
Fer possible que tots els infants puguin gaudir del lleu-
re educatiu aquest estiu és la raó principal d'"Un estiu 
per a tothom!", la campanya que cada any impulsa 
Fundesplai. Per fer-ho possible, l’organització ofereix 
més de 1.200 tandes d’activitats entre casals, colònies, 
campaments i vacances en família. Un exemple és la 

campanya "Estiu de colònies amb El Periódico". A 
més destaca l’esforç en les beques per donar resposta 
a les més de 5.300 peticions que hi ha hagut aquest 
any. Un esforç que encara continua. Més informació 
i donacions: 902 10 40 30 i www.fundesplai.org.

Al nostre país, l’escola 
iguala les oportunitats 
educatives, ja que n'està 
garantida la universalitat 
i gratuïtat per a tots els 
infants fins als 16 anys. 
Això és així, particular-
ment, fins als 12 anys. 
Tot i que no podem par-
lar d’igualtat total, el 
sistema educatiu garan-
teix una formació bàsica 
amb independència de 
l’origen o el context so-
cioeconòmic de l'infant. 
És en l’anomenat temps 
lliure quan es produeixen 
i s’amplifiquen les desi-
gualtats. Els factors so-
cioeconòmics diferenci-
als determinen l’accés a 
determinades activitats 
que avui estan regula-
des pel mercat. Alguns 
autors opinen, fins i tot, 
que s’està produint cada 
vegada més la “priva-
tització” de la “perso-
nalització educativa”, 
en el sentit que aquesta 

només serà una realitat 
per a aquells que tinguin 
possibilitats d'accedir-hi. 
Paradoxalment, malgrat 
que sabem tot això, les 
polítiques públiques del 
nostre entorn segueixen 
centrades pràcticament 
en exclusivitat a l’escola. 
Si volem guanyar la bata-
lla de l’equitat i la qualitat 
en l'educació i garantir el 
dret de l’educació de tots 
els infants caldrà reorien-
tar les polítiques educati-
ves i vetllar per una edu-
cació “a temps complet”, 
al llarg i ample de la vida. 
A les portes de l’estiu, 
amb dotze setmanes de 
vacances escolars per 
davant i en ple debat 
sobre la transformació 
educativa al nostre país, 
convé tenir present que 
el repte de la qualitat i 
l’equitat en l’educació 
es decidirà, sobretot, en 
l’àmbit de fora de l'esco-
la, més enllà de les aules 
i de l’horari lectiu. 

Alimentació, lleure, 
AMPA... 55 criteris que 
poden ajudar a fer una 
avaluació de la qualitat 
del servei de menjador.

Fundesplai impulsa 
diferents iniciatives de 
formació i acompanya-
ment a persones joves 
per millorar les seves 
oportunitats laborals.

L’entitat amplia i renova 
el Consell Assessor i en 
reforça la diversitat. A la 
reunió plenària del 9 de 
març de 2016 va deba-
tre sobre transformació 
educativa.

La consellera d’Afers 
Socials, Treball i Fa-
mília destaca la tasca 
en favor de la cohesió 
social que fan els 
esplais.
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 Campanya d’estiu . Amb prop de 1.200 tandes de colònies, casals, camps de treball...

La Federació Catalana de l’Esplai celebra 
aquest 2016 el seu 20è aniversari. 20 
anys de treball en favor del lleure edu-
catiu i de reforç de la tasca dels esplais 
arreu del territori. 20 anys construint un 
projecte comú amb monitores, monitors, 
infants, joves i famílies.
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