
Què penseu del nou 
calendari escolar? 

AMB LA PARTICIPACIÓ DE “L’ESPLAI”

Bones pràctiques als
centres educatius

Carnaval: Festa de la participació  
A l’escola Jaume Balmes la celebració del carnaval
és una oportunitat perquè tothom participi i s’ho
passi d’allò més bé. En la línia d’una escola oberta a
tothom el centre es converteix durant uns dies en
un gran taller on treballen nens/es i mestres, pares
i mares, àvies i diferents entitats del barri de Sant
Cosme. L’elaboració de disfresses, la construcció
de la carrossa comunitària, els tallers de maqui-
llatge i la batucada, la visita als avis del Centre de
Dia... totes les activitats tenen com a cloenda la
gran rua del barri que proporciona identitat i l’oca-
sió de gaudir tots plegats, al carrer, d’una gran festa,
amb les altres escoles i les famílies, moltes de les
quals també es disfressen i desfilen.
FROILÁN SALGADO

CEIP Jaume Balmes -El Prat de Llobregat   
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El temps del migdia 
A l’estiu farà quatre anys que La Fundació participa
del projecte d’activitats d’estiu que organitza 
l’Ajuntament de Begues. Durant aquests anys s’han
organitzat el Casal i les Colònies d’Estiu  i l’any pas-
sat es va organitzar un projecte d’APS (Aprenen-
tatge-Servei) dirigit als joves del poble, que va ser
una gran experiència per a tothom. Al mes de gener
s’ha iniciat un nou projecte, que consisteix en dur a
terme el projecte educatiu del temps del migdia del
menjador del CEIP Sant Cristòfor, on també es
porta el projecte d’Escola Verda. El projecte educa-
tiu es caracteritza per una aposta per la qualitat
educativa, un compromís per la coresponsabilitat i
una opció per la inclusió i la transformació social.
FROILAN SALGADO

CEIP Sant Cristòfor - Begues 
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Eixos d’animació al temps del migdia 
Aquest curs 2009-10, els monitors/es del temps de
migdia del CEIP Bogatell fan un projecte educatiu per
treballar els hàbits al menjador. Per al grup de petits
(de P4 a 2n) l’objectiu principal és fomentar l’alimen-
tació i que els infants aprenguin a discriminar els dife-
rents sabors i a acceptar tots els aliments. Es treballa
amb Mr. Tomàquet, Capità Enciam i la Sra. Mandarina,
com una aventura lúdica i educativa alhora. Per al
grup de grans (de 3r a 6è) el centre d’interès és “els
Superherois”. En concret, és la picabaralla entre el
“Supermercat”, l’heroi dels aliments, i en “Cutreman”.
Una vegada per trimestre es passa un vídeo realitzat
pel mateix equip de monitors/es on es tracten alguns
hàbits (seure bé, menjar de tot,…) de manera còmica. 
MONITORS/ES I COORDINACIÓ DEL CEIP BOGATELL

CEIP Bogatell - Barcelona 
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Extraescolars amb infants de 3 i 4 anys
A l’escola Sant Martí de Barcelona, Serveis d’Esplai
ha iniciat dues activitats extraescolars per a nens i
nenes de P3 i P4: el taller de teatre i expressió i el ta-
ller de suport a l’anglès. L’objectiu és treballar, tant
l’anglès com el teatre, a través del joc. Es realitzen
contes, dinàmiques, cançons, jocs, dibuixos… per
desenvolupar cadascuna de les temàtiques, i a partir
d’aquí són els nens i les nenes qui donen sentit a l’ac-
tivitat ja que ells i elles marquen el ritme de cada ses-
sió. Desenvolupar una activitat extraescolar amb
nens i nenes del cicle d’infantil és tot un repte, i més,
si tenim en compte que vénen d’una llarga jornada a
l’escola on han estat atents i aprenent coses noves
durant tot el dia. 
ANNA DOMINGO

CEIP Sant Martí - Barcelona 
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Pares i mares diuen la seva

Carme Porcel  
42 anys
Un fill de 9 anys i 
una filla de 14 anys
El Prat de Llobregat 

Serà un enrenou familiar     
No em convenç gaire. Els meus in-
fants van a l’escola pública i crec
que el nivell educatiu és força baix;
entendria, doncs, una reorganitza-
ció del calendari escolar, si signifi-
qués més hores lectives/qualitat/
aprofitament. No qüestiono les
bondats que pot tenir afegir un
descans addicional al febrer per als
infants, però no cal parlar de l’en-
renou familiar que representarà
haver de ajustar de nou les vacan-
ces dels pares i mares, cangurs,
colònies i logística en general. 

Óscar Gómez 
35 anys 
1 fill de 2 anys i 
1 filla de 8 anys
Sabadell

Sí, amb extraescolars      
A mi em sembla bé que es comenci
una setmana abans al setembre
perquè el període de vacances no
sigui tant llarg, sobretot perquè en
aquesta època molts pares co-
mencem a treballar i no sabem on
deixar els nens. Però, que es faci
una setmana de vacances al febrer
em sembla bé, sempre i quan es
tingui en compte que s’han de fer
activitats extraescolars, amb un
horari que ens deixi treballar.

Andrea de Pablos
39 anys
1 filla de 2 anys i 
un fill de 4 anys
Rubí

Canvis com una muntanya   
Crec que la proposta de nou calen-
dari escolar té com objectiu final el
fer un repartiment més equitatiu
dels dies no lectius durant el curs
escolar. Aquesta pausa al febrer ja
la fan molts altres països. Ara, el
problema que genera aquest nou
calendari escolar no qüestiona la
eficàcia pel sistema educatiu 
d’aquesta pausa. El gran problema
és la conciliació de la vida laboral i
familiar. Amb prou feines les famí-
lies podem assumir els horaris i
necessitats dels infants. I, davant
qualsevol tipus de canvi, se’ns fa
una muntanya. 
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