
Contracte d'utilització    
Nosaltres no érem coneixedors de
l'ús que els nostres nens feien
d'Internet fins que un dia la nostra
filla va comentar-me un fet que
ens va posar l’alerta en el tema. A
partir d'aquell moment vaig sol·li-
citar bibliografia a la Biblioteca de
"L'Esplai", varem informar-nos i fi-
nalment varem subscriure un con-
tracte d'utilització d'Internet amb
un seguit de normes explicades i
acceptades per tots els membres
de la família.

SERVEIS D’ESPLAI 

Aquest nou curs escolar des
de la Fundació Catalana de
l'Esplai renovem el com-

promís d'assolir un alt nivell de
qualitat en la intervenció i volem
plantejar nous reptes en els pro-
grames educatius que gestiona, de
manera prioritària, en destaca, el
tema de la participació infantil des
d’una perspectiva de drets i com a
eix transversal als programes.

Des de l'any 1990 els professionals
del món de l'educació, sobretot els
del lleure han explicat als infants i
als adults quins són els drets de la
infància, i continuen fent-ho, però
que en pensen els infants? Quines
modificacions s'han fet a partir de
la veu dels infants? S'han preguntat
si realment s'escolta la infància? Ho
potser és que NO cal escoltar-la?.

A la Fundació Catalana de l'Esplai,
s'ha treballat a partir de l'experièn-
cia de l'adult que sap i que ha d'en-
senyar als infants, perspectiva que
ha permès tenir una bona organitza-
ció, ser creatius i fins i tot comptar
amb l'opinió directa dels mateixos
infants. Les valoracions que els in-
fants fan de la tasca ajuden a pro-
gramar la següent activitat, el se-
güent curs, etc. en definitiva ajuden
a millorar. Però, aquest "tenir en
compte" no ha de ser un fet deixat a
l’atzar sinó que ha de ser imprescin-
dible. Cal utilitzar la participació 
activa dels infants, entesa com una

metodologia que parteix dels in-
fants i on l'adult està al costat, com
la metodologia  més respectuosa i/o
potenciadora dels postulats de la
convenció dels Drets de l'Infant des
de l'article 12 al 17.

Escoltar els infants
L'any 1999 diferents entitats del
món del lleure van compartir les po-
ques experiències que hi havia sobre
aquesta manera de fer. D'aquella tro-
bada va quedar la publicació "Parti-
cipando que es gerundio". D'ella, és
interessant remarcar algunes idees
clau perquè poden ser útils i actuals:
"Quan parlem de participació, estem
parlant d'escoltar, comunicar, pactar,
aconseguir, consensuar, prendre de-
cisions que afecten els infants, etc.
Tot això té una relació directa amb
diferents accions: estar, compartir,
confiar, coresponsabilitzar, etc."  

Aprendre jugant
Les activitats educatives de lleure
són un espai on poder exercir les re-
gles del joc democràtic i la Fundació
vol apostar per aquesta metodologia
de treball amb la infància. Entenent
la participació com a font d'aprenen-
tatge, pel qual no només s'aprenen
continguts, sinó que des del "apren-
dre a aprendre", els infants es desco-
breixen com a persones en una
col·lectivitat que aprèn a ser. Una
metodologia que ja s'ha utilitzat,
però que cal convertir en  una senyal
d'identitat dels projectes educatius
de temps lleure". 

UN DRET RECONEGUT A LA CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT

La importància de potenciar
la participació infantil
És un eix transversal de la Fundació per al programes del curs 2009-2010 
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Els infants han d’aprendre a consensuar i prendre desicions

Serveis d'Esplai continuarà gestio-
nant el servei del monitoratge que
dona suport a l'alumnat amb disca-
pacitat o amb necessitats educati-
ves especials  per tal d'afavorir la
seva participació en les activitats
del centre educatiu i es pugui
desenvolupar amb major autono-
mia en tots els aspectes, físic,
social, intel·lectual i emocional.
Aquest projecte depèn directament
del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya i la Fun-
dació ha aconseguit la licitació del
suport escolar a 705 escoles de
Barcelona, Baix Llobregat, Vallès
Occidental i Girona.
L'objectiu principal d'aquesta tasca
educativa és contribuir al desenvo-
lupament i creixement global de
l'infant, actuant el monitoratge com
a mediador en les dificultats que se
li presenten quotidianament. 

Es potencia la curiositat per apren-
dre, es milloren els hàbits de tre-
ball i estudi i s'estimula a l'infant a
l'hora de prendre  decisions i ini-
ciatives per si mateix.

Es col·labora en el traçat de les
principals línies d'actuació amb
d'altres professionals que interve-
nen en el procés d'integració de l'in-
fant així com l'EAP, treballadors
socials, logopeda, psicòleg/a…
Donades les característiques del
servei es valora la formació dels
monitors per garantir un projecte
de qualitat. Provenen de diferents
camps: de la psicologia, de la
pedagogia, del treball social, de
l'educació, del lleure, etc. Malgrat
aquest origen divers, la feina que
duen a terme és comuna i les seves
funcions són pròpies de totes les
àrees abans esmentades. 

El servei va més enllà de les aules i
també es fa el suport a les sortides i
colònies escolars. És important per
a la completa integració dels infants
que puguin gaudir de totes les acti-
vitats que es proposen a l'escola,
com les sortides a la piscina o al
teatre entre d'altres.
L'objectiu és garantir la igualtat
d'oportunitats, el dret a la vida
independent i la plena participació
i integració social dels membres de
la comunitat educativa amb neces-
sitats especials. 

De la tasca del monitor/a a l'aula
també se'n beneficien la resta de
companys, ja que la relació es fa
extensa a l'aula, es potencia el tre-
ball amb petits grups per fomentar
la relació amb els seus companys i
companyes i afavorir el seu àmbit
relacional. 

La Fundació fa el servei de suport 
a la integració a 700 escoles
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Organitzat per l'Àrea d'Educació
de la Diputació de Barcelona amb
la col·laboració de  la Generalitat,
la Federació de Municipis de Cata-
lunya i l'Associació Catalana de
Municipis, s'ha celebrat el XV
Fòrum Local d'Educació, amb el
títol “la Llei d'Educació de Cata-
lunya i els Ajuntaments”, el 26
d'octubre.
El curs 2009-2010 és el primer que
ha començat amb una Llei d'educa-
ció elaborada i aprovada pel Parla-
ment de Catalunya. En aquest
context, s'ha realitzat la jornada
dedicada al paper dels ajuntaments
en el sistema educatiu català. Una
jornada que va cloure el conseller
d'Educació, Ernest Maragall, pre-
sentant les 6 noves zones educati-
ves que se sumen a les 12 creades
el curs passat i que serviran per fer
el diagnòstic de la situació per
decidir les estratègies que es duran
a la pràctica. 

XV Fòrum Local
d'Educació

Sabeu quin ús fan els
vostres fills/es d'Internet? 

Pares i mares diuen la seva

Què passa fora de casa?     
Internet a casa nostra s'utilitza,
de moment, tan sols com a una
"enciclopèdia" amb la nostra su-
pervisió i com a joc. Encara que
també som realistes i a través de
la revisió dels historials hem po-
gut constatar, que si per ells fos,
podrien arribar molt més  enllà ( i
és que fa gràcia buscar caca, cul i
pet, entre d'altres!), però per això
estem els pares com a subfiltre. A
casa si que sabem quin ús se'n fa,
però i a fora de casa?

Paula Pérez
47 anys
2 filles de 16 i 12 anys 
Sant Cugat

Un tren perdut   
Desconec què fan a Internet. Bé, no
del tot, podria dir que les dos l'uti-
litzen per fer treballs escolars, fan
anar el messenger per parlar amb
amics, la gran te fotolog, facebook i
no sé quantes coses més i la petita
l'altre dia em va demanar permís
per obrir-se un metroflog. Se'm va
quedar cara de pal, ni idea de què
em parlava. A vegades, faig de mare
preocupada per  la rumorologia so-
bre els perills d'internet, i els hi pre-
gunto què fan, què miren, i els dono
algun consell, dels que corren per la
xarxa, del que no s'ha de fer... Crec
que aquest tren se m'ha escapat.

Observar, sense crear desconfiança. 
Viure una actitud d'escolta. 
Situar-se en el lloc de l'altre per

entendre millor. 
No perdre mai la calma, escolti el

que escolti, passi el que passi. 
Fer tema de diàleg de tot el que el

grup viu. 
Valorar a cadascun/a per allò què és

i com és i que es noti. 
Estar atent a les necessitats, inquie-

tuds de cada membre del grup. 
Ser objectiu i realista, però no fred,

ni distant. 
Posar tota la sinceritat que el grup

suporti en les intervencions. 

Estimular sempre, mai no enfonsar. 
Estar en actitud d'aprendre amb el

grup i del grup. 
Procurar no fer o descobrir una

cosa que pot fer el grup o algun dels
seus membres. 

Resistir a donar respostes; millor fer
preguntes intel·ligents. 

Considerar sempre la persona més
important que normes, temes, mèto-
des... 

Mostrar proximitat, no ser només el
tècnic educador.

Claus extretes de la publicació: 
Participando que es gerundio. Ed. CJE.

Claus per facilitar la participació dels infants

Noemí Rodriguez 
42 anys
1 fill de 12 anys i
una filla de 10
Castelldefels

Dolors Salmerón
35 anys 
2 fills de 5 i 11 anys
Viladecavalls
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