


“Young Athletes”, Joves Atletes, és un programa subvencionat
internacional de jocs i activitats per a nens i nenes amb discapacitat
intel·lectual de 2 a 8 anys, amb l’objectiu de fomentar i estimular el
seu creixement físic i mental.

El programa 



Programa internacional

• Young Athletes (YAP) és un programa internacional que des de Special
Olympics ha arribat a més de 50.000 nens i nenes d’arreu del mon.

• A Espanya des de 2010 hi ha vàries Comunitats Autònomes on s’ha introduït:
Comunitat Valenciana, Comunitat Autònoma de Madrid, Regió de Múrcia i
Illes Canàries.
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El YAP a Catalunya

• A Catalunya es va començar a treballar aquest programa en el 2013.

• Actualment hi ha 7 escoles d’educació especial que fomenten aquest
programa amb un total de 83 nens i nenes:

 CEE Crespinell de Terrassa.
 Escoles Especials Llar de Sant Josep de Lleida.
 CEE Font del Lleó de Reus.
 CEE Alba de Reus.
 Solc de Tarragona.
 Escola Sant Gregori de Girona.
 Montserrat Montero de Granollers.

* Les dues escoles de Reus treballen
conjuntament compartint espai
d’entrenament, monitors i transport.



Objectius

• Desenvolupar les habilitats
motores bàsiques dels nens i
nenes com l’equilibri, la
coordinació, el ritme, etc.

• Millorar la capacitat de relacionar-
se amb el seu entorn.

• Crear un hàbit de realització de
l’activitat física com a element
bàsic en el desenvolupament i
formació de la persona.

• Dotar a les famílies d’elements de
suport i ajuda per a una millor
integració dels seus fills i filles.



Activitats

• El projecte consta d’un circuit de vuit proves diferents que estimulen les
seves funcions bàsiques.

• A partir de jocs, balls i proves els nens i nenes practiquen: destreses
bàsiques i avançades, caminar i córrer, equilibri i salts, atrapar i agafar,
llençar, colpejar i xutar o trepitjar.



Activitats

• L’objectiu és desenvolupar l'aptitud, la força, consciència corporal,
conceptes espacials, habilitats adaptatives i habilitat de seguiment
visual.



Activitats



Jornada final

• A cada escola on té lloc el Programa Young Athletes s’hi realitza una
jornada final on els nens i nenes mostren als familiars i amics les
diferents activitats lúdiques de comiat del programa.

• Els petits participants reben el seu diploma i medalla acreditant que
han format part del programa i se’ls dona la benvinguda a la família de
Special Olympics.



Jornada final



Exhibició Jocs Special Olympics 

• Els Jocs Special Olympics La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 2018 van ser
els primers de l’estat espanyol i de Catalunya que van acollir una
exhibició del programa.

• Una vintena de joves atletes de Reus van viatjar fins La Seu d’Urgell i
van rebre la seva primera medalla d’uns Jocs Special Olympics.



Exhibició Jocs Special Olympics 



TOTS SOM CAMPIONS!


