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Resum 

 

 El present article presenta un estudi sistemàtic sobre l’oci educatiu per persones 

amb discapacitat. En una primera part es pretén contrastar bibliografia sobre el tema 

extreta de diferents fonts bibliogràfiques. Es farà un recorregut històric sobre la concepció 

dels conceptes d’oci educatiu i discapacitat. I més concretament, a les Illes Balears. 

 

Mentre que en la segona part es mostren, a través d’unes taules, les diferents 

entitats que podem trobar a les Illes Balears en les quals s’oferten activitats i/o programes 

d’oci educatiu destinats a persones amb discapacitat. En aquestes taules trobam 

enumerades aquestes activitats i/o programes, a part de més informació sobre l’entitat. 

 

Paraules clau: Oci, oci educatiu, discapacitat, inclusió, Illes Balears 

 
 
Abstract 

 

 The present article presents a systematic study on the educational leisure for 

people with disabled. In a first part pretends contrast bibliography on the subject extrated 

of differents bibliographic source. It will do a historical route on the conception of the 

concept of educational and disabled leisure. And more precisely, in the Balearic Islands. 

 

 Whereas in the second part shows, through a serie of tables, the differents entities 

of the Balearic Islands that offer activities fot people with disabled. These tables are listed 

and activities with more information about the entity are used. 

 

Keywords: Leisure, educational leisire, disability, inclusion, Balearic Islands.  
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1. Justificació i objectius  

 
1.1 Justificació 

 

La motivació la qual em mou a realitzar aquest estudi sistemàtic és la necessitat i la 

curiositat d’obtenir informació i coneixements sobre dos temes que estan presents dins la 

societat actual. Aquests dos temes són: l’oci educatiu i el col·lectiu de persones amb 

discapacitat. A més a més, aquesta investigació també ve motivada per donar a conèixer 

quina és l’oferta d’oci educatiu per a persones amb discapacitat a les Illes Balears.  

 

A partir d’aquesta investigació, ja que els temes tractats són temes que atualment es 

troben en auge, es pretén donar a conèixer les distintes entitats que oferten activitats, 

tallers i/o programes d’oci educatiu per persones amb discapacitat, independentment de 

la discapacitat que tenguin. També, amb aquest estudi, es vol facilitar informació 

(localització, serveis que ofereix, destinataris, contacte…) sobre aquestes entitats. 

 

1.2 Objectius 

 

L’objectiu general d’aquest estudi és conèixer quina és l’oferta d’oci educatiu per 

persones amb discapacitat a les Illes Balears. I quines entitats concretes duen a terme 

aquesta oferta. 

 

Així doncs, ens encaminarem a donar resposta als següents objectius: 

- Conèixer el paper que té l’oci educatiu dins la societat en la que vivim. 

- Donar a entendre de quina manera l’oci educatiu és una eina inclusiva i aporta 

beneficis a les persones amb discapacitat. 

- Fer un llistat de les entitats que oferten activitats d’oci educatiu per persones amb 

discapacitat a les Illes Balears. 
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2. METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ 

 

Aquest treball s’ha dut a terme mitjançant una metodologia que es pot dividir en dos 

apartats clarament diferenciats al llarg del treball. 

 

En la primera part del treball es realitza una recerca bibliogràfica dels temes a tractar: 

oci educatiu i discapacitat, i la relació existent entre aquests dos conceptes. També s’ha 

fet una recerca de l’oferta d’oci educatiu per persones amb discapacitat que hi ha a les 

Illes Balears. Mentre que en la segona part del treball es fa un llistat de les entitats que 

oferten activitats d’oci educatiu per persones amb discapacitat. 

 

Més concretament la recerca bibliogràfica s’ha realitzat mitjançant cercadors 

d’articles com Google Académico, Redalyc, Dialnet, Eric o la Biblioteca de la UIB. Una 

vegada obtinguts els documents relacionats amb la temàtica del nostre treball s’ha fet una 

curació dels continguts; és a dir, s’ha triat la informació rellevant, s’ha descartat la 

informació considerada no fiable i/o contradictòria, a fi de treballar amb informació fiable 

encaminada cap a la mateixa línia. Després de curar la informació obtinguda i seleccionar 

la que serà utilitzada en el treball s’ha elaborat l’índex de continguts per tal d’estructurar 

la informació que es vol plasmar al llarg del treball. 

 

En la segona part del treball s’ha fet una recerca de les entitats que hi ha a les Illes 

Balears que duguin a terme activitats d’oci educatiu per persones amb discapacitat. Una 

vegada feta aquesta recerca, s’han triat les que més s’adaptaven als criteris que cercavem 

i hem extret la informació dessitjada: activitats concretes d’oci educatiu que fan amb les 

persones amb discapacitat, destinataris concrets, localització, contacte, any de fundació, 

altres activitats que duen a terme. I per finalitzar, s’ha plasmat tota la informació amb 

l’ajuda de taules, de tal manera que la informació quedi ordenadada i sigui visible i fàcil 

de localitzar. 

 

Per acabar el treball, contrastant la informació del marc teòric i la extreta a la segona 

part del treball, s’extreuen una sèrie de conclusions. 
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3. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

 

3.1. Marc teòric 

 

3.1.1. Conceptualització de l’oci educatiu  

 

Les activitats d’oci en les darreres dècades han estat vistes com un clar exemple de 

desenvolupament humà i social, i que té com objectiu aprofitar el temps lliure en un 

context formatiu i a la vegada lúdic. Aquest àmbit d’oci demana actuacions i 

intervencions, per aquest motiu ens hem d’anar adaptant a la societat actual i cobrir la 

necessitat d’ampliar i diversificar l’oferta de programes renovadors. Aquests programes 

han d’anar destinats a atendre a tot tipus de destinataris, des de la infància fins a la tercera 

edat, des de els barris marginals fins als més afavorits, i sense deixar-mos les persones 

amb discapacitat. Doncs, els professionals dedicats a l’àrea educativa es troben davant un 

gran repte: desenvolupar programes lúdics que afavoreixin una autèntica integració social 

de totes les persones, i un benestar social (Otero, 2009).  

 

L’oci ocupa, actualment, un paper predomintant en els nous models de vida. I és molt 

díficil entendre la societat ignorant aquest aspecte en ella. Doncs, molts autors, d’entre 

ells filòsofs, alhora de definir l’oci, han trobat la necessitat de fer menció a la felicitat. 

Desde un punt de vista individual, l’oci està relacionat amb la vivència de situacions i 

experiències plaents i satisfactòries. També té a veure molt amb la emotivitat del subjecte, 

per aquest motiu es parla de la felicitat (Cuenca, 1998). 

 

Molts autors al llarg del anys han definit l’oci com un terme polifacètic. Hi ha 

autors que fan referència a una persona de manera individual, altres que es refereixen a 

un grup de persones, i altres que l’encaminen cap a la societat en el seu conjunt. El algunes 

definicions també el trobem desde una perspectiva temporal, com un conjunt d’activitats 

que es duen a terme o com un estat d’ànim.  

 

Tot i així, la definició que més ha estat repetida i citada en diversos documents és 

la de Dumazeider (1974:93) citat en Llull (2011) . Aquest autor defineix l’oci com: 

 



 8 

Un conjunto de ocupaciones a las cuales el individuo puede entregarse 

libremente, sea para descansar, para divertirse o para desarrollar su 

información o formación desinteresada, su participación social voluntaria 

o su libre capacidad creadora, después de haber cumplido sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales. 

 

Aquesta definició combina les tres dimensions que ha de intregrar l’oci: la 

disponibilitat de temps lliure, l’actitut personal que l’individu mostra y el conjunt 

d’ocupacions de descans, diversió i desenvolupament (Llull, 2011). 

 

 L’oci es converteix en oci educatiu en el moment que se considera com a 

desenvolupament humà o com una vivència que contribueix a millorar la realitat de la 

persona i de la comunitat a la que pertany. L’oci passa a ser educatiu quan s’experiementa 

de manera positiva, d’aquesta manera es generen energies del mateix signe que 

converteixen aquest oci en una font de millora i, així, en oci educatiu (Cuenca, 1998). 

 

 L’oci, en els nostres dies es pot veure, no sols com un producte de consum, sinóp 

també com una necessitat ja que pot ser considerat com un signe de qualitat de vida ja 

sigui de manera directa o indirecta. Així com també l’oci educatiu, actualment constitueix 

un àmbit de vital importància que possibilita l’accés de les persones a experiències d’oci 

tant quotidianes com extraordinàries (Mesa, 2014). 

 

 Cuenca en el seu llibre Pedagogía del ocio: modelos y propuestas (2004) veu l’oci 

des de dues perspectives: per una banda trobam la formació de les persones i de la 

comunitat, aquesta formació té com objectiu perfeccionar i millorar la qualitat de vida 

dels educands o bé d’una comunitat (escolar, local, etc); i per altra banda trobam la 

formació dels professionals d’aquest camp. 

 

 Si miram les funcions socials que cubreix l’oci educatiu veim que no són les 

mateixes que fa pocs anys. A dia d’avui el que pretén és (Cuenca, 2009 citat a Otero, 

2009): 
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- Superar concepcions anteriors. Tradicionalment l’oci és un aspecte de la vida 

secundari, és un luxe que pocs es poden permetre. Però el que es pretén avui en 

dia és que sigui una vivència que tothom pot experimentar.  

- Promoure un oci basat en l’experiència. La clau és que els usuaris tenguin el desig 

de viure experències memorables. 

- Conèixer la incidència de l’oci.  

- Facilitar a les persones l’àcces a experiències d’oci valuoses. L’oci vist com 

experiència humana passa de ser un activitat per passar el temps i es transforma 

en una vivència plena de sentit. 

 

L’oci educatiu, per altra banda, es pot dur a terme en diferents llocs i a través de 

diferentes activitats. A continuació queden compreses aquestes actuacions segons es 

plasmen en el Catálogo de actividades del Sector Ocio Educativo y Animación 

Sociocultural (2015:3): 

 

- Activitats en el temps lliure: campaments en el medi natural, campaments escolars 

i/o vacacionals, escoles urbanes, etc. 

- Centres d’acollida a Parcs Naturals i centres d’interpretació ambiental. 

- Activitats realitzades a Cassals de Juventut, Museus, Ludoteques, Centres 

culturals i socials. 

- Activitats d’educació no formal en naturalesa i ciències socials, educació 

mediambiental, educació per a la salut, biblioteques, visites a museus, educació 

vial per menors, prevenció i primers auxilis, consum saludable... 

- Activitats de guàrdia i custòdia, o aules matinals. 

- Activitats extraescolars o de tarda. 

- Activitats d’acompanyament o d’ajuda escolar. 

- Activitats esportives però amb intencionalitat educativa. 

- Escola de pares i mares. 

- Serveis Educatius complementaris de escoles infantils. 

 

Per dur a terme totes aquestes activitats s’ha de tenir molt present la figura del 

professor d’oci, és a dir, del professional format per guiar als individus cap a un bon 

aprofitament de les hores de temps lliure. Gràcies a la tasca d’aquest professional, 
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l’individu s’encaminarà amb pas ferme i segur cap a una autèntica educació en el lleure 

per poder gaudir d’un bon oci (Pérez-Rioja, 1973 citat en De la Cruz, 2002). 

 

 
3.1.2. Conceptualització de la discapacitat 

 

El terme de discapacitat té múltiples definicions. Si parlam de les persones amb 

discapacitat trobem diversos termes i concepcions que en parlen al llarg de la història. 

Aquestes diverses concepcions depenen de la cultura social i de cada enfocament des del 

qual es justifica. Ja que cada definició del terme reflecteix el pensament d’una societat en 

un moment històric determinat.  

 

A finals del segle XV les persones amb discapacitat eren vistes com a persones que 

estaven malaltes i, per tant, havien ser internades. Per aquest motiu, es van crear els 

primer psiquiàtrics, amb la finalitat de rehabilitar a totes les persones amb discapacitat 

psíquica des de una perspecticva mèdica. Per altra banda les persones amb discapacitats 

físiques o sensorials eren vistes com una vergonya i no se’ls oferia tractament, ni tampoc 

podien integrar-se dins la societat. Però ja arribats al segle XX, es va passar a una visió 

més assistencial d’aquest concepte (Fundación Prevent, 2010). 

 

En la taula següent es veu de manera més esquemàtica les diferents etapes i per les 

diferents concepcions per les que ha passat el concepte de discapacitat: 

 

Época Enfocament Tractament Actitut social 

Cultures 

antigues 

Els trastorns físics i/o 

sensorials són causats 

per poders 

sobrehumans que 

castiguen a la persona. 

Curats mitjançant la 

bruixeria o banys amb 

herbes. 

Eren rebutjats per la 

societat i a vegades 

aquesta situació 

causava la mort 

d’aquestes persones. 
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Des del 

segle XV 

La discapacitat era 

vista com a resultat de 

fenòmens naturals o 

accidents que 

requereixen ser 

tractats de manera 

professional. 

Eren tractats en 

centres on es 

rehabilitaven amb 

tractaments que 

afavorien la inserció 

social. 

Internament massiu. 

Finals 

segle XIX 

i II Guerra 

Mundial 

En aquesta època se li 

dóna a la discapacitat 

un enfocament més 

mèdic i assistencial. 

Es creen centres 

especials d’educació 

per les persones amb 

qualsevol tipus de 

discapacitat. 

Prevalen les etiquetes. 

Segona 

meitat del 

segle XX 

Se dóna importància a 

l’origen social de la 

discapacitat i la seva 

rehabilitació. 

Centres de salut i 

serveis comunitaris 

per fomentar la 

inclusió i la 

normalització 

d’aquestes persones 

dins la societat. 

És vist com un 

moviment social dut a 

terme a través 

d’associacions 

formades per persones 

amb discapacitat. 

Tabla 1. El concepte de discapacitat al llarg dels anys. Elaboració pròpia a partir de Fundació Prevent 

(2010:3)  

 

Pero aquesta concepció que es tenia de la discapacitat canvia l’any 1980 amb la 

Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. És vista com 

una restricció o ausència de la capacitat de realitzar una determinada activitat partint de 

la manera considerada normal per les persones. La discapacitat inclou dins la seva 

definició la deficiència (problemes en les funcions fisiològiques o en les estructures 

corporals de la persona), les limitacions de l’activitat i restriccions en la participació 

(OMS, 1980). El que pretén la OMS amb aquesta clasificació és eliminar les barreres que 

crea la discapacitat. 

 

La clasificació anterior va estar vigent al llarg de més de vint anys, però l’any 2001 

la OMS fa una revisió de la CIDDM i aprova una nova versió d’aquesta clasificació: 
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Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 

Aquesta clasificació el que pretén és proporcionar un llenguatge estandaritzat, igual per 

a tots, que serveixi de referència per la descripció de la salut (OMS, 2001). 

 

Si cercam la definició més actual del concepte de discapacitat, la OMS (2018), dóna 

una definició actual de la discapacitat i exposa que “la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive”. 

 

 

3.1.3. Oci educatiu i discapacitat 

 

Totes i cada una de les persones som distintes al reste en molts d’aspectes de la vida, 

i tenim caracterísitques i capacitats diferents, per aquest motiu algunes persones precisen 

ajuda per realitzar certes activitats i per poder participar activament dins la societat. 

 

Entre la població espanyola hi ha un 9% d’individus que té alguna discapacitat, data 

que equival a 3’5 milions d’habitants. Aquesta condició de les persones, sovint va 

relacionada amb una problemàtica de la societat que té conseqüències personals, familiars 

i/o socials, aquesta problemàtica és l’exclusió social, que sorgeix amb la finalitat 

d’explicar els problemes social, així com la discapacitat, també fa referència a una 

condició de desavantatge i a la falta d’accés a béns i serveis dels que s’aprofita tota la 

població (Castillo, 2007 citat en Ruiloba, 2014). 

 

Per tant, és una realitat el fet de que les persones amb discapacitat sofreixen exclusió 

per part de la societat. Però és cert que aquest fet ha minvat amb la implantació de les 

lleis que promouen la igualtat de totes les persones siguin quines siguin les seves 

capacitats. En la taula següent es plasmen les diferents lleis que fomenten la inclusió dins 

la societat. 
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Títol Lloc on es publica Any Idea principal 

Programa de 

Acción Mundial 

para las personas 

con discapacidad. 

Asamblea General 

de las Naciones 

Unidas 

1982 

Proposa mesures 

d’acció que fomenten la 

prevenció, la 

rehabilitació i la igualtat 

d’oportunitats 

Article 43.3 
Constitució 

Espanyola 
1978 

Els poders públics 

faciliten la adequada 

utilització de l’oci. 

Llei 51/2003 

d’igualtat 

d’oportunitats, no 

discriminació i 

accesibilitat de les 

persones amb 

discapacitat. 

Bolletí oficial de 

l’estat 
2003 

Garantir el dret a la 

igualtat d’oportunitats 

de les persones amb 

discapacitat. 

Pla d’acció per 

persones amb 

discapacitat  

Consell d’Europa 2006/2015 

Promou els drets i la 

plena participació de les 

persones amb 

discapacitat dins la 

societat. 

Pla d’acció per 

persones amb 

Discapacitat  

Ministeri de Treball 

i Asumptes socials 
2003 

Inclusió laboral i social 

de totes les persones 

amb discapacitat. 

Tabla 2. Diferents lleis i/o accions destinades a la inclusió de les persones amb discapacitat. Elaboració 

pròpia a partir de Ruiloba (2014) 
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Centrant-mos ara en l’oci educatiu per les persones amb discapacitat. L’oci ha de 

ser vist com una eina per aconseguir la total inclusió de les persones amb discapacitat. 

També és percebut com un factor de desenvolupament social. Però a vegades, les 

persones amb discapacitat troben una sèrie de barreres que impossibilita l’accés d’aquests 

usuaris a l’oci, per tant és de gran importància crear eines i estrategies que possibilitin 

l’entrada d’aquestes persones a l’entorn d’oci, i per tant que fomentin la inclusió 

(Madariaga & Rubio, 2013). 

 

Quan aquesta inclusió es fa efectiva les persones amb discapacitat es beneficien 

molt positivament ja que l’oci educatiu aporta múltiples millores a la qualitat de vida 

d’aquestes persones. Ajuda a la seva autodeterminació ja que treballen el control personal 

i l’autonomia, a la seva participació cosa que ajuda a l’inclusió social, i al seu benestar 

personal i social gràcies a que es comuniquen i tenen relacions interpersonals tant amb 

els companys dels tallers com  amb els monitors (Mesa, 2014). 

 

L’oci educatiu i la discapacitat són dos conceptes que lligats presentes molts 

dubtes i problemes dins la societat però que cada vegada s’eliminen més barreres i ens 

apropem més a la plena inclusió social. Per una banda, en el marc normatiu i legal s’ha 

avançat molt, s’han elaborat plans d’acció amb l’objectiu de reinvindicar el dret a l’oci 

de tots els ciutadans independentment de les seves capacitats. Però per altra banda, el 

col·lectiu de persones amb discapacitat encara es troba amb una sèrie d’inconvenients a 

l’hora d’accedir a determinat tipus d’oci (Madariaga, 2009). 

 

La societat no és del tot conscient de que el que per alguns és un fet normal i sense 

cap tipus de dificultat, per altres és inaccesible ja que se’ls presenten nombrosos 

inconvenients o limitacions. Cosa que no hauria de ser així degut a que l’oci és per tota 

la societat un dret fundamental. I presicament en aquesta idea es basa la inclusió, pretén 

que totes les persones participin, partint de la igualtat i el respecte a la diversitat, en totes 

les activitats d’oci educatiu que oferta la societat (Ruiloba, 2014). 

 

Per tant, l’oci educatiu destinat a persones amb discapacitat ha ser vist com un 

dret, i aquest dret com un fi en sí mateix, no com un medi per aconseguir un fi concret. 

El dret a aquest tipus d’oci és un dels que més ha hagut de lluitar per ser reconegut, però 



 15 

amb el pas dels anys i amb el canvi de visió per part de la societat de les persones amb 

discapacitat s’estan fent avenços per aconseguir-ho (Gorbeña, González & Lázaro, 1997). 

 

Les barreres d’accesibilitat juguen un paper molt important en aquest àmbit, avui 

en dia encara hi ha moltes edificacions, ja siguin escoles, edificis, pisos, tendes, centres 

comercials o carrers, que no estan preparats per oferir espais accesibles a persones amb 

discapacitat. Tot i que la llei i les normatives sobre el tema existeixen i estan vigents, és 

una realitat molt comuna en les ciutats.  

 

Però existeixen solucions per eliminar aquestes barreres i que les persones amb 

discapacitat tenguin l’oportunitat d’exercir el seu dret de lliure trànsit per totes i cada una 

de les instal·lacions de qualsevol edifici. Algunes d’aquestes solucions consisteixen en: 

instalar ascensors i/o rampes per a que les persones amb movilitat reduïda puguin accedir 

a totes les plantes, eliminar els desnivells per evitar caigudes o la inaccesibilitat d’una 

personas amb cadira de rodes, els cartells informatius han de ser perceptibles per totes les 

persones, fer la comunicació entre les persones accesible amb l’ajuda de 

l’audiofreqüència per a que les persones que duen audifons o implants coclears es puguin 

comunicar sense cap problema, o instal·lar portes automàtiques per facilitar l’entrada i la 

sortida (Entorno Accesible, 2019). 

 

 D’aquesta manera s’aconseguirà una major igualtat d’oportunitats i la total 

participació de les persones amb discapacitat en els diferents espais d’interacció, així com 

en altres espais comuns com el transport, l’educació, la salut, la cultura, l’espai físic, 

activitats esportives, etc. (Solórzano, 2013). 

 

 
3.2. Oci educatiu per persones amb discapacitat a les Illes Balears 

 
 

A les Illes Balears les persones que pateixen alguna discapacitat formen un grup 

social, que té un nivell de necessitats especials degut a la seva situació i que, freqüentment 

es troben amb barreres o dificultats que no els permeten participar plena i activament dins 

la societat. Per aquest motiu el Departament de Benestar i Dret Social va aprovar un pla 

sectorial per les persones amb discapacitat amb l’objectiu d’eleborar polítiques que 
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contemplin i garanteixin l’igualtat d’oportunitats i la total inclusió de les persones amb 

discapacitat (IMAS, 2011). 

 

Amb aquestes politíques, IMAS (2011) pretén que hi hagui a les Illes Balears una 

oferta d’oci per a persones amb discapacitat i, d’aquesta manera, s’eliminin o minvin les 

barreres que aquest col·lectiu es troba diàriament a l’hora de realitzar alguna activitat. 

 

Parlarem ara, de l’oferta d’oci educatiu per persones amb discapacitat que tenim a les 

Illes Balears. Al nostre arxipèlag, majoritàriament a Mallorca però també a Menorca, 

Eivissa i Formentera, trobam un llistat bastant llarg de centres que ofereixen activitats 

d’oci educatiu per persones amb discapacitat. 

 

En les taules següents trobam aquestes entitats: 
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Entitat:  AMADIBA 

Any de fundació: 1995 
Ubicació:  

Palma de Mallorca / Eivissa 

Titularitat: Privada 
Destinataris:  

Totes les persones amb discapacitat 

Contacte: amadiba.org 

Col·labora: 32 centres col·laboren amb Amadiba, entre ells: centres de dia, centres de 

educació especial, residències… 

Activitats d’oci educatiu que dur a terme: 

- Activitats esportives: Natació, Bàsquet, Fútbol i Atletisme. 

- Escola d’estiu: manualitats, jocs aquàtics … 

- Reforç educatiu als centres de dia 

- Excursions durant els cap de setmana 

- Acampades durant les vacacions 

Altres serveis:  

- Suport a les famílies. 

- Formació laboral 

- Atenció tècnica 

- Formació de qualitat i gratuïta 
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Entitat: AMADIP – ESMENT Fundació 

Any de fundació: 1962 Ubicació: Palma de Mallorca 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Totes les persones amb 

discapacitat i les seves famílies 

Contacte: amadipesment.org 

Col·labora: Col·laboren més de 200 entitats amb AMADIP – ESMENT Fundació. 

Donant suport i contractant als usuaris dins les seves empreses. També hi ha cassals 

que ofereixen les seves instal·lacions per dur a terme les activitats. 

Activitats que dur a terme:  

- Excursions a distintes zones de Palma i a museus. 

- Tallers de dansa (Zumba, salsa, dansa del ventre …) 

- Cursos de idiomes 

- Taller de costura 

- Tallers de lectura 

- Taller de pintura 

- Taller de teatre 

Altres activitats complementàries:  

- Servei d’alimentació. Tenen un bar/café on hi treballen els usuaris. 

- Servei d’imprenta 

- Servei de neteja i bugaderia 

- Servei de jardineria 
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Entitat: AMITICIA 

Any de fundació: 1988 Ubicació: Palma de Mallorca 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Col·lectius amb discapacitat i 

el seu entorn familiar 

Contacte: asociacionamiticia.com 

Col·labora: Col·laboren nombroses entitats com La caixa, La ONCE, Banco de 

Alimentos, IMAS, Direcció General d’esports i joventut… 

Activitats que dur a terme: 

- Excursions a diferents llocs: fires, al camp, zones de palma … 

- Diferents tallers: de cuina, de fotografia… 

- Escola d’estiu 

Altres activitats complementàries: 

- Grups de suport a les famílies 
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Entitat: APNEEF 

Any de fundació: 1998 Ubicació: Formentera i Eivissa 

Titularidad: Pública 

Destinataris: Nins, nines i adolescents amb 

qualsevol tipus de discapacitat física, 

psíquica, sensorial i/o cognitiva. 

Contacte: apneef.org 

Col·labora:  Nombroses entitats col·laboren amb APNEEF, entre elles trobam entitats 

bancàries, hotels, ajuntaments… 

Activitats que dur a terme:  

- Servei de logopèdia 

- Taller de fisioteràpia 

- Psicomotricitat 

- Tallers de manualitats 

- Taller d’habilitats socials i de la vida quotidiana. 

Altres activitats complementàries: 

- Equinoteràpia 

- Servei de desenvolupament infantil i i atenció primarenca 

- Atenció social 
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Entitat:  ASDICA 

Any de fundació: 1996 Ubicació: Palma de Mallorca (Calvià) 

Titularidad: Privada 
Destinataris: Adolescents (a partir de 13 anys) 

amb discapacitat i les seves famílies. 

Contacte: asdica.com 

Col·labora:  La caixa, La ONCE, l’Ajuntament de Calvià o La conselleria de serveis 

socials i cooperació són algunes de les entitats col·laboradores. 

Activitats que dur a terme:  

- Sortides a espais oberts 

- Taller de teatre 

- Activitats de zumba i pilates 

- Batucada 

- Taller de pintura 

- Convivències 

- Viatges 

Altres activitats complementàries: 

- Serveis de psicologia i de fisioteràpia 
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Entitat:  ASINPROS 

Any de fundació: 1967 Ubicació: Menorca (Maó) 

Titularidad: Privada 
Destinataris: Persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

Contacte: fundaciodiscap.es 

Col·labora: col·laboren una sèrie de entitats així com també uns quants centres on es 

fan algunes de les activitats. 

Activitats que dur a terme: 

- Activitats de rehabilitació del llenguatge 

- Activitats d’estimulació sensorial 

- Activitats d’escola d’estiu 

Altres activitats complementàries: 

- Hipoteràpia (teràpies amb cavalls) 

- Serveis d’inserció laboral 

- Serveis de fisioteràpia 

- Serveis de suport psicològic 
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Entitat: MAGNA PITYUSA 

Any de fundació:  1999 Ubicació: Eivissa 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Persones amb discapacitat, 

sense franja d’edat. 

Contacte: ----- 

Col·labora: Col·labora amb APNEEF 

Activitats que dur a terme:  

- Jocs de cartes 

- Concerts de música 

- Sortides a la platja 

- Viatges 

- Tallers de manualitats 

- Tallers / jornades de cinema 

Altres activitats complementàries: 

- Visites a residències 

- Trobades amb altres associacions 
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Entitat: ASPANADIF 

Any de fundació: 1970 Ubicació: Eivissa 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Totes les persones amb 

discapacitat. 

Contacte: asociacionaspanadif.esmiweb.es 

Col·labora: Col·laboren distints ajuntaments d’Eivissa així com també FEAPS. 

Activitats que dur a terme: 

- Realització de gravats artesanals 

- Taller d’agricultura ecològica 

- Activitats d’adquisició de d’habilitats de la vida quotidiana 

- Activitats de desenvolupament d’habilitats acadèmiques funcionals 

- Activitats d’habilitats sociolaborals 

- Taller d’emocions 

Altres activitats complementàries: 

- Manteniment de jardins 

- Treballs de pintura i neteja d’aparcaments 
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Entitat: ASPROM 

Any de fundació: 1976 Ubicació: Palma de Mallorca 

Titularidad: Pública Destinataris: Persones amb discapacitat física 

Contacte: asprom.net 

Col·labora: Te conveni amb distintes empreses que contracten els usuaris i els donen 

feina. 

Activitats que dur a terme:  

- Activitats de teràpia ocupacional i d’entrenament d’habilitats per al dia a dia 

- Tallers de reciclatje de diferents materials (cartó, plàstic, metal, vidre, llaunes…) 

- Tallers d’autocontrol de conducta i d’emocions 

Altres activitats complementàries: 

- Activitats per a la orientació i la inserció laboral i social 
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Entitat: PRODIS 

Any de fundació: 1992 Ubicació: Palma de Mallorca (Pollença) 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Qualsevol persona amb 

discapacitat (de 16 a 60 anys). 

Contacte: prodispollensa.com 

Col·labora: Moltes entitats col·laboren amb PRODIS i també té convenis amb altres 

entitats com la UIB, alguns ajuntaments, juntament amb altres entitats socials. 

Activitats que dur a terme:  

- Taller de jardineria 

- Taller de cordatje-restauració 

- Taller de ceràmica 

- Activitats culturals i d’entreteniment 

Altres activitats complementàries: 

- Servei d’inserció laboral 

- Tallers esportius (natació, hípica, golf, senderisme …) 
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Entitat: APROSCOM 

Any de fundació: 1969 Ubicació: Palma de Mallorca (Manacor) 

Titularidad:  Privada 
Destinataris: Persones amb discapacitat 

intel·lectual 

Contacte: aproscom.org 

Col·labora: Col·labora amb Plena Inclusió Illes Balears i Foro per la qualitat. També 

rep suport d’altres entitats com La Caixa o la fundació Guillem Cifre de Colonya. 

Activitats que dur a terme:  

- Activitats esportives 

- Activitats de suport escolar (aprenentatges individualitzats per cada alumne per 

tal de desenvolupar al màxim les seves capacitats) 

Altres activitats complementàries: 

- Formació per l’inserció laboral 

- Àrea social per donar suport a les persones adultes amb discapacitat 
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Entitat: MATER MISERICORDIAE 

Any de fundació: 1963 Ubicació: Palma de Mallorca 

Titularidad:  Privada 
Destinataris: Persones amb discapacitat 

intel·lectual durant tot el seu periode vital. 

Contacte: orgmater.org 

Col·labora: Col·labora amb centres sant Francesc d’Assís i amb Franciscanas hijas de 

la misericordia. 

Activitats que dur a terme:  

- Taller d’informàctica 

- Taller de música 

- Taller de pastoral 

- Treballen amb el medi ambient 

- Abarquen totes les etapes educatives amb diferents activitats que responguin a 

les necessitats de cada una d’aquestes etapes 

- Taller d’agroalimentació 

- Taller de restauració de mobles 

Altres activitats complementàries: 

- Tallers prelaborals: cuina, jardineria, neteja, granja escola, agricultura ecològica 

… 

- Sortides puntuals, estàncies a hotels, viatges… 
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Entitat:  ASNIMO 

Any de fundació: 1976 Ubicació:  Palma de Mallorca (Marratxí) 

Titularidad:  Privada 
Destinataris: Persones amb sindrome de 

Down i altres discapacitats 

Contacte: asnimo.com 

Col·labora: És una entitat que col·labora amb obra social La Caixa 

Activitats que dur a terme:  

- Activitats d’oci i temps lliure: horabaixes de cinema, passetjades, excursions a 

diferents llocs de Mallorca, estàncies a hotels … 

- Tallers ocupacionals: de forn, de jardineria, d’hosteleria, restauració de mobles, 

de decoració i reciclatje, o de neteja. 

Altres activitats complementàries: 

- Servei de fisioteràpia i de psicoteràpia 

- Programa esportiu (natació i educació física) 
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Entitat:  ASANIDESO 

Any de fundació: 1981 Ubicació: Palma de Mallorca (Sóller) 

Titularidad: Pública 
Destinataris: Residents de Sóller amb 

discapacitat i les seves famílies. 

Contacte: asanideso.com 

Col·labora: ---- 

Activitats que dur a terme: 

- Activitats de neteja i manteniments d’horts i de jardins. 

- Neteja d’interiors i exteriors d’edificis. 

- Taller d’elaboració, etiquetatje i distribució de confitures. 

- Confecció i pintat de peces de ceràmica. 

Altres activitats complementàries: 

- Activitats esportives (petanca, educació física…) 
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Entitat:  Fundació DOWN i MÉS 

Any de fundació:  2010 Ubicació:  Palma de Mallorca 

Titularidad: Privada 
Destinataris: Persones amb sindrome de 

Down i les seves famílies 

Contacte:  downimes.org 

Col·labora:  la fundació Barceló col·labora amb aquesta fundació 

Activitats que dur a terme: 

- Activitats de suport escolar en les distintes etapes de la vida dels usuaris 

- Activitats de psicomotricitat 

- Activitats esportives: golf, natació… 

- Musicoteràpia 

- Sortides culturals en grup 

- Diades solidàries 

Altres activitats complementàries: 

- Programa de medicina preventiva: duen al dia les vacunes del usuaris i els serveis 

rutinaris de sanitat. 

- Servei de logopèdia 

- Servei de fisioteràpia 

- Formació laboral 

 

  



 32 

 

Entitat:  AIPSD (Down Menorca) 

Any de fundació: 1995 Ubicació: Menorca (Maó) 

Titularidad: Privada 
Destinataris: Persones amb síndrome de 

Down i les seves famílies 

Contacte:  downmenorca.org 

Col·labora: Col·laboren amb aquesta entitat alguns centres de dia on poder dur a terme 

les activitats 

Activitats que dur a terme: 

- Activitats d’oci: carnaval, soritdes a l’hipòdrom, balls benèfics, fires, dinars 

anuals. 

- Xarles amb els pares dels usuaris. 

- Taller d’expressió musical. 

- Tallers d’autonomia. 

- Reforç escolar. 

Altres activitats complementàries: 

- Serveis de logopèdia 

- Serveis d’atenció primarenca 

- Suport psicopedagògic 
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Entitat:  ASPACE 

Any de fundació: 1976 Ubicació: Palma de Mallorca (Marratxí) 

Titularidad: Privada 
Destinataris:  Persones amb paràlisis cerebral 

i discapacitats afins. 

Contacte: aspaceib.org 

Col·labora:  Nombroses entitats col·laboren amb ASPACE entre elles entitats 

bancàries, centres escolars i altres fundacions per persones amb discapacitat. 

Activitats que dur a terme: 

- Oci lúdic-deportiu: Tallers creatius, de teatre, musical, activitats de Slalom, 

bàsquet i educació física. 

- Viatges i sortides en grup. 

- Activitats d’expressió artística, audiovisual i escènica. 

Altres activitats complementàries: 

- Activitats especials: fira d’Abril, Jornada lúdico-esportiva i la Cursa Solidària Sa 

Murada de Palma Ser Runner. 
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Entitat:  Patronat de l’agrupació pro-minusvàlids psíquics de la comarca d’Inca. 

Any de fundació:  1975 Ubicació:  Palma de Mallorca (Inca) 

Titularidad:  Privada 
Destinataris:  Persones amb discapacitat 

intel·lectual i les seves famílies 

Contacte:  patronatjoan23.org 

Col·labora:  Col·labora amb diversos centres de dia i centres escolar on es realitzen les 

activitats que ofereix. 

Activitats que dur a terme: 

- Taller de manipulació de paper reciclat. 

- Taller d’agricultura ecològica. 

- Taller de ceràmica. 

- Activitats d’ajust personal i social. 

Altres activitats complementàries: 

- Natació, dansa, música, futbol sala i altres esports. 

- Servei de respir destinat als familiars. 

- Servei de logopèdia i de fisioteràpia 

 
 

Totes aquestes associacions tenen un objectiu comú, el de cubrir i donar resposta a 

les necessitats que presenten les persones amb discapacitat, això ho aconsegueixen 

eliminant les barreres que es troben dins la societat i normalitzant la situació en la que es 

troben.  
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Totes i cada una d’aquestes associacions duen a terme activitats d’oci educatiu com 

tallers de cuina, classes de dansa, excursions per diferents zones de les Illes Balears, 

tallers de dibuix, de teatre, cursos d’idiomes… Gràcies a les diverses activitats estimulen 

les seves capacitats, es relacionen amb la resta de persones i milloren tant la seva 

autonomia com la seva autoestima. A més aquestes entitats ajuden i ofereixen serveis a 

les famílies de les persones amb discapacitat per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

 

Perque aquestes associacions funcionin correctament i demostrin eficàcia han d’estar 

regulades i controlades per les polítiques ateriorment anomenades. Per tant, és ben 

necessari desenvolupar aquestes polítiques perque tots els ciutadans tenguin dret a 

participar i a progresar dins la societat (March, 2008). 
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4. CONCLUSIONS 

 

Després d’haver cercat, analitzat i extret tota la informació bibliogràfica del treball 

hem arribat a diverses conclusions sobre el tema de l’oci educatiu per persones amb 

discapacitat a les Illes Balears. 

 

Partint de l’objectiu principal de l’estudi, conèixer quina és l’oferta d’oci educatiu per 

persones amb discapacitat a les Illes Balears, hem vist que la discapacitat i l’oci educatiu 

són dos conceptes que actualment tenen gran importància dins la societat en la que vivim, 

i aquests dos conceptes han d’estar junts i amb armonia per poder arribar a una igualtat i 

a la total participació de totes les persones dins la societat. 

 

 Com hem vist al llarg del treball a les Illes Balears hi ha una gran i variada oferta 

d’aquest oci educatiu per persones amb discapacitat, sigui quina sigui aquesta 

discapacitat. I aquestes entitats donen, en certa mesura, resposta a algunes necessitats 

d’aquestes persones. L’objectiu principal d’aquestes entitats és la plena participació i 

integració de les persones amb discapacitat a l’oci educatiu, objectiu que no és compleix 

al cent per cent ja que pot haver discrepàncies en la manera d’aconseguir aquest objectiu. 

 

És cert que les entitats de les que hem parlat realitzen activitats per persones amb 

discapacitat i que s’adapten molt bé a les seves necessitats. Però no treballen al cent per 

cent la inclusió d’aquestes persones dins la societat ja que en aquestes activitats només hi 

participen i només van dirigides a persones amb qualque tipus de discapacitat, no ha 

tothom. També contam amb les barreres de tot tipus (socials, d’accesibilitat…) que se 

troben dia a dia aquestes persones i contra les que s’ha de lluitar per eliminar. 

 

Per tant, desde el punt de vista inclusiu, s’haurien de replentejar aquestes activitats o 

fer un altre tipus d’activitats destinades a tothom. Activitats en les que apart de treballar 

l’autonomia, la independència, l’autoestima o el desenvolupament de les capacitats de les 

persones amb discapacitat també se treballi la inclusió, la participació i la interacció amb 

la resta de la societat. És a dir, dur a terme, tallers o activitats destinats tan a persones que 

tenen alguna discapacitat com a persones que no tenen cap discapacitat. Igualment, s’ha 

de treballar per eliminar tot tipus de barreres per a que aquestes persones no tenguin cap 

impediment a l’hora de realitzar aquestes tasques. 
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 Parlarem ara dels col·lectius que cobreix aquesta oferta d’oci educatiu per 

persones amb discapacitat a les Illes Balears. Els destinataris constitueixen un grup molt 

ampli, ja que abarca nombroses discapacitats: autisme, síndrome d’asperger, minusvalies, 

síndrome de Down, paràlisis cerebral, disminució psíquica o discapacitat física. Així com 

també aquests destinataris no tenen límit d’edat: hi ha activitats destinades a persones 

adultes, altres destinades a adolescents, també hi ha activitats on poden participar les 

persones de la tercera edat, així com també destinades a nens petits. 

 

Podem afirmar així, que aquesta oferta d’oci educatiu, en aquest aspecte inclou a totes 

les persones amb discapacitat, sigui quina sigui aquesta. I independentment de la seva 

edat. 

 

 Per acabar i com a conclusió d’aquest estudi podem dir que l’oci educatiu i la 

discapacitat van lligats. Existeix una amplia oferta d’aquestes activitats a les Illes Balears 

amb l’objectiu d’aconseguir millorar la societat i donar resposta a totes i cada una de les 

necessitats de les persones amb discapacitat. Però per poder arribar a la total inclusió i 

participació d’aquestes persones dins la societat s’ha d’anar un pas més enllà, treballar 

més i crear més programes. Així com també promoure més la igualtat de totes les persones 

dins la societat.  
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