
FROILÁN SALGADO   

L’estona del migdia a les esco-
les suposa un espai educatiu
vital dins del desenvolupa-

ment dels infants, perquè són espais
on es relacionen amb més infants
que els de la classe i és una ocasió
perquè practiquin habilitats per a 
la vida. La Fundació fa aquest 
projecte educatiu a 40 escoles i
7.390 infants. 

El model de la Fundació Catalana
de l’Esplai consisteix en una inter-
venció socioeducativa integral du-
rant el temps del migdia. Tot i què
els infants, durant aquest espai de
temps, no es troben a l’aula amb el
seu mestre, es manté el caràcter
educatiu i socialitzador de l’escola,
mitjançant l’activitat d’educació
en el lleure.

L’equip de
monitors/es és una

peça clau per
introduir bons hàbits

i jocs solidaris 

En aquest model, mitjançant les
metodologies pròpies de l’educa-
ció en el lleure, es desenvolupa
una activitat de gran contingut
educatiu i social.

Aquests projectes de gestió del
temps del migdia, sorgeixen amb
la voluntat clara, des de l’entitat de
poder oferir i garantir una gestió
educativa en espais mes enllà de
l’horari lectiu on, d’acord amb els
principis de la Fundació, es garan-
teix que cap infant quedi exclòs
d’aquesta possibilitat educativa. El

model se centra en la relació in-
fant-monitor-hàbits saludables, on
el menjar és una eina comple-
mentària, com d’altres, per donar
una educació amb valors, integral
per als nostres infants.

Espais de convivència 
Es formen així uns espais de con-
vivència, on gaudir de converses i
tranquil·litat, que esdevinguin espais
de bones pràctiques en grup.
És en aquest moment, quan l’equip
de monitors i monitores del temps
educatiu del migdia esdevé una
peça clau per aconseguir que els
infants gaudeixin de la relació amb
altres companys i companyes amb
els quals comparteixen aquest es-
pai. Aquest objectiu es treballa per
mitjà d’hàbits de relació i conducta

entre iguals. Els equips de moni-
tors/ores tenen molt clar que un
dels objectius és el d’aconseguir
que el temps que els infants passen
a l’estona del migdia de l’escola
esdevingui un moment plenament
educatiu.

Activitats grupals 
El temps de lleure a l’espai del mig-
dia ha d’ajudar als infants a descan-
sar de les obligacions curriculars i
dels treballs grupals dins les aules.
Els infants han d’aprofitar aquest
espai per realitzar activitats de ca-
rácter grupal, intergeneracionals, 
i sense distinció de gènere. Els
equips de monitors/es són els res-
ponsables que els patis de les esco-
les esdevinguin la millor plaça del
barri, on infants de diverses edats

juguen i intercanvien experiències
sota l’atenta mirada de l’equip de
monitors i de monitores. Aquest es-
pai de lleure ha d’omplir-se de ma-
terials que ajudin a que els infants
prenguin la iniciativa i esdevinguin
part activa en el desenvolupament
de jocs i activitats. 

L’equip de monitors/ores programa
aquest espai començant per una co-
rrecta elecció dels materials a utilit-
zar, vetllant perquè els espais de
joc siguin plenament inclusius. El
temps de lleure dins el temps del
migdia a les escoles ha de possi-
bilitar experiències de joc en els
que poder treballar aspectes tan
importants en el seu futur com la
superació individual, el lideratge
i l’escolta activa. 

UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ

Educar de manera inclusiva
durant el temps del migdia
La Fundació ofereix aquest servei dins el seu programa “Fem la millor escola”
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Es treballa per mitjà d’hàbits de relació i conducta entre iguals

Dins la intervenció dels
Plans Educatius Entorn, es
van desenvolupar les aules

d’estudi assistit amb l’objectiu 
d’aconseguir una millor cohesió
social i fomentar l’ús de la llengua
catalana, en aquest sentit ha estat
una eina per poder facilitar espais
pels alumnes nouvinguts ja que
esdevenen espais de coneixement
de la realitat i la convivència. 

Aquests moments de participació
reduïda s’aprofiten per conèixer
espais públics del barri, tenir con-
tacte amb la realitat propera, i
reforçar l’ús de la llengua en les
relacions.

Els tallers d’estudi assistit han de-
senvolupat alguns projectes d’apre-
nentatge i servei, amb una valoració
excel·lent. Apropar el coneixement
d’un entorn per mitjà d’un projecte
comunitari es una experiència d’èxit
en tots els sentits, i molt profitosa per
a tots els agents que hi participen. 

Actualment la Fundació Catalana de
l’Esplai està gestionant PEE en un
total de 170 activitats en 72 escoles 
i instituts de Catalunya, arribant a
un volum total de 2.687 infants i
joves. I coordina directament part
de l’acció educativa a ciutats com
L’Hospitalet de Llobregat, Mataró
i Terrassa. 

Utilitat de l’estudi assistit en els Plans d’Entorn 

Els projectes comunitaris són profitosos per a tots els agents
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Teatre amb “L’Aventura
de la Vida” 
El 9 i 16 de març s’han realitzat
tres funcions de l’obra teatral Els
secrets dels Floppis, a Lleida,
com a una de les activitats inclo-
ses al programa educatiu i de
promoció de la salut “L’Aventura
de la Vida”. 

Amb l’obra teatral els nens i ne-
nes poden identificar-se amb di-
ferents situacions quotidianes del
seu entorn més proper familiar,
escolar i social. 

El total de nens i nenes partici-
pants a “L’Aventura de la vida” a
Lleida és de 2.112 alumnes, dels
quals 400 són protagonistes del
programa radiofònic “L’Aven-
tura a la radio”, una altra de les
activitats complementàries del
programa marc.

“L’Aventura de la vida” és un pro-
grama d’educació per a la salut i
d’habilitats per a la vida que im-
pulsen la Fundació Catalana de
l’Esplai i la Subdirecció General
de Drogodependències del De-
partament de Salut de la Genera-
litat . A Lleida, es du a terme des
de la Regidoria de Serveis Perso-
nals i Salut Pública i s’adreça a les
escoles d’Educació Primària de la
ciutat.

3r Concurs d’Anglès 
Interescolar 
“The Fonix 2010”
El 3 de març es van celebrar les
proves territorials del 3r Con-
curs d’Anglés Interescolar “The
Fonix 2010”, que organitzen per
tercer any consecutiu Interna-
tional House Barcelona i la Fun-
dació Catalana de l’Esplai. En
aquesta ocasió, han pres part
32.000 alumnes de 10 a 18 anys
dels centres educatius públics,
privats i concertats de Catalunya,
dels quals 1.300 van arribar a la
fase territorial. Els millors 112
classificats participaran a la final
que tindrà lloc el 24 d’abril a
CENTRE ESPLAI (seu de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai al Prat
de Llobregat).

El concurs s’organitza en tres 
fases, local, territorial i final, 
i està dotat amb importants pre-
mis per als guanyadors i finalistes
tals com estades en un país de
parla anglosaxona i English Sum-
mer Camps, cursos a distància
d’anglès i lots de material escolar.
Un dels objectius bàsics del Con-
curs Interescolar “The Fonix” és
la difusió de l’ús de l’anglès entre
els escolars, tenint en compte 
l’enorme i cada cop més creixent
importància d’aquesta llengua en
tots els àmbits de la societat
actual.
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