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L
a Fundació Catalana de

l'Esplai, “L'Esplai”, a partir

de la seva proposta de ser-

veis integrals a les escoles, conti-

nua amb el seu compromís amb la

comunitat educativa. Així, en la

línea de millora contínua proposa

tot un seguit d'activitats de lleure

que donen resposta a les diferents

necessitats socials. Aquestes per-

meten garantir la igualtat d'opor-

tunitats, la coresponsabilitat i la

qualitat dels projectes.

La proposta integral de serveis per a

les escoles permet treballar a dife-

rents nivells uns mateixos objectius,

a partir de diverses activitats amb

una línea pedagògica transversal. A

continuació, es ressalten algunes de

les activitats proposades.

Cuina Verda
“L’Esplai” ofereix a les escoles i

famílies el servei de menjadors

escolars que sota el noma de Cuina

Verda incorpora productes i proveï-

dors ecològics, de comerç just i és

sostenible. La nostra cuina té com a

prioritat la garantia de qualitat,

seguretat i atenció a la diversitat.

La Cuina Verda ofereix dos siste-

mes: la Cuina Tasta’m que es basa

en el càtering al buit refrigerat i té

com a principals avantatges la 

possibilitat d'adaptar-se a espais

reduïts i el fet de necessitar una

infraestructura mínima i la Cuina

in situ on els aliments s’elaboren a

la mateixa escola. 

Monitoratge als menjadors
escolars amb “Edunatura”
“L'Esplai” i la seva proposta edu-

cativa en l'estona del menjador

posa l’accent en la qualitat i la

necessitat de dotar l'infant de les

eines d'aprenentatge necessàries

que l'acompanyin en el seu crei-

xement i li permetin assolir un

hàbits saludables per a la seva ali-

mentació.

Com a complement de la propos-

ta, es disposa de la web Edunatu-

ra (www.edunatura.cat), una eina

multimèdia interactiva pensada per

totes les parts implicades en el ser-

vei de monitoratge de menjador. 

Activitats extraescolars 
Aquest projecte està format per una

proposta d'activitats programades

en l'horari no lectiu, on es volen

assolir diferents hàbits educatius,

que es poden treballar a partir de

propostes de lleure.

Per això, s'ofereix: 

Equips humans formats per

monitors/es especialitzats.

Plans de formació per la millora

contínua dels nostres equips.

Coordinadors/es in situ per a un

bon seguiment.

Disseny d'activitats especialitza-

des per a cada territori i escola.

Casals i colònies
La campanya d'estiu inclou la ges-

tió de diferents casals adreçats al

món escolar, que estan articulats a

partir d’una proposta educativa

que transversalment vehicula totes

les activitats relacionades. A més,

també s'organitzen colònies i sorti-

des d’un dia on els infants poden

viure plenament uns dies de lleure

educatiu a la natura.

Altres projectes 
La proposta de serveis integrals al

món escolar es complementa amb

diferents programes educatius; les

aules d'estudi assistit destinades a

reduir el fracàs escolar; els serveis

d'autocar; la gestió d'escoles bressol

i d’espais familiars, així com un

centre esportiu amb piscines per fer

cursets.

AMB UNA LÍNIA PEDAGÒGICA TRANSVERSAL A TOTES LES PROPOSTES 

Fem la millor escola 
amb “L'Esplai” 
El curs 2008-2009, present a 1.085 centres escolars de Catalunya 

Ciberaula a Badalona 
“L'Esplai” dinamitza un nou espai
d'accés a les noves tecnologies al
barri de Sant Roc de Badalona. És
un espai per als infants de famílies
que no poden conciliar horaris
laborals i escolars. Els infants dis-
posen d'aules d'informàtica, lectu-
ra i audiovisuals, on poden fer els
deures i activitats extraescolars.
Es tracta d'una prova pilot a Cata-
lunya i l'impulsen el Consorci de
Badalona Sud i l'Obra Social de “la
Caixa”. 

Aportant optimisme
L'escola contra el món. Gregorio
Luri. Edicions La Campana. Bar-
celona, novembre 2008. 
A finals de 2008 va sortir aquest
llibre de Gregorio Luri mestre,
professor i teòric de l'educació. Va
rebre molt bones crítiques, perquè
aportava un punt de vista espe-
rançat i optimista a l'anàlisi del
problemes de l'educació. Punt de
vista fonamentat en la seva expe-
riència d'educador i en la solidesa
dels seus coneixements. Diu Luri
en el capítol L'optimisme és el pri-
mer deure moral del mestre: “El
pessimisme és infecciós. I per
aquesta mateixa raó, l'ètica de la
pedagogia és, en primer lloc, l'op-
timisme i la confiança. (...) A vega-
des per ser optimista cal també
saber jugar a la contra dels fets”. 

Convocatòria social per
l'educació a Catalunya
“L'Esplai” va ser una de les entitats
signants del manifest “Convocato-
ria social per l'educació a Catalun-
ya”, impulsat per l'Escola Superior
d'Administració i Direcció d'Em-
preses (ESADE), amb l'objectiu de
millorar en nivell d'educació de
Catalunya. La “Convocatòria Social
per l'educació a Catalunya” es va
presentar i llegir en un acte a la seu
d'ESADE el 4 de desembre, al qual
van asistir institucions públiques,
associacions, col·legis professio-
nals, fundacions i sindicats, entre
d'altres agrupacions.

El manifest té un apartat espe-
cífic que porta per nom “Com-
promisos de diferents àmbits
socials amb l'educació”. El pas-
sat 23 de març les entitats van
decidir donar continuïtat als
compromisos establerts.
www.convocatoriaeducacio.cat
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Més informació

“L'Esplai”

93 474 74 74

www.esplai.org

Els casals d’estiu estan articulats per una proposta educativa
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