
A Fundesplai situem els infants al centre de la nostra actuació
Fundesplai (Fundació Catalana de 
l’Esplai) som una entitat sense afany 
de lucre amb més de quaranta-cinc 
anys d’experiència en l’educació en 
el lleure, l’educació ambiental i el 
món associatiu. Aplega diferents en-
titats, una federació amb vuitanta-un 
esplais i projectes de lleure i vint-

i-vuit equipaments de natura arreu 
de Catalunya. Gran part de la nostra 
activitat es desenvolupa en l’àmbit 
escolar, on oferim el programa +ES-
COLA, una proposta educativa inte-
gral, de la màxima qualitat, adapta-
da a les necessitats de cada centre. 
Actualment estem presents en més 

de mil escoles arreu de Catalunya.  
Treballem conjuntament amb equips 
docents, famílies, administracions i 
entitats de cada territori i sempre 
situem l’infant en el centre de la nos-
tra actuació, vetllant per garantir els 
seus drets, la transformació social i 
la igualtat d’oportunitats.

L’educació en el temps 
de lleure ajuda el desen-
volupament integral 
de l’infant aportant-li 
conceptes, habilitats 
i valors que l’ajudaran 
a ser un ciutadà actiu, 
més crític, imaginatiu, 
creatiu i sobretot un 
infant més feliç.

La base de l’educació 
no formal és el joc i 
l’aprenentatge coo-
peratiu on es posen 
en funcionament ha-
bilitats com el treball 
en equip, la presa de 
decisions, el consens, 
l’escolta activa, la crí-
tica constructiva, la 
capacitat d’expressió 
d’idees i la possibilitat 
d’opinar; en definitiva, 
es posen en joc tots els 
elements que un infant 
necessita per ser un 
ciutadà del present, un 
ciutadà amb capacitat 
transformadora.

L’educació en el temps 
de lleure dels infants in-
clou la participació de 
les famílies, que són 
una part activa i uns 
actors clau en l’educa-
ció de l’infant.

També promovem el 
treball conjunt amb la 
comunitat educativa. 
Els nostres serveis par-
teixen del Projecte Edu-
catiu de Centre (PEC) 
perquè l’educació en el 
temps no lectiu de l’in-
fant ha d’anar de la mà 
dels fonaments que re-
gulen el funcionament 
del centre escolar. 

L’educació no formal, 
per tot el que ja hem 
dit, no és només un 
complement de l’e-
ducació reglada, que 
els infants reben als 
centres escolars, sinó 
que dota l’infant d’ha-
bilitats per a la vida, 
defensa els seus drets 
com a ciutadans actius 
i possibilita l’adquisició 
de valors com la soli-
daritat, la cooperació, 
la utopia, etc. que, en 
definitiva, ajuden a la 
construcció d’una so-
cietat millor.

Eduquem 
per a una 
societat millor

www.fundesplai.org

Els nens i les nenes 
se situen al centre del 
projecte 
per tal que 
esdevinguin 
protagonistes del 
seu aprenentatge

Treballem per a la 
felicitat dels infants

especial

programes 

escolars

febrer 2016

Cristina Rodríguez
Cap de l’Àrea de Serveis 
Escolars i Cases de Colònies

en xifres

1.048 
escoles on 
Fundesplai hi 
desenvolupa 
programes

55.309
participants 
en programes 
escolars

40.216
participants 
en programes 
d’educació 
ambiental

203.432
persones a 
les quals arriba 
l’acció de 
Fundesplai

28
equipaments de 
natura arreu de 
Catalunya

3.721
treballadores 
i treballadors a 
Fundesplai

1.022 
voluntàries 
i voluntaris 
a Fundesplai

4.000
ajuts 
per a colònies 
escolars

582
beques 
d’un mes 
en menjadors 
escolars

5.300
beques per anar 
de colònies 
i casals d’estiu

8,4/10
índex de 
satisfacció 
dels programes 
escolars

Tota la informació a
escoles.fundesplai.org

93 474 74 65

Habilitats 
socials

Educació 
en valors

Igualtat 
d’oportunitats

Participació

 Sostenibilitat

 Ciutadania 
activa

Felicitat

Alimentació 
i hàbits 

saludables

Drets 
dels Infants
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, una proposta integral d'activitatsESCOLA
 Un dia a l’escola amb Fundesplai

   Activitats als albergs i cases de colònies de Fundesplai

Acollides 
matí i tarda
Els infants arriben a 
l’escola i els donem la 
benvinguda amb afec-
te i calidesa perquè se 
sentin bé tot el dia. A 
les acollides hi ha ca-
buda per a totes les ne-
cessitats dels infants i 
afavorim que comencin 
i acabin la jornada en 
un entorn de joc i com-
panyonia.

Cuina
A la cuina de l'escola 
s'enllesteix una truita 
de patates. Els menús de 
+ESCOLA estan super-
visats per un equip de 
nutricionistes seguint la 
dieta mediterrània i con-
templen adaptacions a 
les necessitats específi-
ques dels infants. Treba-
llem amb productes de 
proximitat i proveïdors 
socials. 

DUrAnT El CUrS: 
colònies i sortides escolars
A Fundesplai disposem de vint-i-vuit instal·lac-
ions de natura situades arreu de Catalunya: 
cases de colònies, albergs i terrenys d’acam-
pada que en la majoria de casos estan adap-
tades per acollir grups amb mobilitat reduïda.  
A les nostres instal·lacions desenvolupem 
programes educatius per a totes les edats: 
d’aventura, educació ambiental, teatre... que 
ajuden en l’aprenentatge transversal de valors, 
continguts i experiències.

A més, des de Fundesplai impulsem una cam-
panya per promoure les colònies escolars que 
inclou un descompte del 20% en el preu de la 
colònia, que cada escola aplicarà segons les 
necessitats específiques dels seus alumnes. Si 
s’aplica a tots per igual, l’estada de tres dies 
té un preu unitari de 89 € per infant.

 és el nom que engloba 
els programes escolars 
que ofereix Fundesplai 
(Fundació Catalana 
de l’Esplai). Es tracta 
d’un projecte educatiu 
que ofereix una solu-
ció integral de qualitat 
per desenvolupar les 
activitats d’educació 
en el lleure del món 
escolar, des del disseny i 
desenvolupament de les 
programacions fins a la 
gestió de les inscripcions 
i la gestió dels rebuts.

Treballem conjuntament 
amb els equips docents, 
les famílies i les adminis-
tracions i el teixit associa-
tiu local. Per a cada escola 
s’elabora un programa 
adaptat a les seves neces-
sitats, projecte educatiu i 
recursos: des d’una acti-
vitat puntual, una estada 
educativa en algun dels 
nostres vint-i-vuit equi-
paments de natura, fins a 
la gestió integral de totes 
les activitats d’educació no 
formal que es desenvolu-
pen en el marc escolar.

Vetllem perquè els nostres 
programes tinguin la mà-
xima qualitat: apliquem 
ràtios adequades, els nos-
tres professionals estan en 
formació contínua i estem 
en constant innovació edu-
cativa i tecnològica. Així 
ho certifiquen diferents 
segells de qualitat.

Però a Fundesplai conside-
rem que els nostres progra-
mes educatius només arri-
ben a la màxima qualitat 
quan, a més, en garantim 
l'equitat. Per això ajudem 
les famílies perquè tots 
els infants gaudeixin de 
les mateixes oportunitats. 
L’any passat vam atorgar 
més de setze mil beques 
i ajuts perquè els infants 
en situació de risc pogues-
sin gaudir de les colònies, 
menjador i activitats de 
lleure i reforç escolar.

07:30

11:00

Projecte 
educatiu
Durant l’estona de lleu-
re, normalment van al 
pati i gaudeixen d’ac-
tivitats lúdiques i edu-
catives tot treballant 
valors positius, creant, 
imaginant i aprenent 
a conviure. Avui fan 
un mural amb peces 
retallables i materials 
reciclats. 

13:30

ESCOLA
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Considerem 
que només 
s'arriba a la mà-
xima qualitat 
quan es garan-
teix l'equitat
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, una proposta integral d'activitats
 Un dia a l’escola amb Fundesplai

   Activitats als albergs i cases de colònies de Fundesplai

Promoció 
de la salut
Durant el matí, a les 
aules, els infants tre-
ballen hàbits saluda-
bles i habilitats per la 
vida amb els nostres 
programes de promo-
ció de la salut. Avui 
enganxen cromos a 
l’àlbum de l’Aventura 
de la Vida amb el Gat 
Llampec i els amics de 
la colla.

Petita 
infància
A Fundesplai oferim 
diferents serveis adre-
çats a la Petita Infàn-
cia i a les seves famí-
lies. Són projectes que 
atenen les necessitats 
de la família i l’infant 
i estan integrats a la 
xarxa comunitària: es-
pais familiars, escoles 
bressol, espais de joc, 
casals d’estiu...

Temps 
educatiu 
del migdia
Durant el dinar, els 
joves aprenen hàbits 
d'alimentació saluda-
ble i d'higiene i valors 
de ciutadania i partici-
pació. És un espai so-
cial on també treballen 
l’organització: parar i 
desparar taula, respon-
sabilitats...

DUrAnT lES vACAnCES:  
casals i colònies per a infants 
i també per a les famílies!
En períodes de vacances escolars organitzem 
colònies, casals, camps de treball per a escoles, 
AMPA i Ajuntaments. Els programes d’activi-
tats afavoreixen el desenvolupament social i 
afectiu dels participants en entorns de natura 
privilegiats. A més, durant els períodes de va-
cances, Fundesplai organitza les Colònies en 
Família: unes estades per descansar, descobrir 
l’entorn i passar-ho bé amb altres famílies a uns 
preus socials. L’estada d’una setmana durant 
el mes d’agost, per a una família tipus de dos 
adults i dos menors de 16 anys, té un preu de 
566 €: poc més de 140 € per persona! Inclou 
pensió completa a les nostres cases de colò-
nies, piscina i activitats dirigides per monitors 
especialitzats.

Taller 
d’educació 
ambiental 
Durant l’estona lectiva 
de la tarda, els infants 
es troben amb els nos-
tres educadors/es am-
bientals, que els guien 
en un taller per com-
prendre i integrar la 
sostenibilitat. En aquest 
taller fan activitats lú-
diques, experiències i 
debats participatius.

Activitats 
extraescolars
Un cop acaba l’hora-
ri lectiu, els infants 
poden participar a 
centenars d’activitats 
extraescolars. Alguns 
juguen a bàsquet o 
futbol, d’alt res fan 
dansa, música, circ, 
idiomes o batucada! 
Però tots s’impregnen 
de valors positius, fan 
amics i són feliços.

Les activitats de

Activitats 
de curs
Acollides

Extraescolars

Temps educatiu 
del migdia 
(cuina, menjador, 
activitats, 
gestió de rebuts)

Atenció a la 
petita infància

Activitats 
específiques
Casals

Colònies d’estiu 
i campaments

Colònies escolars

Sortides d’un dia

Treballs 
de síntesi

Programes
Educació 
ambiental

Promoció 
de la salut

Suport als 
alumnes amb 
necessitats 
educatives 
especials

Formació
Formació 
per a famílies

Formació 
per a 
professionals

Suport a 
la inclusió
Els nostres monitors/
es de suport acompa-
nyen els alumnes amb 
necessitats educati-
ves especials en més 
de sis-cents centres 
escolars i els ajuden a 
millorar l’autonomia i a 
afavorir que se sentin 
plenament integrats 
dins el grup classe.

11:30

09:00

12:30

15:30

10:00

16:30

10

15

 1 Can Grau (52)
  massís del garraf. olivella

 2 Mas Cabàlies (70) 
  pirineu. ogassa

 3 Alberg Cal Pons (52)  
  berguedà. puig-reig

 4 Can Mateu (46)/Els Porxos (66)  
  guilleries. vilanova de sau

 5 Alberg de Centre Esplai (344) 
  baix llobregat. el prat de ll.

 6 La Cinglera (86)* 
  guilleries. vilanova de sau

 7 El Company (62)* 
  guilleries. vilanova de sau

 8 Rectoria de la Selva (111) 
  serra de busa. navés

 9 Viladoms de Baix (90)   
  montserrat-serra de l’obac  
  castellbell i el vilar

 10 Can Massaguer (74)* 
  montseny. sant feliu de buixalleu

 11 La Traüna (42) 
  montseny. fogars de montclús

 12 Molí de Sant Oleguer (66) 
  vallès occidental. sabadell  

 13 CEAL Can Santoi (42) 
  collserola. molins de rei

 14 Alberg CAA Cal Ganxo (44) 
  massís del garraf. castelldefels

 15 Les Codines (60)
  osona. montesquiu

Tota la informació a
escoles.fundesplai.org

93 474 74 65

5 
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              , un model educatiu de qualitat...ESCOLA

   
■ Situem l’infant al centre 

de les activitats i poten-
ciem la seva autonomia, 
compromís i felicitat.

■ Tenim en compte tots els 
aspectes de la persona-
litat de l’infant.

■ Tenim present les inqui-
etuds, interessos i capa-
citats de cada infant.

■ Promovem la pràctica 
educativa acollidora per 
acompanyar l’infant a 
comprendre la realitat, 
les seves emocions, 
superar noves fites i ser 
autònom.

■ Afavorim l’autoconeixe-
ment per prevenir riscos 
i malalties.

■ Afavorim la màxima parti-
cipació dels infants en tots 
els processos.

■ Potenciem la pràctica edu-
cativa que parteix de la 
persona i no d’un model 
preestablert, treballant 
sempre pels Drets de l’In-
fant.

■ Vetllem pels aprenentat-
ges significatius.

■ Afavorim el joc i les dinà-
miques de grup com a 
motors d’aprenentatge.

■ Fomentem les activitats 
vivencials i experimentals 
adaptades a cada etapa.

■ Treballem a partir de l’es-
colta activa, la llibertat i 
el respecte.

■ Treballem per la igualtat 
d’oportunitats: que tots els 
infants puguin accedir a les 
nostres activitats.

■ Assegurem la no-discrimina-
ció i la inclusió social amb 
respecte a la diversitat i a la 
interculturalitat.

■ Treballem per la tolerància, la 
solidaritat, la cooperació i el 
compromís.

■ Afavorim la resolució de con-
flictes, facilitant que l’infant 
articuli recursos propis.

■ Potenciem la coeducació i la 
igualtat, afavorint relacions 
interpersonals amb indepen-
dència del gènere i rebutjant 
relacions de submissió o de 
poder.

Fem educació 
activa 

i participativa

 Fem educació 
integral i 

personalitzada

 Fem educació 
per la igualtat 
d’oportunitats

... que garanteix la igualtat d'oportunitats
Segons l'Enquesta de Condicions 
de Vida 2014 (INE-IDESCAT), la taxa 
AROPE assenyala que el 32,9% de 
menors a Catalunya viu per sota 
del llindar de la pobresa. Això vol 
dir que gairebé un de cada tres in-
fants veu compromès el seu accés 
a tots aquells serveis que no estan 
degudament coberts, com ara l’ali-
mentació, l’atenció i l’educació en 
el lleure. Això està passant ara. I 
està passant aquí: a la nostra po-
blació, al nostre barri, a la nostra 
escola. Ara cal actuar.

l’any passat  
Fundesplai va atorgar 
setze mil ajuts i beques
És per aquest motiu que a Fundes-
plai impulsem la la campanya de 
captació de fons Prenem partit 
per la infància!. L’any passat vam 
atorgar setze mil ajudes i beques 
perquè els infants amb més neces-
sitats socials poguessin accedir al 
menjador, colònies, activitats de 
lleure i reforç escolar. Però, per 
continuar, necessitem la col·labor-
ació de tothom.

S’hi pot participar de moltes mane-
res: informant-se de la situació dels 
infants de l’entorn proper, coneixent 
i difonent els drets, implicant-se en 
l’AMPA, en una associació o en l’es-
plai, etc. I qui vulgui “prendre partit” 
amb Fundesplai pot fer una aporta-
ció econòmica. El 100% dels fons 
recaptats es destinaran a beques i 
ajuts per als infants.

Com fer el teu donatiu?

Els fons recaptats es destinaran a becar infants en risc d’exclusió social

Entrant a 
www.fundesplai.org/dona

Trucant al 
93 551 17 71

Pren partit per la infància amb Fundesplai

Mira el vídeo 
de la campanya

1 de cada 3 infants viu per sota del llindar de la pobresa
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              , un model educatiu de qualitat...

 
■ Fem projectes a mida.

■ Els nostres serveis es 
poden contractar com a 
escola, AMPA o adminis-
tració pública.

■ Apliquem ràtios 
adequades.

■ Els nostres professionals 
estan en formació con-
tinuada.

■ Estem en constant inno-
vació educativa i tecno-
lògica.

■ Disposem de certificaci-
ons de qualitat.

Fem educació 
adaptada a les 
necessitats de 
cada centre  

■ La nostra proposta 
es coordina amb el 
Projecte Educatiu 
de Centre de cada 
escola.

■ Vet l lem pe ls 
interessos dels in-
fants i les famílies.

■ Tenim en comp-
te les entitats del 
territori.

■ Treballem per l'ocu-
pació local.

■ Ens desplacem per 
fer el seguiment.

 Fem educació 
arrelada 

al territori,  
treballem 
en xarxa 

■ L’educació ambiental 
és un eix fonamental 
de totes les nostres 
actuacions.

■ Afavorim la sostenibi-
litat i el respecte pel 
medi ambient.

■ Fomentem les activi-
tats vivencials en con-
tacte amb la natura.

■ Amb els nostres equi-
paments i serveis bus-
quem ser un exemple 
de sostenibilitat per als 
infants i tota la societat.

 Fem 
educació 
per a la 

sostenibilitat

... que garanteix la igualtat d'oportunitats
El diumenge 8 de maig de 2016 el Parc Nou 
del Prat de Llobregat (Ronda del Sud, s/n, 
el Prat de Llobregat) acollirà la Festa Esplai, 
la gran diada de l'educació en el lleure que 
organitza Fundesplai i que enguany arribarà 
a la seva trentena edició! L’any passat hi van 
participar més de deu mil persones entre 
infants, joves, monitors, educadors i famílies 
dels esplais i les escoles.
Tant si pertanyeu a l’AMPA d’una escola, a un 
esplai, com si voleu venir-hi com a família, us 
convidem a visitar aquesta gran festa, en la 
que podreu participar en més de cinquanta 
activitats lúdiques i educatives, com espec-
tacles infantils, tallers, música, etc.
La Festa serveix com un gran aparador de 
la tasca educativa i social de Fundesplai i 
també és el moment de màxima difusió de 
les campanyes solidàries, com la campanya 
“Un estiu per a tothom”, que l’any passat 
va atorgar cinc-mil tres-centes beques per a 

colònies i casals; o com la iniciativa #botax-
lainfancia (foto), en la que es van recaptar 
15.000 € que es van destinar a ajuts per a 
colònies, beques menjador i activitats de 
lleure i reforç escolar.

Actes festius, reivindicatius,  
concerts solidaris...
A més de la Festa Esplai, Fundesplai orga-
nitza altres esdeveniments oberts a la par-
ticipació de tothom. En aquest sentit, cada 
any el dia 20 de novembre se celebra el Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, amb 
actes en moltes escoles i esplais per reivin-
dicar la igualtat d’oportunitats en la infància. 
Igualment, des de l’any passat, en el marc 
de la campanya “Un estiu per a tothom”, 
s’organitza un cicle de concerts solidaris en 
diferents sales i espais de Barcelona. Si voleu 
participar-hi, estigueu atents al web escoles.
fundesplai.org i a les xarxes socials!

DiUmEngE 8 DE mAig DE 2016:  
esteu convidats a la 30a edició de Festa Esplai!

ESTABLIMENT ACREDITAT 2015
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Directores, infants, representants d’administracions públiques i entitats, cuineres, vetlladores... valoren el treball conjunt amb Fundesplai als centres educatius

  Juntes i junts fem

www.fundesplai.org

Fundació Paidos i Fundesplai 
compartim valors 
la Fundació Paidos, que desenvolu-
pa projectes educatius a Sant Cugat, 
i Fundesplai van unir el seus camins 
al gener. Totes dues entitats entenen 
l’educació com a motor de canvi social.

“Aquest procés ens permetrà a Paidos 
mantenir els trets essencials de la nos-
tra acció a Sant Cugat: proximitat, com-
promís, personalització, treball en xarxa, 
identificació i vinculació amb el territori. 
Formar part de Fundesplai ens optimit-
za la gestió i, sobretot, ens obre les 
portes a compartir el gran capital humà 
del que gaudeixen ambdues entitats.”

Un equip de monitors/es 
i cuineres molt implicat
Fundesplai està present a més de mil 
escoles, tant públiques com concerta-
des, de tot Catalunya. El Col·legi Sant 
vicenç, escola concertada, és un bon 
exemple de la feina conjunta.

“Fa anys que compartim l’estona de 
menjador amb Fundesplai amb tota 
mena d’activitats. Una de les que més 
gaudeixen els nostres alumnes són 
“Les jornades gastronòmiques”. Tot 
això és possible gràcies a l’equip de 
monitoratge i a la gran professionalitat 
de la Mari Carmen i la Pili, les nostres 
cuineres.”

Jose gonzález
RESPoNSAbLE FuNDACIó PAIDoS

PAiDoS
SAnT CUgAT DEl vAllèS

montserrat muñoz
CuINERA

ESColA JoAqUim SAlAriCh
viC

lluïsa moret
ALCALDESSA

AJUnTAmEnT DE
SAnT boi DE llobrEgAT

Fundesplai ens ajuda  
amb les beques menjador
l’estreta col·laboració amb els equips 
directius de les escoles, com la de gor-
nal, permet reforçar les ajudes i be-
ques per als alumnes amb necessitats 
socials als centres que ho necessiten.

“Des de l’escola sempre hem treba-
llat perquè tots els infants que ho ne-
cessitin puguin accedir a les beques 
menjador i Fundesplai sempre ens ha 
ajudat en aquest àmbit. El menjador, 
a més d’assegurar les necessitats nu-
tricionals de nens i nenes, és una part 
essencial de l’engranatge educatiu de 
l’escola.”

Teresa llobet
DIRECTORA

ESColA gornAl
l'hoSPiTAlET DE llobrEgAT

Potenciem el coneixement 
de l’entorn
Fundesplai disposa de vint-i-vuit 
equipaments de natura a alguns dels 
millors entorns naturals de Catalunya i 
un equip d’educadors/es formats i mo-
tivats per atendre els infants.

“Les nostres cases de colònies i albergs 
es caracteritzen per ser presents al 
territori i potenciar activament el co-
neixement de l’entorn a través de les 
seves escoles de natura dirigides per 
educadors especialistes, que suposen 
una oportunitat per als infants i els joves 
per descobrir la natura.”

martí roca
CooRDINADoR DE CASES DE CoLòNIES

FUnDESPlAi
vilAnovA DE SAU

begoña molinero
CAP D’ESTuDIS D’INFANTIL

Col·lEgi SAnT viCEnç
SAnT viCEnç DElS horTS

Ens adaptem a 
les necessitats de cada infant
les cuineres atenen una gran diversitat 
i per això compten amb el suport d’un 
equip de dietistes que planifiquen els 
menús en funció de les particularitats de 
cada nen i nena complint amb les norma-
tives marcades per l’Administració. 

“Les cuineres som l’ànima del temps 
del migdia. A l’Escola Joaquim Salarich 
fem cuina in situ i utilitzem productes 
frescos de la comarca. A més, atenem 
una gran diversitat, ja que fem me-
nús sense gluten, sense porc, sense 
lactosa...”

Tenim una visió en comú de 
servei universal i inclusiu
la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant 
boi de llobregat, on Fundesplai hi és present 
des de fa catorze anys i on gestiona les ex-
traescolars de catorze escoles i casals muni-
cipals, és un exemple de la tasca al territori. 

"La nostra experiència de treball amb 
Fundesplai ha estat a través de la con-
tractació pública de serveis municipals 
del lleure educatiu infantil, amb una 
visió compartida de servei universal i 
inclusiu i amb l'objectiu de lluitar contra 
les desigualtats i afavorir la conciliació 
dels horaris familiars."

ESColA bogATEll.  
bArCElonA

El PrAT DE llobrEgAT

martina boarini, mònica martínez, luca orciuoli i Júlia Prestamo
MEMbRES DE LA CoMISSIó DE PARTICIPACIó DEL MIGDIA

Equip directiu de l'Àrea de Serveis Escolars  
i Cases de Colònies de Fundesplai

la participació dels infants és un dels eixos de les activitats del temps del migdia que organitza 
Fundesplai a les escoles. Un exemple: les comissions de menjador a l’escola bogatell.

“Hem treballat les comissions de decoració, esportiva i de menjador a l’hora del migdia. 
Amb aquestes comissions volem que nenes i nens participin més a l’escola i proposin coses 
adequades per a nosaltres i a la vegada que aprenguin a cooperar.”

Als nois i noies ens agrada participar en l'organització de les 
activitats que es fan a l'escola

l’Àrea de Serveis Escolars i de Cases de Colònies de Fundesplai compta amb un equip de més de 
tres-mil treballadors i treballadores liderats per aquest equip jove i compromès.

“El programa +ESCOLA de Fundesplai es fonamenta en la implicació de més de tres-mil tre-
balladores i treballadors, formats i compromesos, que tenim per missió educar en valors els 
infants. Intentem treballar fent pinya amb els equips docents i directius de les escoles, amb 
les famílies i les administracions i entitats locals. I, per descomptat, garantint la participació 
i la igualtat d’oportunitats dels nens i les nenes.”

volem fer pinya amb les escoles i les famílies per promoure 
l’educació en valors i la igualtat d’oportunitats en la infància
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Directores, infants, representants d’administracions públiques i entitats, cuineres, vetlladores... valoren el treball conjunt amb Fundesplai als centres educatius
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l’escola ha de 
ser inclusiva
Aquest curs, Fundesplai està present a 
cinc-cents seixanta centres educatius 
amb més de sis-cents vetlladors/es que 
donen suport a infants amb necessitats 
educatives especials. 

“Sóc summament partidària d'una es-
cola inclusiva que treballi amb els valors 
de respecte, companyonia i empatia, 
troncals en la nostra tasca i que han de 
ser presents en el dia a dia ja sigui tant 
en les tasques més pròpies de classe i 
educatives com en les de sensibilització 
amb l'entorn de l'infant.”

rosa m. París
MoNIToRA SuPoRT A ALuMNES NEE

ESColES lA SErrETA / El Cim
AlEllA / TEiÀ

Escola, famílies, Fundesplai... 
Tots som una pinya 
les Coordinadors/es són figures clau: 
planifiquen activitats, tenen en comp-
te les particularitats de cada nen/a i 
són l’enllaç comunicatiu amb la direc-
ció de l’escola i les famílies. 

“A la nostra escola tenim prop de cent 
trenta alumnes al temps del migdia, un 
moment educatiu essencial per a les 
nenes i els nens ja que treballem hàbits 
d’higiene, educatius, de cooperació, 
de sostenibilitat... I aquest any també 
estem fent jocs tradicionals per a grans 
i petits! A l’escola, professors, AMPA, 
Fundesplai... Tots som una pinya!”

Júlia Pellicer
CooRDINADoRA DE MENjADoR

ESColA vorA mAr
SAloU

Comptar amb Fundesplai 
ens ajuda a sumar esforços
Fundesplai està present a catorze pro-
jectes que cobreixen la franja 0-3 anys, 
on atén quatre-cents seixanta infants. 
Aquesta és etapa educativa fonamental 
pel desenvolupament de nenes i nens.

“Per a mi, l’educació és quelcom in-
dispensable per construir una societat 
més justa, més lliure, més crítica i és, 
en aquest sentit, que poder comptar 
amb el bagatge de Fundesplai a tra-
vés de les educadores que hi ha al 
centre ens ajuda a sumar esforços 
cada dia.”

Dèlia risques
DIRECTORA

ESColA brESSol mArrECS
SAnT JUST DESvErn

El lleure aporta 
aire fresc a l’escola
Des de l’any 1999, milers d’infants i joves 
han participat en els programes de pro-
moció de la salut i prevenció de drogo-
dependències de Fundesplai que, des del 
curs 2013-2014, també es desenvolupen a 
girona gràcies al projecte "Sigues tu" que 
va posar en marxa Dipsalut. 

“La pedagogia del lleure i Fundesplai 
són un exemple amb molts anys d’ex-
periència. Aporten a l’escola aire fresc, 
una altra mirada a formes i continguts, 
més flexibles, que connecten millor els 
infants amb un context canviant.”

Pau batlle
CAP D'àREA DE POLíTIqUES 
DE PRoMoCIó DE LA SALuT

DiPSAlUT gironA

Txema navarro
MEMBRE DE L'AMPA
ESColA mArgAlló
CASTEllDEFElS

Fundesplai aporta 
un gran compromís
Els serveis educatius de Fundesplai 
s’adapten a les necessitats de cada es-
cola i posen l’accent en l’equitat, tant 
per motius econòmics com per les dife-
rents capacitats dels alumnes.

“Aquest curs hem iniciat el projecte del 
menjador escolar amb Fundesplai. Aques-
ta iniciativa en una escola d’educació 
especial és complexa i ha estat positiva 
gràcies al compromís, responsabilitat de 
l’equip i seguiment de Fundesplai, que fa 
possible la qualitat del servei, que rever-
teix directament en l’atenció que reben 
els nostres alumnes i les seves famílies.”

Complicitat i suport 
per enfortir l’escola
la col·laboració amb les AmPA és fona-
mental en les activitats als centres edu-
catius. l’Escola margalló és un exemple 
de la tasca conjunta.

“El temps del migdia no es pot conce-
bre deslligat del ritme i funcionament 
de l'escola. Un infant usuari del servei 
de menjador passa un terç de la seva 
jornada escolar a càrrec dels responsa-
bles d'aquest servei. L'AMPA Margalló 
va encarregar la gestió d'aquest temps 
a Fundesplai el 2012 i aquesta aliança 
ens ha permès incorporar al temps del 
migdia el projecte educatiu del centre.”

mònica Arrabal
DIRECTORA

ESColA EDUCACió ESPECiAl 
FrAnCESC bEllAPArT 

SAbADEll



Francesco Tonucci, 
nascut a Fano (Itàlia) 
l’any 1941 i també 

conegut pel pseudònim 
de Frato, és un pensador, 
psicopedagog i dibuixant 
internacionalment reco-
negut. Les seves investi-
gacions se centren en el 
desenvolupament cognitiu 
dels infants, el seu pen-
sament, el seu comporta-
ment i la relació entre la 
cognició i la metodologia 
educacional.
 
El més important és la 
felicitat dels infants?
Aquest és l’objectiu en la 
vida. És molt clar quan par-
lem com a pares: el que espe-
rem sempre és que els nostres 
fills siguin feliços. Després, 
lamentablement, no sempre 
fem el necessari per aconse-
guir-ho...

Doni’ns pistes per aconse-
guir-ho...
Jo crec que la felicitat està 
molt connectada amb la 
possibilitat de desenvolupar 
les capacitats i vocacions es-
pecífiques de cadascú. Tots 
tenim alguna cosa que ens fa 
excel·lents. L’educació hauria 
d’intentar ajudar les persones 
a reconèixer les seves poten-
cialitats i desenvolupar-les 
al màxim possible. Això és 
el que jo considero que ha de 
ser una escola per a tothom: 
que cadascú pugui desen-
volupar al màxim les seves 
capacitats especials.

Francesco Tonucci, psicopedagog 

“hem de fer un 
pas enrere i  
escoltar els infants”

Francesco Tonucci també es molt conegut per la seva faceta de 
dibuixant. La vinyeta que acompanya aquest requadre ha servit 
per il·lustrar la campanya #dretallleure, una acció de mobilització 
promoguda per Fundesplai que vol reivindicar el valor educatiu 
de l’educació en el lleure i el joc amb motiu de la celebració del 
Dia Universal dels Drets dels Infants que es celebra cada 20 de 
novembre.

 
Però això no sempre passa...
Exacte. L’escola o la societat 
que tenim sovint només obliga 
a fer allò que interessa. I, d’a-
questa manera, s’exclou a molts 
infants, que es queden fora del 
marge estret dels llenguatges 
privilegiats de l’escola, que 
normalment són llegir, escriu-
re, contar... En queden fora. En 
canvi, els que tenen com a espe-
cífica especialitat el cos, el ball, 
la música, l’art, la manualitat, la 
força física... fracassen!

queden fora de l’escola...
I, si queden dins, ho fan només 
com a hostes. Aconseguir que 
cadascú pugui desenvolupar al 
màxim les seves potencialitats 
és una perspectiva que ens porta 
cap a la felicitat de les persones. 
I a mi m’agradaria un futur amb 
més persones que estiguin bé 
amb elles mateixes.
 
A Fundesplai afirmem que 
els infants feliços esdevenen 
ciutadans compromesos...
No tinc cap dubte de què és així! 
I encara més: les persones que 
poden desenvolupar a un nivell 
alt les seves potencialitats, quan 
són grans, els és més fàcil –entre 
altres coses– trobar feina. Avui 
en dia la possibilitat de trobar 
treball no està tan relacionada 
en les necessitats del mercat 
com en les perspectives perso-
nals i les ambicions de cadascú.
 
i aquesta utopia l’aconse-
guirem fomentant la parti-
cipació dels nens i nenes?
La forma educativa de la parti-

cipació és la possibilitat que 
els infants entrin a l’escola 
amb les seves idees i capaci-
tats i els seus coneixements. 
Una escola participativa és, 
primerament, una escola que 
escolta.
 
Escoltem prou els infants?
No. Normalment en les es-
tructures educatives el ter-
me “escoltar” s’utilitza exac-
tament al contrari. Són els 
alumnes els que escolten els 
mestres. I ho han de fer bé, 
perquè l’endemà els pregun-
taran i hauran de repetir allò 
que els han explicat. Des del 
meu punt de vista hauria de 
ser l’adult (els pares, mestres, 
també els monitors i monito-
res de lleure!) el qui hauria 
d’escoltar abans d’actuar. Per-
què, si no ho fa així, la seva 
proposta divideix els infants 
entre els que ho entenen i els 
que no. I els que no ho ente-
nen avui, demà ho entendran 
menys i estaran abocats al fra-
càs en el cas de l’educació for-
mal o al desinterès en el cas 
d’altres tipus d’aprenentatges.
 
Com es pot afavorir la 
participació dels infants?
Els adults hem de fer un pas 
enrere. Deixar fer! Participar 
significa donar la paraula. Per 
tant, els adults hem de fer un 
pas enrere i escoltar. Participar 
és moure’s per la ciutat. Mou-
re’s sol. Cal fer un pas enrere 
amb els cotxes. Renunciar a 
considerar-nos amos de l’es-
pai públic. Participar és tenir 
temps per viure amb la colla. 
No comprant tantes joguines, 
perquè tantes joguines maten 
la capacitat de jugar. Tot plegat 
té a veure amb la participació. 
És com un gas: s’expandeix si 
troba espai lliure. Al contrari, 
al voltant dels infants els es-
pais s’estan tancant tant que a 
ells no els queda res.
 

Frato amb la campanya #dretallleure

Tots els programes i serveis educatius 

Espai web personalitzat per a cada escola

inscripció en línia dels infants al menjador i les activitats

intranet per a les famílies amb menús, activitats i notícies regulars

notificacions dels menús i les activitats al mòbil 

escoles.fundesplai.org
93 474 74 65

 Tot a un click!ESCOLA
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