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LES 10 QÜESTIONS CLAU PER IMPULSAR

Junts fem l’escola 
En començar l’etapa com a directora  la col·laboració de  l’esplai a
la Florida i l’escola quedava reduïda a la realització d’activitats ex-
traescolars. Però hem hagut d'adaptar-nos a les noves deman-
des socials i junts hem  ampliat i diversificat  l’oferta de ser-
veis i activitats (acollida, menjador, activitats extraescolars,
monitoratge, vetlladors, taller d'estudi assistit, etc.) 

Junts estem portant a terme els objectius d' educar més enllà
de l’horari escolar, conciliar la vida familiar i laboral i  fomentar
la integració i cohesió social. Totes elles imprescindibles per la
nostra realitat escolar. 

El compromís social 
Els centres d'esplai, en general, desenvolupen molts projectes d’ac-
ció i repercussió social, això fa que en el seu tarannà hi hagi implícita
una intencionalitat de transformació social i una participació vo-
luntària vers l’entorn . És important que els centres d’esplai estiguin
a càrrec de professionals de l’educació en el lleure que, de forma al-
truista i voluntària, creguin en la possibilitat de millorar la societat i
d’educar i transmetre aquests valors als infants i adolescents. Vincu-
lat al projecte d'Aprenentatge Servei que promou el Banc de Sang i
Teixits de Catalunya que es desenvolupa a diferents centres d'esplai
del territori, valorem l’alt grau d'implicació, l’assimilació de valors i el
compromís social que tenen els educadors i educadores.

Ens esperen amb un gran somriure 
El meu esplai és un lloc on els meus amics i jo ens ho passem
molt bé. Arribem i ens estan esperant els monitors i monitores
amb un gran somriure i de seguida comencem les activitats tant
xules que ens han preparat. 

Al principi, jo no coneixia ningú i ara tots som amics i amigues i
ens divertim molt fent les coses plegats. M’agrada molt anar a
l'esplai perquè a més puc participar de les festes que més 
m'agraden, la cavalcada de reis, la festa major i sobretot la rua
de carnaval, ja que els meus pares també hi participen i els tres
ens ho passem genial. Cada any repetim... 
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Quina cosa o quin aspecte voldria que el centre d'esplai no deixés de fer perquè ho considera molt valuós? 
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D’una identitat educativa a una 
identitat educativa i social alhora

El centre d’esplai no pot respondre només a ne-
cessitats educatives, perquè aquestes estan ba-
rrejades amb les necessitats socials dels infants i
les seves famílies. Cal reconèixer que el centre
d'esplai és una entitat educativa i social alhora.

D’un model a molts models d'esplai

No hi ha un únic model d’esplai capaç de donar
resposta als reptes actuals. N'hi ha molts models,
quant a titularitat, intensitat de funcionament, ti-
pologia d'activitats... Cada territori té la seva
història, necessitats i idiosincràsia.
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