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Alternativa al no fer res 
L'esplai no podria deixar de fer activitats per a nosaltres, els i les
joves del barri. El Casal és com casa nostra. Hi he après moltíssi-
mes coses i no m'ho he passat bé, no, m'ho he passat genial
anant de colònies, de ruta, les tardes al casal... és una alternativa
perfecta a quedar-nos sense fer res, a casa o al carrer. 

La manera que té l'esplai de proposar-nos temes per reflexio-
nar, els valors que interioritzes a mesura que aprens i t’ho pas-
ses bé, és un valor afegit a les activitats que realitzem. Veig la
meva continuïtat a l'esplai oferint allò que m’ha ofert, m'ha
obert els ulls!

Formar en valors i convivència
Formar la gent jove, des de la infància a l’adolescència, és una
tasca tant difícil com important, que ens pertoca a tots: des de
l’escola, dins la família, com a ciutat, i també lògicament en el
temps d’oci, a l’esplai. 

Sempre amb un objectiu molt clar: oferir una formació basada
en els valors i en la convivència. Això els esplais no ho poden dei-
xar de fer, i és que forma part de la seva raó de ser. És fonamen-
tal, en la societat actual, transmetre aquests valors de convivèn-
cia, perquè ens faran ser ciutadans i ciutadanes responsables i
conscients, capaços de compartir i de fer activitats en comú. 

Conciliació familiar  
Des de fa dos anys la nostra filla assisteix al programa: Esplai diari
i suport a les famílies, que El Grup de Polinyà du a terme durant
tot el curs escolar, de dilluns a divendres de 17 a 19,30 hores, amb
recollida dels infants a les escoles.
Com tantes altres famílies joves a Catalunya, vivim en aquest po-
ble per raons d'habitatge i no tenim aquí cap altre familiar. Podem
afirmar que, gràcies a aquest servei, nosaltres podem treballar els
dos, i que estem molt satisfets ja que la nostra filla rep una educa-
ció i formació complementària  a l'escola, que és molt important
per al seu creixement. Aprofitem per donar les gràcies a tots els
components de L’esplai El Grup de Polinyà . 
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D’únics destinataris infants i joves a
destinataris múltiples: prioritaris, 
bàsics i secundaris

Si bé la prioritat segueixen sent els infants i els joves
atesos, cal considerar els monitors i les famílies
també com a població destinatària bàsica, i la resta
de la comunitat  com a sector destinatari secundari.

Del treball endogàmic
al treball en xarxa

El centre d’esplai no pot educar en el lleure en
solitari. Necessita no solament coordinar-se, sinó
col·laborar, treballar en xarxa, amb l’escola, les
entitats del barri, l’ajuntament i les altres entitats
de lleure que actuen en la comunitat.
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