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Què li diries a un amic o amiga perquè s’apuntés a l’esplai?

fem pinya

pedro nieto
19 ANyS 
EspLai EspurnEs 
(EspLuGuEs DE LLObrEGat)

“cOMpartiM inFOrMació 
En Espais DiGitaLs”
A l’Espurnes tenim compte a 
diferents xarxes socials com 
Facebook o Twitter. Disposem 
d’una pàgina web on hi ha in-
formació de l’entitat, a més de 
diferents blogs de les diverses 
activitats. A través d’aquesta 
facilitem algunes inscripcions 
a les famílies, amb les quals 
tenim també  grups de What-
sapp per donar informació im-
portant periòdicament. L’equip 
de monitors disposem d’una 
Dropbox compartida que faci-
lita la feina des de diferents 
espais i la compartició de re-
cursos educatius. 

Lesly asto 
21 ANyS 
EspLai EnDinsa’t 
(ViLanOVa DEL caMí)

“Ens aJuDEn a prOMOurE 
La participació”
Al nostre esplai ja fa temps que 
treballem el tema de les xarxes 
socials, sobretot Facebook i 
Twitter, a més de la plana web. 
Són una part fonamental per 
dinamitzar activitats, especial-
ment amb els i les joves, i donar 
informació a les famílies, a més 
de donar a conèixer la tasca que 
fa l’esplai a les persones que no 
ens coneixen. L’inici de curs i les 
festes del poble són dos dels 
grans moments en què fem ser-
vir molt les xarxes per promoure 
la participació. Donem informa-
ció sobre inscripcions, activitats, 
etc. de l’entitat a les famílies i el 
poble en general.

Ximena utrera 
23 ANyS
EspLai GuaDaLHOrcE 
(tErrassa)

“MOnitOrs/Es Ens 
HEM DE FOrMar”
A l’Esplai Guadalhorce ens es-
tem plantejant expandir l’ús de 
les xarxes socials, ja que fins 
al moment o no hem estat pre-
sents o no les hem fet servir. 
Només estem a Facebook, no 
estem ni a Instagram ni a Twit-
ter, ja que monitors/es i respon-
sables no toquem gaire aquest 
tema i, per tant, ens hem de 
formar per fer-les servir. Tot i 
això, una bona experiència ha 
estat quan hem organitzat la 
Cursa Solidària, una carrera per 
recaptar fons per a beques.

Quan hem fet servir les xarxes 
socials per difondre-la, ha fun-
cionat molt bé. 

María nisa
26 ANyS
Grup DE pOLinyà 
(pOLinyà)

“rEnOVarEM WEb, 
bLOG i FacEbOOK”
Al Grup de Polinyà tenim una 
pàgina web i un blog que estan 
molt obsolets, i volem renovar-
ho tot perquè sigui molt intuïtiu 
i visual. Això era així perquè 
teníem poc equip tecnològic 
i era difícil gestionar-ho. En 
aquest projecte també volem 
crear una plana de Facebook 
que contingui molta informació 
de l’entitat. Crec que això ens 
ajudarà en la comunicació amb 
les famílies, els monitors/es i 
els mateixos infants  a través 
de missatges curts i molt visu-
als. En un futur, tindrem unes 
bones xarxes socials que ens 
seran realment útils!

Guillem ribera
27 ANyS
cE bELLVitGE 
(L’HOspitaLEt DE LLObrEGat)

“LEs XarXEs són pOrta 
a un púbLic aMpLi”
Fins ara, les xarxes socials a 
l’esplai les tenim per explicar 
què fem des de Facebook, 
Twitter, Instagram, el blog i la 
plana web. Aquest any, volem 
potenciar l’àmbit digital i que 
res quedi fora de les xarxes. 
Penso que les xarxes socials 
són una porta molt gran a un 
públic molt ampli, però cal 
saber què i com es penja, ja 
que hi ha molta gent i volem 
que aquella persona que veu 
10.000 coses, et vegi a tu. A 
les xarxes hem fet concursos, 
enquestes, hem demanat opi-
nions...

Joan a. 9 anys
cEntrE D’EspLai XErinOLa. sant carLEs DE La ràpita

“a l’esplai los xiquets i xiquetes xalem molt!”
“Li diria que s’apuntés a l’esplai perquè és divertit, fem excursions per la platja, 
la Foradada, a pobles, a museus, a Dinópolis... també fem teatre a Nadal i ajudem 
a La Marató de TV3. L’esplai és gran, hi ha com una espècie de molí on jugar. Les 
monitores són amables i divertides. Fem jocs i no ens avorrim mai. Algunes vega-
des fem manualitats i natros decidim les activitats i les programem. A l’esplai los 
xiquets i xiquetes xalem molt.”

Míriam ayala. 7 anys
EspLai EnDinsa’t. ViLanOVa DEL caMí

“Ja li he dit al meu millor amic 
que s’hi apunti, i crec que ho farà!”
“És molt guai venir a l’esplai. A l’Esplai Endinsa’t, per exemple, fem jocs, moltes 
activitats i podem conèixer amigues i amics nous... Per exemple, el cap de setmana 
vam fer una excursió i ens ho vam passar d’allò més bé. Jo ja li he dit al meu millor 
amic que s’hi apunti, i crec que molt aviat ho farà!”

carlota amigó i abril Martí. 11 i 12 anys 
EspLai carGOLs. sant pau D’OrDaL

"L’esplai és com la teva segona família"
"Els diríem que s'apuntessin a l'esplai perquè ens ho passem superbé i els 
monitors i monitores són molt divertits. Al final ja coneixes a tothom i és com 
la teva segona família. L'esplai és un lloc molt agradable i us animem que 
vingueu."

clara Font Murgades. 13 anys 
Grup D'EspLai EL castanyOt. sant JOan DEspí

“a l’esplai els problemes fugen sense deixar ras-
tre de les preocupacions”
“Li diria que a l'esplai t'ho passes genial i fas nous amics i amigues. Sense saber com, et 
vas familiaritzant amb els companys/es, amb els monitors/es i amb el lloc. T'oblides de 
tot, només penses a divertir-te i passar-t'ho bé. Els problemes fugen sense deixar rastre 
de les preocupacions.”

per què col·labora amb Fundesplai?
Col·laboro amb Fundesplai perquè és una organitza-
ció que es dedica a la infància, que és el més impor-
tant perquè els nens i les nenes són el futur del país.

Li preocupa la manca d’equitat en la infància?
Sí, perquè tinc la sensació que a mesura que avança 
el món en comptes de disminuir s’incrementa. Fa 
uns anys semblava que les noves tecnologies ens 
ajudarien a aconseguir la igualtat, però no és veri-
tat... És molt important treballar perquè no hi hagi 
aquestes desigualtats.

En què consisteix, per a vostè, la felicitat dels 
infants?
Que se sentin a gust. Quan viuen en un bon ambient, 
poden jugar, aprendre, estar bé a casa... Quan es 
troben bé en el seu entorn i amb si mateixos.

 Què li diria a un amic perquè també col·laborés 
amb Fundesplai?
Li diria que és molt important ajudar les entitats 
que treballen en l’educació en el lleure. Ara mateix 
es parla molt d’innovació educativa... a les aules. 
Però és que una part molt important de la formació 
i el creixement dels infants passa pel seu temps de 
lleure, i Fundesplai és experta en aquest àmbit!

“una part 
important 
del creixement dels 
infants passa 
pel lleure"

carme sanmiguel 
LLICENCIADA EN CIèNCIES FíSIQUES

barcELOna

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

Quin ús feu de les xarxes socials a l’esplai?


