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Josep Arnau
45 anys 
una filla de 13 anys
Gavà 

Falten més pares 
i mares implicats  
Sí, sóc el tresorer de l’AMPA 
de l’escola de la meva filla, 
des de fa 8 anys. Em va moure 
l’ànim d’implicar-me al centre 
educatiu on assisteix la meva 
filla. organitzem moltes activi-
tats durant l’any i trobo a faltar 
que hi hagi més pares i mares 
que s’animin a col·laborar amb 
l’AMPA. és un problema comú 
a moltes associacions. 

Fàtima gassol  
52 anys 
dos fills de 19 i 14 anys
barcelona 

interessada en la vida 
associativa
Formo part de l’AMPA i del 
Consell Escolar de l’escola del 
meu fill petit. Sempre m’ha 
semblat absolutament neces-
sari implicar-me en aques-
ta tasca, com una part de la 
meva dimensió de mare que 
està compromesa amb l’edu-
cació dels seus fills. A més, 
m’interessa, en general la vida 
associativa i també sóc mem-
bre d’una coral del barri.  

gemma gallofre 
46 anys
Filla d’11 anys i fill de 6
cornellà de Llobregat

Val la pena fer coses 
pels teus fills
quan fas un horari de comerç, 
no pots estar pels teus fills tant 
com voldries, ni quedar-te al 
parc al sortir de l’escola. és per 
això que vaig involucrar-me 
a preparar totes les activitats 
possibles per un immillorable 
final de curs a l’escola amb vi-
atge inclòs. Per organitzar-nos 
entre els pares hem fet servir les 
xarxes socials. invertir una mica 
de temps per fer coses pels teus 
fills val la pena. 
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El reforç és un treball en pro d’una educació de qualitat més enllà de l’escola 

La visita al Museu de la Vida rural és una bona opció per a una sortida familiar 

Els pares i les mares 
diuen la seva
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dEs dE 2006 s’Han atès Més dE 3.000 nois i noiEs PEr curs EscoLar

reforç a l’estudi per a la 
millora de l’èxit escolar 
El programa ha patit una reducció del 25% 

roCio ViLCHEz 

des de l’any 2006, serveis 
d’esplai, entitat de la fun-
dació Catalana de l’esplai, 

gestiona activitats de reforç a l’es-
tudi per a d’infants i joves a muni-
cipis com ara l’Hospitalet, mataró, 
rubí, terrassa, el prat, Cornellà, 
Cerdanyola, sant Cugat i vilade-
cans. És una activitat finançada pel 
programa proa del ministerio de 
educación i respon a les necessi-
tats que cada municipi i centre es-
colar manifesti en cada moment, 
des de tallers d’estudi assistit, 
tallers de català, dinamització de 
biblioteques o tallers d’animació 
a la lectura. És una activitat que, 
enguany ha quedat tallada de ma-
nera abrupta. 

Totes les activitats tenen la finalitat 
de proporcionar un espai facilita-
dor i motivador pels beneficiaris, 
on poder rebre una atenció indivi-
dualitzada i lúdica, sense deixar de 
banda l’aprenentatge de competèn-
cies bàsiques i el treball en xarxa i 
comunitari que tenen per objectiu 
els Plans Educatius d’Entorn. Els 
tallers d’estudi assistit cerquen tre-
ballar les matèries bàsiques mit-
jançant dinàmiques adaptades al 
grup d’infants i/o joves permetent 
a l’alumnat millorar en aprenentat-

ges, habilitats i tècniques d’estudi 
i reforçant la motivació pel creixe-
ment personal.

Al llarg d’aquests anys la Fundació 
ha atès les necessitats de més de 
100 centres educatius i de 3.000 
infants i joves per curs escolar, ofe-
rint l’oportunitat de poder comp-
tar amb l’acompanyament de bons 
professionals de l’educació que 
vetllen per la millora educativa i 
treballen en pro d’una educació de 
qualitat més enllà de l’escola.

Cal informar, donat que és una no-
tícia que no ha tingut el ressò que 
es mereix, que aquest curs acadè-
mic, a un mes del tancament del 
curs, a l’abril, les escoles van rebre 
una carta de la reducció del 25% 
del pressupost assignat a l’inici del 
curs, i per tant, moltes escoles es 
van veure obligades a deixar l’ac-
tivitat d’un dia per l’altre amb les 
conseqüències que això comporta. 
Més de 200 alumnes van deixar de 
tenir recolzament educatiu en el 
moment del curs que segurament 

més ho necessitaven. Les entitats 
gestores s’han trobat amb un pro-
jecte que s’havia iniciat i no ha 
acabat com era d’esperar, havent 
de deixar una feina, sense un tan-
cament com mereix i és necessari, 
tenint en compte que l’activitat va 
dirigida especialment a infants i jo-
ves amb dificultats d’aprenentatge 
i que pertanyen en molts casos a 
famílies que tenen serioses dificul-
tats econòmiques i que no poden 
pagar un servei privat de reforç a 
l’estudi. ■

rEDACCió

el 3 de juny es va inaugurar el 
nou edifici, tercer de l’entitat, 
del museu de la vida rural de 

l’espluga de francolí, amb la pre-
sència del conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, fer-
ran mascarell, i la presidenta de la 
fundació lluís Carulla, montserrat 
Carulla. també. també hi van as-
sistir maria font de Carulla, presi-
denta d’honor de la fundació, dani 
freixes, arquitecte responsable de 
la nova construcció, i Carles duarte, 
director de la fundació lluís Carulla. 

El nou edifici del Museu és una 
clara aposta de la Fundació per in-
crementar la seva labor pedagògica 
i, alhora, dotar de nous recursos el 
Museu de la Vida Rural. El nou edi-
fici té dues plantes i una superfície 
propera als 800 metres quadrats i és 
obra de Dani Freixes, que ja va ser 
l’encarregat de la darrera ampliació 
del Museu. La planta baixa es des-

s’amplia el Museu de la Vida rural 
de l’Espluga de Francolí
S’hi exposen peces de gran volum i té una àrea pedagògica

tina, en la seva major part, a zona 
d’exposició de peces de gran volum, 
majoritàriament carros i maquinà-
ria agrícola de grans dimensions. 
Hi ha també, en aquesta planta, una 
nova zona d’arxiu. El pis superior és 
una àrea pedagògica, amb dos aules 

per a la pràctica de tallers, cursos, 
exposicions temporals, projeccions 
i demés actes. A més, té una peti-
ta zona de repòs per als visitants. 
L’edifici annex està connectat físi-
cament tant amb l’edifici nou del 
Museu com amb l’antic.

Aquesta és la segona ampliació que 
viu el Museu de la Vida Rural en 
els últims temps després que l’oc-
tubre de 2009 l’entitat inaugurés 
noves dependències i una profunda 
modernització del seu llenguatge 
museogràfic. ■

Formes part de l’aMPa 
de la teva escola? 


