d i a r i d e l a f u n d a c i ó c at a l a n a d e l ’ e s p l a i

febrer 2015 / núm. 72

05

www.fundesplai.org

xarxa esplai
Equipament sostenible

L’Alberg de Rectoria de la Selva,
certificat com a projecte de
cooperació en gestió sostenible rural
Fundesplai
(Fundació Catalana de
l’Esplai) va rebre el 23
d'octubre el diploma
de Gestió Sostenible
Rural del Consorci per al
Desenvolupament de la
Catalunya Central i el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat per les
obres de millora fetes a
l’Alberg de la Rectoria
de la Selva (Navès).

J. M. Valls.

L’11 de febrer a CENTRE ESPLAI . En el marc de l’acte, es presentarà l’acord

entre Eurest Catalunya i Fundesplai

Jornada “El temps del
migdia: més que un dret”
@fundesplai

Cristina
Rodríguez

D

imecres 11 de
febrer de 16 h a
18 h tindrà lloc
a CENTRE ESPLAI
(El Prat de Llobregat)
la jornada “El temps
del migdia: més que
un dret”, organitzada
per Scolarest, la marca educativa d'Eurest
Catalunya, i Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai).

Aquest acte vol posar
de relleu que el temps
del migdia escolar és un
projecte educatiu amb
dos moments molt importants: l’espai on cal
garantir l’alimentació
dels infants de forma

saludable i l’espai de
lleure educatiu. El temps
del migdia és un espai
educatiu entre l’horari
lectiu del matí i la tarda,
un temps on els infants
han de ser els veritables
protagonistes.
En el transcurs de la jornada s’abordarà quins
han de ser els aspectes
clau que cal garantir
en el temps del migdia.
Entre aquests, destaquen que el temps educatiu del migdia ha de
ser un projecte educatiu
integrat en el PEC; que
cal garantir els drets de
l’infant a una correcta
l’alimentació i al lleure
i que cal educar en una
alimentació saludable.
Igualment aquest espai ha d’anar a càrrec
d’un nombre adequat
de persones, formades

El temps
del migdia
ha de garantir
el dret a
l'alimentació i
el dret al lleure
dels infants
i motivades, per garantir la qualitat del servei;
cal educar en valors i
en hàbits saludables i
vetllar perquè l’infant
sigui el protagonista i
pugui participar i gaudir d’aquesta estona.
Finalment, cal garantir
l’equitat i vetllar perquè
sigui un temps de lleure
per la convivència.
La jornada començarà amb la ponència de
Gemma Salvador, die-

tista i nutricionista de
l’Àrea de Promoció de
Salut de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, i l’experiència
de Vicenç Sellés, del
Departament de Nutrició i Dietètica d’Eurest
Catalunya. Després es
presentarà la ponència
d’Anna Maria Novella,
professora del Departament de Teoria i Història de l'Educació de
la Universitat de Barcelona, i les experiències pràctiques de Marc
Alcaraz, director Esplai
Espurnes, i Txema Navarro, president AMPA
de l’Escola Margalló.
L’acte conclourà amb
la presentació de l’aliança entre Eurest Catalunya, empresa líder
en restauració col·lectiva, i Fundesplai.

Colònies escolars amb qualitat i equitat
@egadrados

Ester
Garcia

E

n els darrers
cursos, els efectes
de la crisi econòmica en les famílies i
els equips docents han
afectat greument la
participació dels grups
escolars en les colònies. Davant aquesta
situació, el curs passat
Fundesplai (Fundació

Catalana de l’Esplai) va
impulsar una campanya per promoure
les colònies escolars
amb qualitat i equitat,
garantint que aquestes
activitats estiguessin a
l’abast de tothom.
El balanç d’aquest primer
any de campanya és molt
positiu. La participació a
les colònies escolars, cases
i equipaments de natura
de Fundesplai durant el
curs 2013/2014 ha aug-

Educació i equitat. Aquesta iniciativa vol afavorir l’accés
de nenes i nens a aquestes activitats educatives. FOTO: J. M. VALLS

mentat un 15% respecte
de l’any passat. A més, la
contractació fins al mes de
juny ja ha incrementat un
35% respecte a la mateixa
data del 2013.

Educació i equitat

Davant la bona acollida,
Fundesplai ha decidit
prorrogar un any més la
campanya.
Per lluitar contra la manca

Aquest guardó és un
reconeixement que s'emmarca dins dels ajuts del

programa Leader per la
promoció del món rural
a través de la cooperació dels diferents actors.
L'acte de lliurament va
tenir lloc al Castell del Vi
de Falset i va ser presidit
pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Rural,
Josep Maria Pelegrí,
i pel director general
de Desenvolupament
Rural, Jordi Sala. Anna
Romeu, vicepresidenta
de Fundesplai, i Ester
García, gerent de l'Associació Catalana Cases de
Colònies, van recollir el
guardó.

Educació ambiental

El terreny d’acampada La Devesa
començarà a funcionar el 2015
J. M. Valls. El terreny d’acampada La Devesa es
posarà en marxa a partir
de la primavera de 2015,
després que la Diputació
de Barcelona concedís
a Fundesplai el terreny
que està al costat de
l’Escola de Natura de
Les Codines, situada a
Montesquiu, Osona.

El terreny tindrà una
capacitat de 60 places i
comptarà amb diverses
instal·lacions com una

d’equitat en aquestes activitats, Fundesplai ofereix a
les escoles un ajut directe
en el preu final de les colònies, que passa de 112 a 87
euros, suposant un estalvi
del 20%. Així, cada escola
pot gestionar aquest ajut
depenent de les necessitats socioeconòmiques
de les famílies del centre,
realitzant el descompte a
totes les famílies per igual
o mantenint el preu real
entre els alumnes que s’ho
puguin permetre i concentrant els ajuts per als
alumnes en situació més
vulnerable.
Tal com afirma la subdirec-

cuina totalment equipada, serveis i dutxes i un
menjador cobert.
Les escoles, esplais o
grups que ho desitgin
podran comptar amb
el suport d’un Educador Ambiental en les
excursions per reforçar el
coneixement del territori.
A més, es realitzaran
diferents activitats per a
grups d’edat, així com un
projecte de Camp de Treball pels grups de joves.

tora de Fundesplai, Núria
Valls, l’objectiu és treballar conjuntament amb els
equips docents i les AMPA
per garantir la màxima
equitat: “Volem posar fi a la
típica situació d’una classe
on vint infants marxen de
colònies i quatre no, per
motius econòmics. O que,
a causa de la situació d’aquests quatre, es decideixi
que tot el grup classe deixi
d’anar de colònies”.
A través d’aquesta campanya, a la qual es poden acollir totes les escoles, l’any
passat des de Fundesplai
es van donar ajuts a més
de 4.000 alumnes.

