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Sabíeu que
el compte de
twitter de
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ja té més
de
seguidors
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fem pinya

La veu dels col·laboradors i destinataris
dels projectes de Fundesplai

Jove participant en un projecte
d’Aprenentatge Servei
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Vetlladora al casal d'estiu
de l'escola Els Pins

Pequeños conciertos que hacen
GRANDE a un músico @quique_gonzalez concierto solidario para los niños
de @fundesplai
Maria Paczkowski
@art_educ

El Joc és un dret a
la infància, no un
privilegi. Moltes
gràcies @fundesplai
per la tasca!
elsmatins
@elsmatins

Hem anat a veure
com comencen les
colònies els infants
de l'Esplai Picaparets, @fundesplai:
http://ow.ly/OCvxp
AMB Sostenibilitat

Amb @fundesplai
donant el distintiu
#Esplais+Sostenibles! Joc i valors per
a la sostenibilitat
pels infants i joves
Josep OliVa 
@Pep_Oliva

#botaxlainfancia el
salt més gran per
la infància és un
salt endavant per la
igualtat d’oportunitats @fundesplai

suma't a la pinya
Web: www.fundesplai.org
Twitter: @fundesplai
Facebook: fundesplai

Telèfon: : 94 474 74 74

Sara Mañé, 34 anys, Barcelona

“És important que les
Paula Lozano, 16 anys, El grup de Polinyà (Polinyà)
activitats d’estiu també
siguin inclusives”
“L’Aprenentatge Servei ens ajuda

a treballar en grup”

Fa temps que els esplais
treballen amb la metodologia Aprenentatge
Servei. Ha calat amb força en els projectes educatius de les entitats i ha
estimulat noves formes
de treballar amb l’entorn
i amb el jovent. Més que
mai, fer servei i aprendre
és un binomi estimulant
i atractiu que es concreta de múltiples maneres
i sempre amb resultats
sorprenents. Aquest és el
cas del projecte Polinyà
Interactua 2.0 que impulsa El grup de Polinyà

des del novembre amb la
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. El projecte
relaciona infants, joves
i gent gran a través d’un
intercanvi continu d’habilitats. Tal com diu la Paula
Lozano (jove participant),
“és una experiència gratificant que ens està ajudant
a establir vincles amb
persones grans, a treballar en grup, a aprendre a
coordinar-nos i a conèixer
més sobre el nostre poble
i els seus habitants. Ens
ha donat la possibilitat de
compartir moments amb

GRUPS GRANS
GRUPS MITJANS
GRUPS PETITS

la gent gran que d’una
altra manera no podríem
haver viscut”.
Altres esplais, com El
Nus, Pubilla Cases-Can
Vidalet, Pingüí o Bellvitge, també han dut a terme projectes ApS basats
en audiovisuals amb temes com la sostenibilitat,
les relacions familiars o
els embarassos adolescents. El pròxim projecte de la Federació per als
joves de Movijove també
serà ApS: Custòdia del
Territori a la Rectoria.

Aquest és el primer any
de vetlladora de la Sara
en un casal d’estiu. Vetlladores i vetlladors donen
suport individualitzat a
infants o joves amb necessitats educatives especials
durant el curs escolar,
però també durant les
activitats d’estiu com els
casals o les colònies.
“És important que les activitats d’estiu també siguin inclusives per a tots
els infants”, diu la Sara.
La Sara té cura del Theo,
un infant de 5 anys amb
autisme que participa al
casal d’estiu de l’Escola

Els Pins de Barcelona.
“Els primers dies ens
hem conegut l’un a l’altra
i, partir d’aquí, hem pogut
entrar a la dinàmica del
casal”. “Ara –assegura la
Sara – tots els infants del
casal fan molta pinya amb
el Theo!”.
La Sara destaca que al
Theo li agraden molt les
activitats que es fan al casal, com la pintura, però
especialment una visita al
planetari de l’Escola del
Mar. Ara també en tenen
un de petit al casal, amb
el qual passa molt bones
estones.

RESERVA EL TEU TRANSPORT
A LA MIDA DE LES TEVES NECESSITATS
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