social a través d’un oci socialitzador i 

individualitzat que fomenti habilitats, capacitats, desenvolupament i distracció dels participants, 

millorant d'aquesta manera la seva qualitat de vida 

 QUAN:  Durant el curs de setembre a juny, dissabtes de 10h a 13:30h. 

 A ON: en 5 districtes a Barcelona en 8 equipaments municipals diferents . 

 PER A QUI: Nens i nenes de 3 a 18 amb discapacitat intel·lectual i els seus germans i germanes. 
 

TOTAL INFANTS PROGRAMA TEMPS PER TU : 54 

  

CASAL SETEMBRE, VACANCES DE NADAL  

Després de la demanda de les famílies i de forma conjunta amb el departament de Temps i Qualitat de vida , es 
realitzaran els casals: 

 QUAN:  1ra setmana de setembre i laborables de les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa. En 

horari de  de 9 a 13h. 

 A ON:  Els equipaments de 2 districtes alternatius en funció de la campanya. 

 PER A QUI: Nens i nenes de 3 a 18 amb discapacitat intel·lectual i els seus germans i germanes. 
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TEMPS PER A TU joves i adults a partir de 18anys  

El servei fomenta el lleure de qualitat per a joves i persones adultes (a partir de 18 anys) amb 

discapacitat. Alhora promou la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. 

S'ofereixen activitats lúdiques i jocs adaptats tenint en compte les preferències i els interessos de les 

persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure 

per a persones amb discapacitat.  

 QUAN:  Durant el curs de setembre a juny, dissabtes de 17h a 20:20 

 A ON: Punt de trobada CC Can Deu i   activitats recursos comunitaris ciutat  . 

 PER A QUI: Adults  discapacitat del districte de les corts  

TOTAL  JOVES I ADULTS  PROGRAMA TEMPS PER TU : 15 
  

 

 

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ  
 

És un programa inclusiu que proporciona a la persona amb DF:  assessorament i orientació, suport i 

acompanyament. I a les entitats públiques i privades: assessorament per fer accessible l'oferta a les 

persones amb DID, formació a professionals i acompanyament i suport temporal en aquelles activitats 

en les que participa una persona amb discapacitat en un recurs comunitari. 

 

Informació servei mediació a persones DF 25 

Gestió demandes  20 

Acompanyaments  20 

 

 

Durant el 2021 RATIO ha participat de forma activa al grup d’oci de la Xarxa Vida independent i 

accessibilitat en el grup d’Oci Inlcusiu  

 

ALTRES    
 
GESTIÓ  D’ESTADES DE VACANCES PER ALTRES ENTITATS :  
Realitzem estades de vacances  concretes amb col·laboració amb l’entitat que ho sol·liciti, aquesta 
activitat es realitza sota les directrius de: Fundacions tutelars, Serveis residencials,.... 

 
FUNDACIÓ PRODIS (Terrassa) 
Dates: Del 31/07/21 al 28/08/21 
Destinació: Can Vandrell   
Num. Persones amb diversitat funcional:45 
Num. Monitors/es de suport: 24 

 
 
FUNDACIO CATALANA TUTELAR ( majors de 60anys)  
Dates: Del 19/ 10 al 24/10 
Destinació: Blanes 
Num. Persones amb diversitat funcional:16 
Num. Monitors/es de suport: 7 
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APRENEM  
Dates: Del 5/11 al 7/11 
Destinació: Cabrera de Mar    
Num. Persones amb diversitat funcional:7 
Num. Monitors/es de suport: 4 
 

 
GESTIÓ I ASSESSORAMENT ASSOCIACIO CATALANA SÍNDROME DE WILLIAMS 
Assessorem durant tot l’any i de forma continuada a nivell tècnic, administratiu i infraestructural 
l’Associació Catalana Síndrome de Williams. Associació de 82 socis i sòcies de pares i mares de joves i 
infants amb aquest síndrome dins el marc de les malalties minoritàries.  
 
PROGRAMA ACULL  
El projecte ha donat atenció a 6 joves amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport 
generalitzat i extens,  procedents de diferents països de Sud-Amèrica, Centre-Amèrica i Europa-Est. Les 
activitats s'han realitzat en Centre Cívics, equipaments municipals i diferents recursos comunitaris i 
culturals de la ciutat de Barcelona en horari de 10h a 14h de dilluns a dijous segons el calendari 
establert pels Centres Ocupacionals. 
 
Degut a les restriccions del COVID es va haver de fer un  canvi en els espais comunitaris utilitzats per 
realitzar les activitats: 
GENER-MARÇ 2020 
Dilluns: Ball, expressió corporal, kick boxing i moviment al CC Navas 
Dimarts: Cuina al CC Navas 
Dimecres: activitats de coneixença del barri i de la ciutat en recursos culturals comunitaris 
Dijous: informàtica al CAsal de Gent Gran Sant Martí 
 
MARÇ-JUNY 2020 
Es van realitzar acompanyaments a distància i individuals 
 
SETEMBRE 2020-GENER 2021 
Totes les activitats es van realitzar a l'Espai Veïnal Calàbria degut a les restriccions d'activitats als espais 
anteriors. 
Dilluns: Expressió corporal, estiraments, ball. 
Dimarts: Expressió plàstica, lectoescriptura, psicomotricitat fina, habilitats socials. 
Dimecres: activitats de coneixença del barri i de la ciutat en recursos culturals comunitaris 
Dijous: informàtica al Punt Òmnia Sant Andreu 
 
 
El programa Acull ha desencallat l'impàs en el que es trobaven aquestes famílies i ha estat clau per a 
que cada persona amb discapacitat que hi ha participat hagi recuperat els seus drets i pugui seguir 
avançant cap a una vida digne. 
 

 


