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fem pinya
Jo participo
Marc Díaz. 16 anys
CE Pubilla Cases - Can Vidalet. L’Hospitalet - Esplugues de Ll.

“Impulsem 'Ens A-Junta-Rem' per participar
a la junta de l’esplai”
"Estic participant a la junta del meu esplai, a través del projecte 'Ens A-JuntaRem'. Els joves, a partir d’unes eleccions que vam fer, vam triar uns representants
i ara som en aquest òrgan, on fem arribar les nostres propostes per fer un esplai
encara millor".

“Col·laborar
amb Fundesplai
és una bona
inversió
per al futur"

Carla Rodríguez i Erika Valls. 15 i 17 anys

Isabel Montraveta

GE Espurnes. Esplugues de Llobregat

Jubilada

barcelona

“Promovem 'Patis Vius' per remodelar
els patis de l’esplai”
"El nostre projecte es diu 'Patis Vius' i el seu objectiu és remodelar els patis de
l’esplai per treure'n més partit i fer-los més didàctics per als infants. A més, volem
que sigui un projecte de totes i tots: joves, monitors i monitores, infants... i que
tothom s'hi senti identificat".

Per què col·labora amb Fundesplai?
Perquè he seguit la seva trajectòria des dels inicis i perquè el seu treball, en especial pel que fa
al lleure dels infants, em mereix confiança pel
compromís i la professionalitat.
Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Crec que les desigualtats més grans avui no es
donen entre la gent gran, sinó entre els nens i
joves. Per tant cal lluitar de valent per garantir
la igualtat d’oportunitats.

Eric Admella. 8 anys
La Casa del Sol Naixent. Tremp

"Preparem els vídeos de les colònies"
"M'agrada molt participar en les activitats de l'esplai, i especialment en els
vídeos que preparem de les colònies. Els monitors i les monitores ens ajuden
a preparar-ho i un dia ens gravem. Després, quan està enllestit, ensenyo a la
família i amics la nostra superactuació. És molt divertit!"

Luis Ahmed. 40 anys

En què consisteix, per a vostè, la felicitat
dels infants?
Que els nens i nenes puguin desenvolupar les
seves capacitats en un entorn d’estimació i respecte.
Que li diria a un amic perquè també col·laborés amb Fundesplai?
Que és la millor inversió per al futur d’una societat més justa i equitativa.

Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones
amb Discapacitat. L’Hospitalet de Llobregat

“Els dimecres, a l’hort”
“Els dimecres fem activitat a l’hort i m’agrada molt, perquè és una activitat a la natura
i aprenc moltes coses, com conrear o saber que a cada època de l’any has de conrear
una cosa diferent. És molt bonic veure com creixen les coses i quan te les menges estan
molt bones!”

Col·labora amb la Fundació Catalana de l’Esplai!
Truca al 93 474 74 74 / Entra a www.fundesplai.org
Escriu a fundacio@fundesplai.org

Preparant les activitats d’estiu

Laia Boloix

Maria Ferrer

Núria Capdevila Hidalgo

Paco García

26 anys
GE Espurnes
(Esplugues de Llobregat)

23 anys
Esplai El Raconet
(Cervelló)

29 anys
Esplai Pingüí
(Sant Andreu de la Barca)

35 anys
Grup Infantil Sant Cosme
(El Prat de Llobregat)

“Preparem
moltes activitats”

“Que els infants passin
un estiu genial!”

“Un temps màgic
per als infants”

“Volem tenir
activitats innovadores”

“Portem mesos
treballant”

"Des de l’esplai per a l’estiu estem preparant moltes activitats:
tenim casals municipals amb l’ajuntament i les activitats pròpies, que inclouen casals per als
més petits (0-5 anys) i les activitats de final de curs de dissabte:
per als més petits les colònies,
per als mitjans els campaments,
les semirutes (amb dos o tres
llocs fixos) i les rutes, que són
l’activitat estrella per als joves,
que aquest any n’hi ha dos: una
pel camí de ronda de Girona i
una altra per explorar el País
Basc. Les rutes dels joves, les
preparen ells mateixos i pensen
quin recorregut volen fer i què
volen visitar".

"A l'Esplai el Raconet aquest any
realitzem les activitats d'estiu
d'una manera conjunta entre tot
l'equip educatiu. Continuarem
amb la proposta treballada al
llarg del curs 2015-16 'Camins',
i presentarem un nou personatge, la Yun, amiga de la Tina, que
vol arribar a la lluna. Preparem
aquesta activitat al llarg de
petites reunions, organitzades
pels monitors i monitores dels
diferents grups. Finalment, per
acabar de detallar les activitats
realitzem una reunió conjunta on
tot l'equip avalua les activitats
i proposa millores per tal que
els nens i nenes passin un estiu
immillorable!"

"Des de fa uns quants anys hem
apostat per crear comissions, on
els monitors es poden involucrar
a donar forma a les activitats
d’estiu. Des de les jornades de
monitors al setembre ja comença
la feina, es proposen els llocs i el
format, i es creen les comissions.
De les activitats d’estiu, que són
un volum de feia molt important
per a l’entitat, es tanquen els
llocs on es realitzaran com més
aviat millor i a meitat del segon
trimestre ja es comencen a fer
els pressupostos i reunions sobre
els centres d’interès o projectes.
Intentem sorprendre els infants
perquè gaudeixin d’un temps de
lleure màgic".

"Aquest any a l'esplai preparem
les activitats d'estiu amb molta
il·lusió. Ens asseiem tot l'equip
i ens dividim les tasques que
hem de fer. Mirem de preparar
activitats innovadores i atractives per als infants. Per preparar
tot això ens asseiem un cop per
setmana i programem tot allò
que els pugui motivar i engrescar: gimcanes, jocs d'aigua, excursions interessants... Fem les
activitats perquè el grup pugui
gaudir de l’estiu. Pensem totes
les activitats perquè els més
petits, els mitjans i els joves
s’ho passin d’allò més bé durant
aquest període tan important
per a ells".

“Portem mesos preparant amb
moltes ganes i il·lusió les activitats d'estiu, que són molt
importants per a infants, joves
i famílies de l’esplai.

Tamara Flores
27 anys
CEIJ Mowgli
(Cornellà de Llobregat)

Fem reunions, busquem recursos i pensem activitats innovadores que engresquin als
infants i joves. Tot perquè la
planificació garanteixi un gran
estiu.
Aquests és un moment de l’any
molt important i tot l’esplai es
centra en el fet que surtin molt
bé i nenes i nens s’ho passin
d’allò més bé".

