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l'entrevista
el dret dels infants al
lleure educatiu en condicions d’igualtat, tant
pel que fa a les activitats
extraescolars, les sortides i colònies escolars i
els serveis escolars dels
centres com pel que fa als
casals municipals d’estiu,
les escoles de música i de
dansa, els ensenyaments
d’idiomes de règim especial, etc.

Cal establir
ajuts
econòmics per
als infants
socialment
desfavorits
En segon lloc, cal establir
ajuts econòmics per als
infants socialment desfavorits. Per exemple,
ajuts per fomentar l’accés
de l’alumnat a les activitats complementàries i
extraescolars en igualtat
d’oportunitats i subvencions per a la creació i el
manteniment d’AMPA en
entorns socials desfavorits.
En tercer lloc, cal elaborar
plans locals de dinamització del lleure educatiu
que fomentin no només
la participació dels infants, sinó també, per
exemple, la cessió dels
equipaments públics i
de les instal·lacions de
titularitat municipal a les
entitats de lleure.
En quart lloc, cal reco-

nèixer públicament i promoure la tasca dels agents
de lleure educatiu, per
exemple, amb l’establiment d’avantatges socials
i econòmics per a les entitats de lleure educatiu.
L’informe dedica un
apartat concret a les
recomanacions amb
relació al servei de
menjador escolar...
Efectivament. Al marge dels problemes de
cobertura dels ajuts de
menjador escolar, cal
desplegar normativament, entre altres aspectes, el reconeixement
del caràcter educatiu del
temps de menjador escolar, l’establiment i les
garanties de la formació
adequada i de les ràtios
dels professionals que
atenen els infants o el
tractament especial que
han de rebre els alumnes amb necessitats
educatives especials en
l’accés al servei. Encara
avui rebem queixes per
l’exclusió d’infants amb
necessitats educatives
especials del servei de
menjador.

Les administracions han de
garantir que
les activitats
es facin en
condicions
adequades i
siguin accessibles a tothom

L’informe
del Síndic
serà discutit
i debatut
a la Comissió
de la Infància

Seria
desitjable
que el
Parlament
iniciés mesures
per pal·liar
les mancances
en el
desplegament
normatiu del
dret dels
infants al lleure
educatiu

Quin paper hi han de
jugar les entitats, les
famílies i les administracions a l’hora de
garantir l’accés de tots
els infants al lleure?
La iniciativa social privada juga un paper important en el sector del
lleure, però són les administracions les que
han de garantir que les
activitats es facin en
condicions adequades i
siguin accessibles a tothom.

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS
GRUPS PETITS

Les administracions, especialment els ajuntaments,
de vegades són proveïdors
directes d’activitats (casals
municipals, etc.). Però el
paper cabdal que han d’assumir les administracions
té a veure amb la promoció del lleure educatiu.
Cal garantir un bon funcionament d’aquest binomi
iniciativa social-administració pública. Finalment,
les famílies han de ser
conscients del valor que
aporta el lleure educatiu

i implicar-s’hi com a part
fonamental de l’educació
dels seus fills.
Quin és el circuit
que ara seguirà el
document presentat
al Parlament?
L’informe del Síndic serà
discutit i debatut a la Comissió de la Infància, que
s’encarrega del seguiment
de la planificació i l’estudi de les polítiques sobre
la infància. Per al Síndic,
seria desitjable que el Par-

lament iniciés mesures per
pal·liar les mancances en
el desplegament normatiu
del dret dels infants al lleure educatiu, especialment
pel que fa a la igualtat
d’oportunitats en l’accés
establert com a principi
general sense desplegament adequat. De la mateixa manera, convindria
corregir els dèficits de reconeixement del caràcter
educatiu de les activitats,
i també la manca de regulació de l’admissió dels
infants a les activitats de
lleure educatiu sufragades
amb fons públics i promogudes per administracions
públiques.
Quin seguiment farà
de les recomanacions
fetes?
Tenim oberta una actuació d’ofici per fer aquest
seguiment, que consistirà
en reunions amb les administracions públiques
implicades, a les quals
també demanarem informes de seguiment. Ens
adreçarem a les diferents
administracions públiques
(els departaments d’Ensenyament i Benestar Social,
la Secretaria General de
l’Esport, els ajuntaments,
etc.) per veure el grau de
compliment de les mesures que recull l’informe.
Finalment, plantejarem
noves orientacions per
promoure l’acceptació i el
compliment de les recomanacions.

Mira l’entrevista
al Síndic del 3/24
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