Les rutes inclusives

Les rutes inclusives
Participació en la preparació de la ruta:
Quan preparem activitats a l’esplai, volem que els infants i joves participin en l’elecció i el
disseny, i les rutes són un espai idoni per la col·laboració i la participació activa de les
membres del grup d’edat i les monitores.
Per preparar una ruta inclusiva cal que:
●

Fem activitats per desenvolupar el concepte d’inclusió de la diversitat, partint del fet
que totes les persones som diverses, tenim necessitats diferents i podem ser excloses
per multitud de factors.
Per tant, cal que per preparar una ruta, el grup entengui que la inclusivitat és una
necessitat col·lectiva i que garantir-la és deure de totes.

●

Fem dinàmiques per compartir les motivacions i interessos, les pors, les angoixes i
els diversos aspectes que necessitem com a grup a l’hora de fer una ruta i que totes
ens sentim còmodes.

●

Creem comissions de les tasques per preparar la ruta (tresoreria, etapes,
allotjament…) i explicar en detall en què consisteix cada una, per tal que les
participants identiﬁquin cada comissió i puguin decidir amb quina tasca se sentiran
més còmodes.
Ho podem fer a partir de recursos audiovisuals (imatges i fotograﬁes, un vídeo
explicatiu, entre altes), dinàmiques on les participants expliquin què van fer el curs
anterior, demanar a un altre grup de l’esplai que vingui a explicar-ho…

●

Seguim l’evolució de les comissions per veure com avança l’estat de la ruta i,
alhora, deixar espai a les participants per fomentar la seva autonomia.
També inclourem espais per compartir en quin punt està cada comissió i que tot el
grup participi de les decisions.

Transport:
Per tal que la ruta que preparem sigui inclusiva, ens hem d’assegurar que el destí i el ﬁnal de
la ruta està ben comunicat:
●

Si accedim en transport públic és important saber si les estacions i els trens que hi
passen estan adaptats.
Podem comunicar-nos amb l’empresa de transport per notiﬁcar l’ús del servei i
especiﬁcar les necessitats de mobilitat.
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●

●

Si hi accedim en autobús privat necessitarem un espai suﬁcient perquè aquest
pugui maniobrar, que estigui adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i que el
lloc on arribem també sigui accessible.
Si hi accedim en transport privat, haurem de garantir que totes hi puguem arribar
tenint en compte quines famílies disposen de vehicle, quines no, com podem
compartir els cotxes, entre altres.

A més, segons les necessitats del grup, és oportú que preparem una ruta que tingui les
etapes disponibles per fer caminant i en transport públic, per tal d’adaptar-nos a cada
cas i que les persones que ho necessitin, puguin seguir la ruta si no poden continuar
caminant.
Desnivells i distàncies:
Per tal de dissenyar una ruta inclusiva tindrem en compte els desnivells acumulats i les
distàncies de les etapes, apostant per aquelles que estiguin adaptades a les necessitats de les
participants.
A les següents graelles podeu trobar informació sobre les distàncies i els desnivells
recomanats per a cada franja d’edat, i poder dissenyar la ruta tenint en compte aquestes
dades i la valoració del grup en concret.
Tenint en compte que la velocitat mitjana d’una persona caminant és de 4 km/h, a l’hora de
planiﬁcar les rutes segons el grup d’edat i les necessitats de les participants, haurem de tenir
en compte la següent taula i adaptar-la al grup:
Edat

Temps màxim a caminar per dia

De 6 a 7 anys

2h

De 8 a 9 anys

2 h i 30 min

De 10 a 11 anys

3 h i 30 min

De 12 a 13 anys

4 h i 30 min

De 14 a 15 anys

5 h i 30 min

De 16 a 17 anys

7 hores

L’esforç invertit en cada etapa dependrà, en gran mesura, de les pujades i baixades que hi
hagi, per això hem de calcular molt bé el desnivell que farem, ja que també en dependrà el
temps que destinem a aquella etapa. A la següent taula trobareu les dades orientatives per
franges d’edat:
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Edats

Desnivell màxim acumulat de pujada per dia

De 6 a 7 anys

300 m

De 8 a 9 anys

500 m

De 10 a 11 anys

700 m

De 12 a 13 anys

800 m

De 14 a 15 anys

1.000 m

De 16 a 17 anys

1.300 m

Pes de les motxilles
El pes de la motxilla també és un factor que haurem de tenir en compte a l’hora de preparar
les rutes, ja que pot inﬂuir en la dinàmica de les etapes i en la comoditat de les participants i
monitores.
Per preparar la motxilla hem de:
●
●
●

●
●
●

Distribuir el material comú i els aliments entre les participants i les monitores.
Preveure la quantitat d’elements personals que portarà cadascú (roba, calçat,
material d’higiene, entre altres).
Col·locar els objectes més pesats al centre de la motxilla i tan propers com sigui
possible de l’esquena, per tal de no desplaçar tant el nostre centre de masses i que
ens sigui més senzill mantenir l’equilibri.
Els objectes més lleugers o els que hàgim de fer servir més sovint, es col·loquen a la
part superior de la motxilla
Els objectes de pes mig, van col·locats a la zona baixa i a la zona més externa de la
motxilla
És molt important carregar correctament la motxilla i ajustar-la bé, per tal de no
patir mal d’esquena. El pes, ha d’estar majoritàriament a la cintura, no sobre les
espatlles.

També hem de tenir en compte el pes màxim que poden carregar els infants i joves, que ha
de ser d’entre un 10-15% del seu pes. A continuació veureu una graella orientativa sobre el
pes que pot portar cada grup d’edat:
Edats

Pes màxim indicatiu a transportar

De 6 a 7 anys

3 kg

De 8 a 9 anys

4 kg
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De 10 a 11 anys

6 kg

De 12 a 13 anys

8 kg

De 14 a 15 anys

10 kg

De 16 a 17 anys

12 kg

Les sensibilitats als pesos de les motxilles poden ser diferents per a les participants a la ruta:
tant ens podem trobar a infants i joves que els costa avançar amb el pes que carreguen, com
altres que els resulta més fàcil. Per això:
●
●

●

Donem suport a aquelles persones que els representa més diﬁcultat, per animar-les
que superin el repte de cada etapa.
Observem com estan distribuïts els elements a dins de la motxilla perquè
l’infant/jove se’n responsabilitzi i valori el que hi porta (si hi ha massa roba, si el pes
està distribuït correctament…).
Valorem amb el grup qui porta, a cada etapa, els elements comuns que necessitem i
si els anem canviant.

Descansos
El descans físic és un aspecte important a tenir en compte, per tal que el grup es recuperi i
entomi la següent etapa amb més energia. Per tal de preparar una ruta inclusiva haurem de
tenir en compte:
●
●

●

Decidir els moments de descans de manera conjunta amb les participants i ubicar-los
en moments concrets del dia (quan fa més calor, per exemple).
Acordar si hi haurà dies de descans entre les diferents etapes que formin part de la
ruta. Podem tenir en compte que durant la ruta no cal que caminem cada dia. Podem
fer descansos espaiats (caminar 1 dia, descansar 1 dia) per tal que l’esgotament es
pugui gestionar millor.
Decidir què volem fer durant els temps de descans: activitats i dinàmiques, temps
lliure, descoberta de l’entorn ambiental...

Alhora, també podem valorar que les participants no carreguin el seu equipatge mentre
caminen. Això les farà anar més lleugeres i concentrar-se en el desplaçament i en l’entorn
per on passem.
Alimentació
Durant les rutes amb l’esplai ens hem d’alimentar bé, ja que gastem molta energia a cada
etapa i necessitem recuperar-nos per entomar la següent jornada amb energia. Hem de
garantir que, tant les participants com les monitores, estiguem ben nodrides i per fer-ho,
necessitem planiﬁcar els menús i les compres.
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Els aliments que portem també inﬂuiran en el pes de la motxilla de les participants, així que
hem de preveure les compres amb relació als dies que passem pels municipis, per tal de
poder-nos abastir.
L’aigua també serà un element que necessitarem portar durant tot el camí i haurem d’anar
preveient on podrem reomplir les cantimplores per continuar la ruta.
Espai de cures
Les rutes són una activitat que duem a terme molts esplais i les esperem amb il·lusió durant
tot el curs i, alhora, també representen un repte que superem com a grup, desplaçant-nos
d’un lloc a l’altre totes juntes i descobrint l’entorn per on passem.
Per tal de gestionar els possibles conﬂictes que es puguin presentar i acompanyar la gestió
emocional de les participants i del grup, és important que dissenyem un espai de cures
adaptat al grup, que pugui donar suport en:
●
●
●
●

El diàleg intern de les participants i el concepte de resiliència.
L’ajuda mútua i el sentiment de pertinença al grup.
La resolució de conﬂictes.
La presa de decisions horitzontals.

També serà útil crear un espai de cures de monitores, per tal d’anar valorant l’activitat a
mesura que avança i compartir com ens sentim, quins aspectes podem millorar, les
observacions de les participants i del grup, entre altres.
Comunicació amb la família
Cal mantenir el contacte amb la família des de l’inici de curs per tal d’intercanviar eines,
recursos i, en deﬁnitiva, la seva experiència a casa. Això ens ajuda a conèixer aspectes que
no ens trobem durant les activitats del dissabte a l’esplai i que poden representar un repte
per l’infant o jove.
També és útil per a l’infant i/o jove que participa per primera vegada a una ruta:
● Parlar-ne des de principi de curs, compartint amb el grup la idea d’anar de ruta i
explicant situacions amb les quals ens podem trobar, per tal de poder-nos anticipar,
alhora que deixem l’espai a la incertesa i a les sorpreses que ens podem trobar.
● Preparar la ruta entre totes i acordar les distàncies de les etapes, així com els
moments de descans.
● Treballar des de casa els reptes de les rutes i convidar-los que facin sortides
plegades, per tal que l’infant es pugui anar situant en les rutes des del suport
familiar.
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Relleu entre l’equip de monitores
Una de les accions que fem sempre dins de l’equip de monitores, és fer el relleu a les que
estaran amb el grup durant el curs vinent, de manera que quan preparem una ruta, és útil
que puguem recórrer a aquelles persones que van estar amb el grup en anteriors rutes, per
tal de saber quins reptes els van representar més diﬁcultat, quines activitats els motiva fer
durant les sortides a peu, com va anar l'organització de les participants, entre altres.
Així ens complementem amb la resta de monitores obtenint informació sobre la seva
experiència amb el grup i amb la seva evolució.

Preguntes
●
●
●
●
●
●
●

Quines són les necessitats i prioritats del grup?
On volem anar?
Quines opcions tenim per arribar i per tornar?
Com volem que siguin les diferents etapes de la ruta?
Qui participa en la preparació de la ruta?
Com organitzarem els àpats durant la ruta? Ho portem tot de casa o anirem
comprant?
Ens coordinem amb les famílies de les participants?

Adreces d’interès

Servei d’informació integral de la discapacitat d'origen neurològic - Parcs Naturals
https://siidon.guttmann.com/ca/recurso/parcs-naturals-generalitat-catalunya
Rutes accessibles a Catalunya
http://www.catalunya.com/rutes-accessibles-8-1-521676?language=ca
Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya
https://parcs.diba.cat/web/accessibilitat
Guia del Camí de Santiago accessible per a totes les persones
https://www.discapnet.es/sites/default/ﬁles/caminodesantiagoconsejeraweb_2.pdf
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