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alba  Veure com els 
nens i nenes van canvi-
ant, es van fent grans, és 
una de les millors experi-
ències que es poden viu-
re. A més valoro especial-
ment la meva experiència 
com a voluntària. Em 
resulta molt satisfactò-
ria perquè estàs fent una 
cosa no només perquè hi 
ha una recompensa, sinó 
perquè t’agrada i perquè 
creus que el que fas està 
bé.

Dani  Per a mi, tre-
ballar de monitor ha re-
presentat una oportuni-
tat de feina i d’adquisició 
d’experiència en allò que 
m’agrada i que he estudi-

a estudiar la carrera d’Edu-
cació Primària.

De petit, a 
Tortosa, du-
rant els estius 
anava al casal. 

M’agradava molt! Fa nou 
anys vaig venir a Barcelo-
na i, com tants altres joves, 
compaginava els estudis 
amb un treball en un men-
jador escolar. La feina amb 
els infants em va agradar 
tant que ara també faig un 
servei d’acollida matinal i a 
les tardes a un esplai.

Què us aporta 
personalment?
sheila  Les persones 

que hem crescut i viscut 
l’esplai des de ben petits 
estem fets d’una altra 
pasta... crec que la meva 
trajectòria d’esplai m’ha 
fet ser millor persona. 
A més, per la meva for-
mació, és un espai que 
m’encanta, em fa créixer 
com a persona i com a 
professional. Cada dia 
marxo a casa amb nous 
aprenentatges. 

A Catalunya hi ha 
milers de jo-
ves que fan de 

monitors de lleure en 
esplais, caus i escoles. 
Hem volgut recollir les 
motivacions, opinions i 
projectes d’una monito-
ra que treballa a temps 
complet en un esplai 
diari, d’un monitor que 
treballa en un servei 
d’acollida i en un men-
jador escolar i d’una 
monitora voluntària en 
un esplai de dissabtes. 
Una petita mostra d’un 
gran col·lectiu, molt 
heterogeni, que rei-
vindica la importància 
educativa i social de la 
seva tasca.

per què feu de 
monitor/a?

Jo em vaig 
fer monito-
ra per donar 
l’oportunitat 

a altres infants de poder 
viure el mateix que jo de 
ben petita. Vaig comen-
çar a anar a l’esplai als 
4 anys. A casa sempre 
s’ha viscut molt la vida 
d’esplai i la importàn-
cia del temps de lleure 
amb els més petits i no 
tan petits. Un cop et fas 
gran t'adones de l’ajuda 
i les empremtes que els 
teus monitors/es han 
anat deixant durant el 
teu camí. 

Per a mi ha es-
tat un procés. 
Dels 10 als 12 
anys vaig anar 

a l’esplai com a nena. Als 
18 em vaig animar a fer de 
monitora voluntària, els 
dissabtes a la tarda, per-
què recordava l’experièn-
cia de petita i volia trans-
metre-la als infants d’ara. 
Llavors vaig apuntar-me a 
fer el curs per treure’m el 
títol de monitora de lleure 
i vaig descobrir que això 
era la meva vocació. Per 
això enguany he començat 
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alba  La funció edu-
cativa dels monitors és 
molt important. Ara es 
parla molt d’innovació 
educativa a l’escola i 
jo penso que és preci-
sament en el lleure on 
trobem bona part de 
les respostes a questes 
ànsies de renovació: si-
tuar l’infant en el centre 
de l’actuació, una major 
participació dels nanos, 
aprendre jugant...

Dani  ... i el nostre pa-
per no es limita al lleure. 
També tenim una impor-
tant funció social. Treba-
llem conjuntament amb 
la comunitat i les famílies 
per tal d’atendre totes les 
necessitats dels infants.

Digueu-nos el moment 
més maco que heu vis-
cut com a monitors
sheila  Podria dir que 

les situacions més boni-

at. A més, a mesura que 
he anat agafant experièn-
cia he pogut assumir més 
responsabilitats.

Què aporteu als infants?
sheila  Els monitors/

es som persones prope-
res que eduquem en va-
lors, normes, actituds, 
aptituds... i tot a través 
del joc. A l’esplai, els in-
fants i joves ens senten 
propers i no dubten en 
cap moment de posar-se 
al nostre costat i expli-
car-nos els seus neguits, 
preocupacions, alegri-
es... De vegades no som 
conscients de l'immens 
valor educatiu de seure 
i escoltar un infant!

ques que he viscut i en-
cara visc són als campa-
ments, quan els infants/
joves busquen aquests 
moments de complicitat, 
de tranquil·litat, de xer-
rades intenses, de con-
fessions... em quedo amb 
aquests!

alba  Hi ha molts 
bons moments! Personal-

ment em sento molt 
satisfeta quan he 

estat uns dies sen-
se anar a l’esplai, 
per exemple a 

causa dels exàmens, 
i els infants et reben con-
tents i et fan notar que 
t’han trobat a faltar!

Dani  Quan vas pel 
carrer i et trobes un nano 
de què havies estat moni-
tor, et mira, se’n recorda i 
corre a fer-te una abraça-
da. Això no té preu...

i el més dolent? 
sheila  Sens dubte cada 

vegada que detectem ca-
sos de manca d’igualtat 
d’oportunitats en la in-
fància. Nens i nenes que 
venen a l’esplai durant tot 
el curs i que a l’estiu no es 
poden permetre anar de 
colònies. O infants que te-
nen beca menjador però a 
l’agost veuen compromesa 
la seva alimentació. En els 
darrers anys des de l’esplai 
i des de Fundesplai estem 
abocant molts esforços i 
recursos per evitar aques-
tes situacions!

alba  Quan amb l’e-
quip de monitors hem es-
tat preparant una activitat 
amb molta il·lusió, pensant 
que sortiria molt bé i, en 
fer-la, t’adones que no es-
tava ben plantejada i notes 
la decepció en els infants... 
Però de tot se n'aprèn!

Dani  Com a fet re-
cent, els entrebancs bu-
rocràtics amb què hem 
topat per sol·licitar el 
certificat de penals. En el 
meu cas, el vaig tramitar 
el desembre de 2015 i no 
em va arribar fins l’agost 
del 2016!
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33 ANyS. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. PEDAGOGA

Subdirectora de l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.
Va a l’esplai des dels 4 anys i després de passar-hi 
per tots els nivells, ara hi treballa a temps complet 
com a responsable pedagògica i subdirectora.

alba sànchez primitivo 
20 ANyS

MATARó. ESTUDIA 1R D’EDUCACIó INFANTIL.

Monitora voluntària de l’Esplai Enlleura’t. De 
petita va anar dos anys a l’esplai. Als 18 va 
decidir fer-se monitora i va descobrir que 
l’educació dels infants era la seva vocació.
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