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EL LLEURE EDUCATIU, UN FILÓ D’OC

Generació amb
Testimonis de sis joves, representants dels principals pe

El 56% de les persones contractades per la Fundació i les entitats que agru
des de molt joves, han après el valor de l’esforç i de la solidaritat. Sovin

han volgut que la seva feina contribuís al benestar de les 

El títol de monitora m’ha
aportat molts recursos
Des de setembre de 2009 treballa
per Serveis d’Esplai  en el CEIP
Fructuós Gelabert, de Barcelona.
Forma part del l'equip de moni-
tors/es del temps del migdia de
l'escola i condueix els tallers de te-
atre i dansa amb nens i nenes de 4
a 8 anys. D'altre banda també par-
ticipa com a monitora del projecte
del casal d'estiu.

Tot plegat configura una jornada
laboral que l’Alba compagina amb
els seus estudis de grau mig en
estètica decorativa. Abans de fer
de monitora havia treballat en
dues botigues. Però, aquesta feina
li aporta més “m’agrada fer activi-
tats creatives amb els nens i nenes
i tinc molt bona relació amb la
resta de companys”. L’any passat
es va treure el títol de monitora de
lleure que, segons comenta, “m’ha
aportat un munt de recursos per
treballar amb els nanos”. D’aquí a 10
anys, l’Alba es veu fent de directora
d’una escola.

MONITORA DEL TEMPS DEL MIGDIA
Alba  Estebanell. 19 anys

EDUCADORA DIGITAL
Rocío Sanz. 23 anys

EDUCADORA AMBIENTAL
Mariona Sala. 28 anys

MONITOR DE SUPORT 
Paulo Ricardo Gomes

M’agrada estar prop de les
persones i ajudar-les
Educadora social, treballa des del
desembre de 2008 per l’esplai Di-
versitat Lúdica, de Sant Feliu de
Llobregat, per dinamitzar un  centre
de la Red Conecta. La seva feina
consisteix en fer acompanyament
social de col·lectius amb risc d’ex-
clusió a través de l’ensenyament de
les noves tecnologies. Va entrar en
contacte amb l’esplai quan feia les
pràctiques universitàries en els ser-
veis socials del barri. Per a Rocío,
“Diversitat Lúdica és un veritable
punt de referència per als veïns i veï-
nes”. A Red Conecta hi dedica unes
25 hores per setmana. Aquesta mitja
jornada la complementa amb altres
tasques professionals a l’esplai que
configuren una jornada completa.
Però encara li queda temps... “els
dissabtes faig de voluntària portant
un grup de nanos de l’esplai. Ja es-
tem preparant les colònies que
aquest estiu farem a Vilanova de
Sau!”  Des de l’any passat, la Rocío
viu independitzada. El que més li
agrada de la seva feina és estar prop
de les persones i poder-les ajudar.

M’encanta estar en contacte
amb la natura i els infants
És llicenciada en Biologia i mentre
estudiava va estar treballant com a
monitora de menjador a l’escola 
on havia estudiat de petita. Es va
treure el títol d’educadora en el
lleure i això li va fer descobrir “que
la biologia i l’educació es podien
unir!” Des de llavors, ha treballat
sempre com a educadora ambien-
tal. Des del juny de 2008 ho fa 
per l’Associació Catalana Cases
de Colònies com a coordinadora
d’activitats de les instal·lacions de
natura que té al Montseny. Del
març al juny hi fa les activitats de
natura amb els grups i la resta de
l’any prepara noves propostes i
imparteix formació. I, com que té
un bon nivell d’anglès, el mes de
juliol coordina un camp de treball
internacional al Cap de Creus. 
La Mariona té un pis i viu en pare-
lla. La feina l’obliga a passar molts
dies fora de casa “però a mi em
compensa, perquè m’encanta el
contacte directe amb la natura i els
infants, la possibilitat de crear i dis-
senyar noves activitats i conèixer
tanta gent”.

És emocionant veure com
els infants van adquirint 
habilitats
Treballa per Serveis d’Esplai per 
donar un suport individualitzat a un
infant de 4 anys, afectat per un tras-
torn d’espectre autista, d’un CEIP
de Barcelona. Cada tarda i un parell
de matins l’ajuda a fer les activitats i
a relacionar-se adequadament amb
la resta de companys. Treballar tan-
tes hores amb un mateix nen li ha
permès apreciar de manera molt 
directa els seus progressos “És emo-
cionant veure com va adquirint ha-
bilitats per relacionar-se amb els al-
tres nens”. Llicenciat en Psicologia,
Paolo es va començar a interessar
pel món de la discapacitat durant els
darrers dos anys de carrera. Es va fer
voluntari de l’Associació Síndrome
d’Asperger, entitat en la qual ara
també col·labora professionalment.
La feina a l’escola, tot i ser poques
hores, li proporciona uns ingressos
fixos i a l’associació va cobrant se-
gons les possibilitats. Tot plegat li
permet pagar-se el pis i mantenir-se
econòmicament.
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